Programma Scouting Talent

Deelnemers voorwaarden 2019-2021

Het Programma Scouting Talent biedt je vele kansen in je ontwikkeling, maar dit kost ook iets. Naast
een bijdrage voor de gemaakte onkosten, kost het je ook tijd. We vragen om 100% inzet in de
projecten waaraan je gaat deelnemen, maar ook 100% aanwezigheid, betrokkenheid, het volbrengen
van je Gilwell en het maken van opdrachten + het vullen van je portfolio.
De onderstaande voorwaarden zijn aan je deelname verbonden. Lees deze goed door voor je akkoord
aanvinkt op het inschrijfformulier.
Algemene voorwaarden
•
•
•
•
•
•
•

Het Programma Scouting Talent start eenmaal per twee jaar. Inschrijving is alleen mogelijk via
de ledenwebsite van Scouting Nederland (www.scouting.nl) via het inschrijfformulier
trainingen.
Op de website van Scouting Nederland over het Programma Scouting Talent is meer
informatie te vinden over de data en inhoud.
Inschrijving voor deelname is alleen mogelijk voor leden van Scouting Nederland die per 1
september 2019 tussen 18 en 25 jaar oud zijn.
Alle deelnemers moeten geregistreerd lid van Scouting Nederland zijn. Zonder dit
lidmaatschap is deelname niet mogelijk.
Alle deelnemers beschikken over een complete en officiële (nieuwe) Scoutfit (blouse en een
das).
De deelnemers beschikken over een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor landelijk
vrijwilligers.
De deelnemers onderschrijven de gedragscode zoals deze binnen Scouting Nederland is
opgesteld.

Aanmelding en Inschrijving
•
•
•
•
•

•
•

De aanmelding voor het Programma Scouting Talent gebeurt per deelnemer door middel van
het online inschrijfformulier en het online persoonlijk profiel waarbij iedere deelnemer zich
individueel inschrijft.
Per Scoutinggroep, project of organisatieonderdeel worden er maximaal 2 deelnemers
toegelaten.
Na invulling en verzending van het online inschrijfformulier en het persoonlijk profiel ontvangt
de deelnemer een bevestiging van de aanmelding.
Geselecteerde deelnemers krijgen via e-mail een uitnodiging voor een selectiedag. Ook
diegene die niet uitgenodigd worden ontvangen hier persoonlijk bericht over.
Voor het Programma Scouting Talent wordt op basis van de aanmeldingen een selectie
gemaakt van de deelnemers die het beste in het programma passen. Afhankelijk van het
aantal aanmeldingen zal er een voorselectie worden gemaakt voor de deelnemers aan de
selectiedag. Tijdens de selectiedag worden de definitieve deelnemers geselecteerd.
Alle deelnemers aan de selectiedagen krijgen binnen een maand persoonlijk feedback en de
uitslag (wel of niet toegelaten tot het programma) te horen.
Alle kandidaten die niet door de voorselectie zijn gekomen, zullen bij gebleken geschiktheid
door Scouting Nederland worden benaderd voor mogelijke andere interessante projecten of
activiteiten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
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Deelnemerskosten, betaling en annulering
•
•
•
•

De deelnemersbijdrage bedraagt € 400,00 per persoon. Voor deze deelnemersbijdrage krijgt
de deelnemer al het verblijf en de kosten voor de maaltijden gedurende het programma van 2
jaar.
De deelnemersbijdrage is exclusief de reiskosten van een eventuele buitenlandtrip.
De overige kosten voor deelname worden gedragen door Scouting Nederland.
De deelnemersbijdrage zal worden geïnd door middel van verzoek tot betaling via Ideal.
Hierbij worden de volgende termijnen gehanteerd:
Omschrijving
1e termijn 25 augustus 2019
2e termijn 25 maart 2020
3e termijn 25 oktober 2020
Totaal

•

•
•
•
•
•

Termijnbedrag
€
€
€
€

150,150,100,400,-

De deelnemer zorgt er voor dat bij elke betaling voldoende saldo op de opgegeven
bankrekening staat. Als een betaling niet wordt gedaan, volgt eerst een herinnering. Als
binnen de in de herinnering genoemde betaaltermijn het bedrag niet ontvangen is, volgt
uitsluiting van deelname.
In deze bijdrage is niet inbegrepen: het vervoer naar de locatie en de drankjes tijdens
informele momenten.
De kosten die worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van het project waaraan men
gaat bijdragen, worden volgens de declaratierichtlijnen binnen het project gedeclareerd en
komen niet ten laste van het Programma Scouting Talent.
Bij annulering binnen drie weken voor de start van het programma, is de deelnemer €150,verschuldigd. Dit is alleen schriftelijk mogelijk en onder opgaaf van redenen.
Indien de deelnemer de keuze maakt niet verder te gaan met het Programma is hij/zij het
bedrag verschuldigd van de termijnen tot het moment van stoppen met het programma.
Tijdens het Programma kan het programmateam besluiten om het traject voor een deelnemer
te beëindigen. Dit gebeurt met een gegronde onderbouwing. De deelnemer is dan het bedrag
aan deelnemersbijdrage verschuldigd van de termijnen tot het moment van beëindiging van
het programma.

