
                                Zenith Padvinders- en Meester Gidsen Club, Lelydorp

Club Reglement 

De padvindersclub begint op de zondag om 09:00 am (9 uur) en stopt om 12:00 (12uur). 

Van de padvinder wordt verwacht dat hij/zij na de club direct naar huis gaat. 

Padvinders Zullen in een blauwe broek en een wit T-shirt de club bezoeken of in het padvindersuniform. 

Het schoeisel dient gesloten te zijn. Bij het padvindersuniform hoort een zwart gesloten schoen. 

Bij het bezoeken van alle clubactiviteiten is een schrift, pen en Bijbel vereist. Deze dingen horen in een nette tas 

gedragen te worden (bescherming tegen regen). 

Sieraden worden het liefst thuis gelaten. 

Het gebruik van de telefoon/tablet e.d. tijdens cluburen is niet toegestaan, tenzij de clubleiding toestemming geeft. 

Het gebruik van alcoholhoudende dranken en drugs en sigaretten in elke vorm is V

verboden. 

Padvinders mogen niet schelden, vechten, pesten, stelen of discrimineren of soortgelijk gedrag vertonen. 

Padvinders (jongens en meisjes) mogen nimmer het lichaam van de ander op een ongeoorloofde manier aanraken.

Het is verboden om wapens (messen en andere scherpe voorwerpen) naar de club mee te nemen, tenzij dit 

duidelijk door de club gevraagd wordt. 

Padvinders zijn verplicht steeds respect te geven aan ouderen en kameraden. 

Opdrachten van de leiding dienen altijd uitgevoerd te worden, mits die indruisen tegen geloofsprincipes of andere 

steekhoudende persoonlijke redenen. 

Padvinders huiswerk moet altijd gemaakt worden. 

Bij Verzuim is een brief van een ouder/verzorger vereist. Bij 2 keer verzuim (zonder brief) per kwartaal, wordt de 

padvinder geschorst. Na de schorsing wordt een boete betaald om weer mee te doen aan clubactiviteiten. De 

boete bedraagt Srd. 10,- maar kan per geval meer of minder zijn. 

80% van alle clubactiviteiten moet bezocht zijn om eventueel geïnstalleerd te worden in de padvinders klassen.

Maandelijks wordt een contributie van Srd. 10,- verwacht. 

Elke Padvinder zal betalen voor ongevallen verzekering. 

Padvinders die op school slecht (leer) gedrag tonen, zullen niet aan padvinders activiteiten mee kunnen doen. 

Padvinders die niet over of geslaagd zijn, gaan niet op kampen. 

Padvinders moeten zich houden aan de Padvinder Wet en Gelofte en aan de wetten van God, het land en gezin. 

Van padvinders wordt verwacht dat ze steeds een opgewekte houding hebben en meewerken aan een gezellige 

ervaring.
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