
Welkom bij Scouting Ooievaarsgroep Heerjansdam. 

Over Scouting Ooievaarsgroep Heerjansdam 

Onze groep, opgericht in 1958, is vernoemd naar de grootste weidevogel die in de tijd in de omgeving te vinden 
was, de ooievaar. Gestart als damesvereniging zijn wij inmiddels al heel wat jaren een volledige 
scoutingvereniging. Ons Clubhuis staat aan de rand van het dorp en met ongeveer 45 jeugdleden en ruim 15 
vrijwilligers maken we het mogelijk. Onze groep bestaat uit 4 leeftijdsgroepen (speltakken) die wekelijks op 
vrijdagavond of zaterdag bij elkaar komen om een opkomst te draaien.  

Scouting Ooievaarsgroep staat voor: de jeugdleden een tijdsbesteding bieden binnen het spel van https://
www.scouting.nl/. Een team van enthousiaste (vrijwillige) leiding, zorgt hier iedere week voor. Scouting staat voor: 
vriendschap, samenspel, ontwikkeling, spanning en plezier. Maar ook: verantwoord leren omgaan met elkaar en 
de omgeving. Bij alle activiteiten staat het spelenderwijs verkennen en ontdekken centraal. Kenmerkend is de 
groeiende zelfstandigheid naarmate de leden ouder worden totdat zij zelf hun eigen programma organiseren. 

Privacy 

De gegevens van onze leden worden door onze Scoutinggroep met de grootste zorgvuldigheid behandeld. 
Persoonsgegevens ten behoeve van het lidmaatschap registreren we in Scouts Online, de administratieve 
applicatie van Scouting Nederland. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. 

Op https://www.scouting.nl/privacy vind je het Privacy Statement van Scouting Nederland. Scouting 
Ooievaarsgroep conformeert zich aan dit regelement. 

Scouting Ooievaarsgroep is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Onze website maakt 
gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van web statistieken en social media. De cookies 
bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te herleiden. 

Sociale veiligheid 

Scouting Ooievaarsgroep wil haar jeugdleden spel, plezier en uitdagingen aanbieden. Het is uiteraard belangrijk 
dat zij deze leuke scoutingactiviteiten binnen een sociaal veilige omgeving kunnen doen. Wij conformeren ons 
daarom ook aan de gedragsregels die Scouting Nederland hiervoor heeft opgesteld. Meer hierover is terug te 
vinden op de website van Scouting Nederland, https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid-en-gezondheid/
sociale-veiligheid. 
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