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Afdelingsnummers 
Elke speltak van een Scoutinggroep staat ingeschreven in het online registratiesysteem van Scouting 
Nederland: Scouts Online). Explorerafdelingen kunnen daarnaast een afdelingsnummer aanvragen 
voor hun afdeling, dat ook in Scouts Online vermeld wordt.  
 
Waarom zou je een afdelingsnummer willen?  

 Het maakt je afdeling uniek. 
 Het past in een lange traditie. 
 Het past bij de eigen stijl van jouw afdeling. 
 Een afdelingsnummer maakt de afdeling herkenbaar voor anderen, net zoals een eigen vlag, 

eigen trui et cetera. 
 Je komt op alle jamborees of exploreractiviteiten extra goed voor de dag met je 

nummerbandje op je Scoutfit. 
 
Om een afdelingsnummer aan te vragen, kan de secretaris van de afdeling of de begeleiding het 
formulier op de website invullen. Let erop dat je secretaris of begeleiding de volgende gegevens bij de 
hand heeft voor het invullen van het formulier: 

 De naam en het nummer van de Scoutinggroep. 
 De naam van de afdeling (als de afdeling inderdaad een naam heeft, dit is niet verplicht). 
 De datum waarop de afdeling is opgericht. 
 Het aantal leden van de afdeling. 
 Het meest recente driemaandelijks programma (met daarin wat de afdeling heeft gedaan en 

van plan is te gaan doen). 
 Beschrijving van hoe jullie basis (afdelingsruimte) eruitziet. 
 Beschrijving van je laatste expeditie (zomerkamp) of de plannen voor dit seizoen. 
 De naam/namen van de begeleiding en hun lidnummers (die ook bij de speltak ingeschreven 

moeten staan). 
 De kwalificatie van de begeleiding (nummer of datum).  

 
Als alles in orde is, krijg je een afdelingsnummer toegewezen. De afdelingsnummers worden op 
volgorde uitgedeeld en kun je dus niet zelf kiezen. Hoe ouder de afdeling, hoe lager het nummer. 
Daarna kun je een bestelformulier voor naambandjes (54630) bij de ScoutShop aanvragen en je eigen 
naambandje laten maken. 
 
Veel plezier met het voorbereidend werk en jullie (toekomstige) afdelingsnummer! 
 
 
 
 
 