Verzekering
•

•

Voor deelnemers is er een collectieve, secundaire ongevallen- en WA-verzekering van
Scouting Nederland van kracht. Verlies van, schade aan materiaal en persoonlijke bagage zijn
niet automatisch verzekerd. Indien gewenst kan via Scouting Nederland een reis- en
bagageverzekering worden afgesloten. Eventuele vragen over de verzekering kunnen worden
voorgelegd aan het Landelijk Service Centrum, tel. 033 – 496 02 60.
Scouting Nederland noch het Programma Scouting Talent kunnen aansprakelijk worden
gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van deelnemers tijdens het
programma of de reisdagen.

Intentieverklaring deelnemer
•
•
•
•
•

De deelnemer is bereid zich gedurende 2 jaar te verbinden aan het Programma Scouting
Talent.
Gedurende deze twee jaar maakt de deelnemer deel uit van minimaal twee projecten,
inclusief de evaluatie van het project.
De deelnemer realiseert zich dat het Programma Scouting Talent een tijdsbesteding heeft van
gemiddeld 16 uur per maand, mede afhankelijk van de eigen (ontwikkel-)wensen en plannen,
naast het meewerken aan het project waarvoor gekozen is.
De deelnemer is aanwezig en neemt actief deel aan alle programmaweekenden.
De deelnemer volbrengt de Gilwellcursus met bijbehorende opdrachten. Niet afronden van de
Gilwell leidt tot uitsluiting van het verdere programma.

Deelnemersvoorwaarden PST5 – 2019-2021

2

•
•
•
•

•

De deelnemer is aanwezig bij minimaal 2 algemeen landelijke activiteiten.
De deelnemer is minimaal bij 3 van de totaal 5 georganiseerde PST Masterclasses aanwezig.
De deelnemer committeert zich aan het uitvoeren van overige PST-opdrachten.
De deelnemer is bereid om zich te laten coachen door een persoonlijk begeleider die buiten
de eigen projecten binnen Scouting Nederland actief is, gedurende de looptijd van de
Gilwellopdracht. Verdere begeleiding gedurende de rest van de looptijd van het programma
wordt op verzoek vormgegeven.
De deelnemer is bereid een representatieve functie binnen en buiten Scouting Nederland te
vervullen.

Intentieverklaring PST/ Scouting Nederland
•
•
•
•
•
•

Het Programma Scouting Talent/ Scouting Nederland biedt deelnemers een uitdagend en
gevarieerd opleidingsprogramma aan.
Het Programma Scouting Talent/ Scouting Nederland faciliteert bij het vinden van passende
projecten voor de deelnemers van het programma.
Het Programma Scouting Talent faciliteert de deelnemer met het vinden van een geschikte
interne begeleider binnen het project waarin hij/zij actief wordt.
Het Programma Scouting Talent wordt afgesloten met een certificaat met een toelichting op
opgedane kwalificaties en vaardigheden.
Scouting Nederland zet zich in om (ook na afloop van het Programma Scouting Talent) te
bemiddelen bij de invulling van de verdere Scoutingloopbaan.
Scouting Nederland investeert in de deelnemers door een groot deel van de kosten van dit
Programma te dragen.

Overige voorwaarden
•
•
•

Scouting Nederland en het Programma Scouting Talent hebben het recht om beeldmateriaal
dat tijdens het programma gemaakt wordt, te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder
aparte toestemming van de deelnemer.
Documenten met persoonlijke informatie worden na het einde van het programma verwijderd.
Om het Programma Scouting Talent in goede banen te leiden, kunnen huisregels niet
ontbreken. Deze worden aan het begin van het Programma uitgelegd. Voor de bijeenkomsten
op locatie zijn de daar geldende huisregels van toepassing en deze worden bij aanvang van
de bijeenkomst genoemd. Vanzelfsprekend wordt van alle deelnemers verwacht dat zij zich
hieraan houden. De PST-staf behoudt zich het recht om bij overtreding van deze regels over
te gaan tot het nemen van maatregelen en eventueel over te gaan tot verwijdering van de
deelnemer(s).
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