Belofte Lincolngroep vanaf 2019
Bij de Groepsraad van maart 2019 is besloten om de belofte die uitgesproken wordt bij de installatie
als jeugdlid en leiding te veranderen. Het doel van de verandering ligt hoofdzakelijk bij het
begrijpelijker maken van de belofte voor de jeugdleden, zodat zij beter begrijpen wat ze
zeggen/beloven. Er is besloten om voortaan de beloftes te gebruiken die worden aangeboden door
Scouting Nederland met kleine aanpassingen aan de groep. Per speltak is er een andere belofte
aansluitend op de belevingswereld van de leeftijdsgroep. De belofte wordt complexer voor oudere
speltakken, zodoende is de doorlopende leerlijn waarmee scouting werkt duidelijk zichtbaar. De
beloftes voor alle speltakken en andere functies zijn op onze site te bekijken:
De nieuwe beloftes
*wijzigingen ten opzicht van Scouting Nederland zijn geel gemaakt (toelichting volgt onder tabel)
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Het is hier mogelijk om te kiezen voor de toevoeging “met de hulp van God”

Speltak

Belofte

Welpen

Ik beloof mijn best te doen1
een goede welp te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan
en mij te houden aan de welpenwet.
Jullie kunnen op mij rekenen!

Verkenners

Ik beloof mijn best te doen1
een goede Verkenner* te zijn
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Padvinderswet*
Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen.
Jullie kunnen op me rekenen.

Rowans

Ik beloof mijn best te doen1
een goede explorer te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Padvinderswet*.
Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen.
Ik wil de kansen die ik krijg benutten, door zo goed mogelijk om te gaan met de
middelen die mij ter beschikking staan.
Persoonlijke toevoeging*
Jullie kunnen op mij rekenen.

Leiding

Ik beloof mijn best te doen1
goede leiding te zijn.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Padvinderswet*
Ik wil jullie helpen goede scouts te zijn en jullie stimuleren in je ontwikkeling.
Ik wil dit samen met de andere leiding doen.
Jullie kunnen op mij rekenen.

Andere
kaderleden/plus
scouts/stam
(bijv.
Groepsbegeleide
r of oud-leden)

Ik beloof mijn best te doen1
in mijn rol een goede bijdrage te leveren aan Scouting.
Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden aan de Padvinderswet*,
Ik doe mijn best een bijdrage te leveren aan de samenleving, zowel binnen als
buiten Scouting.
Jullie kunnen op mij rekenen.

Wijzigingen*
Padvinderswet* en Verkenner*
De term Scoutingwet gewijzigd in Padvinderswet, omdat we bij de groep nog gebruik maken van de
Padvinderswet in plaats van de Scoutingwet. Daarnaast is voor de Verkenners de naam scout
veranderd in Verkenner, aangezien wij deze term gebruiken.
Persoonlijke toevoeging* bij Rowans
Bij de Rowans bestaat de traditie dat Rowans hun eigen belofte mochten bedenken, waarbij de
beloftes van de Rowans in een apart boek worden opgeschreven. Om deze traditie in stand te
houden, is besloten dat er bij de belofte van de Rowans de mogelijkheid is voor een persoonlijke
toevoeging die vervolgens in het Rowanboek opschreven wordt volgens traditie.
Hernieuwing belofte en voorstel voor invoering
Jaarlijks hernieuwen we de belofte bij de Sint Joris, waarbij we met z’n allen samen de huidige
belofte hardop herhalen. Omdat er vanaf nu meerdere beloftes zijn, is het niet meer mogelijk om
samen 1 belofte voor te lezen. Bij de hernieuwing van de belofte zal voortaan de speltakken van
jong naar oud af worden gegaan, waarbij iedereen alleen zijn eigen belofte hernieuwd. Dus in het
huidige geval gaat dat als volgt: Welpen-Verkenners-Rowans-leiding-andere kaderleden/plusscouts/
stam. Bij de Rowans wordt de persoonlijke toevoeging weggelaten. Actieve leidinggevenden
zeggen bij de hernieuwing de belofte van de leiding op, terwijl andere kaderleden/plusscouts/stam
(denk aan de groepsbegeleider, geïnstalleerd oud-leden en stamleden) de bij hun horende belofte
hernieuwen.

