
Jeugdleden Accommodatie & materiaal
We hebben zichtbaar plezier bij de 
opkomsten.

We hebben als stam voldoende 
financiën voor onze activiteiten.

We vangen de nieuwe roverscouts 
goed op en geven ze persoonlijke 
begeleiding.

Bij het organiseren van activiteiten 
houden we rekening met onze eigen 
veiligheid.

De overgevlogen explorers blijven 
allemaal bij de stam.

We hebben als stam inspraak in de 
inrichting van ons lokaal.

Er is binnen de stam ruimte voor 
roverscouts die extra aandacht nodig 
hebben.

Ons lokaal en het Scoutinggebouw 
zijn opgeruimd en schoon.

We zijn trots om scout te zijn en laten 
dat zien door het dragen van de 
Scoutfit.

Ons lokaal en de accommodatie zijn 
scoutproof en veilig.

De stam heeft voldoende leden. We hebben voldoende spelmateriaal.

We zijn tevreden over de kwaliteit 
van de activiteiten.

We gaan zorgvuldig om met ons 
materiaal.

Door middel van onze activiteiten 
kunnen wij onszelf ontwikkelen.

Ons lokaal is herkenbaar als 
stamlokaal (niet als leidinglokaal).

We bedenken en organiseren alle 
activiteiten zelf.

We hebben als stam een eigen 
lokaal.

(Een deel van) de roverscouts zijn 
vrienden.

We hebben voldoende ruimte om 
buiten een opkomst te organiseren.

We hebben een goede balans tussen 
jongens en meiden.

We hebben voldoende materiaal om 
een goed roverscoutsprogramma 
neer te zetten.

Iedereen levert (naar vermogen) 
een volwaardige bijdrage aan het 
programma en de organisatie van de 
stam.

Ouders & vrienden
Ouders en vrienden hebben een 
goed beeld over wat wij bij Scouting 
doen en zijn daar positief over.

Ouders en vrienden kennen de  
meerwaarde van Scouting.

Ouders weten wat we doen en wat 
onze afspraken zijn.

Ouders worden minstens éénmaal 
per jaar uitgenodigd en voelen zich 
betrokken bij onze activiteiten.

We plannen de datum van het 
zomerkamp ruim op tijd, zodat we 
weten wanneer we afspraken met 
anderen kunnen maken.

Ik ben trots op Scouting en draag dat 
uit naar mijn omgeving.
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Team & groep Spel
We werken binnen de stam goed 
samen (onderling en met de 
adviseur / coach).

Er is een afwisselend en evenwichtig 
meermaandenprogramma. 

We vragen elkaar hoe het gaat 
en besteden er aandacht aan als 
iemand aangeeft dat het wat minder 
goed gaat met hem of haar.

We gebruiken de activiteitengebieden 
om een afwisselend programma te 
maken.

We hebben overleg met explorers, 
zodat programma’s op elkaar 
aansluiten en het overvliegen soepel 
gaat. 

We zijn actief bezig met onze 
eigen ontwikkeling en gebruiken de 
uitdagingen.

We zijn een enthousiaste stam en 
er heerst een positieve sfeer in de 
groep.

Na elke opkomst evalueren we ons 
programma.

De stam krijgt voldoende 
ondersteuning van coach, adviseur 
en groepsbestuur.

De spelvisie SCOUTS is verwerkt in 
ons programma en/of de organisatie 
van de stam. 

Het aantal (financiële) acties dat 
de stam organiseert is naar ieders 
tevredenheid. 

We maken gebruik van het 
spelaanbod voor roverscouts van 
Scouting Nederland.

Binnen de stam kunnen we elkaar 
aanspreken op het nakomen van 
gemaakte afspraken.

We doen als stam mee met regionale 
en landelijke activiteiten. 

We hebben als stam een 
meerjarenplan / visie waarin staat 
welke groei we als stam willen 
doormaken.

De activiteiten worden goed 
voorbereid, uitgelegd en indien nodig 
bijgestuurd.

We hebben een democratisch 
gekozen stambestuur.

We doen regelmatig een project 
verspreid over meerdere opkomsten.

De stam voldoet aan het teamprofiel. We hebben een Partenza aan het 
einde van de stam.

Individuele kwaliteiten van 
roverscouts worden op de juiste 
manier benut.

De nieuwe roverscouts krijgen door 
de Powwow de kans zichzelf aan de 
stam te presenteren.

We hebben een eigen blog, 
Facebookaccount of website met 
informatie over onze stam.

We doen minstens twee keer per 
jaar een maatschappelijke activiteit, 
zonder daar geld voor te krijgen. 

We vragen als stam en groep niet 
teveel van onze roverscouts.

Er zijn voldoende roverscouts die 
geen leiding zijn om de organisatie 
van de stam op zich te nemen.

We hebben een eigen identiteit met 
tradities en ceremonieën. 

Onze adviseur / coach inspireert en 
motiveert ons.

We gaan respectvol met elkaar om.

Ik kan met vragen en problemen bij 
mijn adviseur / coach terecht.
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