
Nieuwsbrief 3  2018                Scouting Rheijnewoud 

De nieuwsbrief is gericht op ouders en verzorgers van onze leden. Ook wordt de brief verspreid 

onder de explorers en gaat deze naar onze bedrijfssponsoren. Als we over het juiste emailadres 

beschikken dan ontvangt u de nieuwsbrief digitaal.  U kunt in Scouting Online: www.SOL.nl   zelf uw 

emailadres invoeren of muteren.  

De volgende zaken komen in deze nieuwsbrief aan de orde: 

1. Kinderuitmarkt zaterdag 1 september 2018 
2. Start nieuwe clubjaar op vrijdag 7 en zaterdag 8 september en overvliegen scouts. 
3. Clubhuis wordt langzaam maar zeker in scouting kleur gezet 
4. De BSO van Small Steps is permanent huurder geworden 
5. Verandering in bestuur: GEZOCHT: praktijkbegeleider en  opvolger  voorzitter  
6. En wat we allemaal beleefd hebben:  midzomerdiner en  zomerkamp 
7. Leiding uitgebreid 
8. Afspraken met omwonenden  
9. Verklaring Scouting Nederland en SR  in de zaak Nicky Verstappen 

 
 

1. Kinderuitmarkt  Da Costa singel  

Op zaterdag 1 september van 11.00 uur tot 16.00 uur zal voor de tiende keer 

een kinderuitmarkt worden georganiseerd aan de Da Costa Singel in Hazerswoude 

Rijndijk. Meer dan 20 verenigingen en stichtingen uit Hazerswoude en Koudekerk, die met 

en voor kinderen actief zijn op creatief, sportief of vormend gebied zullen die dag laten zien 

wat zij de jeugd van “ Rijnwoude” te bieden heeft. En natuurlijk zijn wij die dag ook aanwezig! 

Alle leden  zijn welkom om even langs te komen of te helpen met vlot varen, broodjes 

bakken, pionieren  e.d. 

Geïnteresseerde kinderen kunnen 3x gratis en zonder verplichtingen meedoen om te onderzoeken of 
ze zich thuis voelen bij Scouting. Graag wel even vooraf contact zoeken met de speltakleiding: Manon 
(welpen) en Roos (scouts) : via de website/ contact   kunt u een gerichte mail versturen. 
 

                          

http://www.sol.nl/


  2. Start nieuwe clubjaar  en overvliegen scouts 

De welpen komen voor het eerst bijeen op zaterdag: 8 september 
De scouts doen dat  op vrijdag 7 september vanaf 19.00 uur 
De explorers  starten  ook op vrijdag  7 september vanaf 20.00 uur.                   . 
  
Op vrijdag 21 september zullen de oudste  scouts overvliegen naar de explorers.  
Dit jaar zijn er geen welpen die de scoutsleeftijd hebben bereikt. De welpen komen daarom gewoon 
op zaterdag bijeen. 
 
 

 
3. Clubhuis  verandert van kleur 

De wens lag er al lange tijd. Het schuurwerk was hier en daar al ter hand genomen, maar deze zomer 
heeft Sjaak Ammerlaan de kozijnen aan de binnenkant voorzien van een monumentale groene kleur. 
Een kleur die past bij scouting.  Zodra de buitenkant dat nodig heeft zal ook die worden geschilderd 
in het groen. 
 

4. De buitenschoolse opvang is permanent huurder geworden 

Scouting Rheijnewoud heeft met Small Steps  een huurovereenkomst getekend  op grond waarvan 
Small Steps op weekdagen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) overdag het gebouw huurt ten 
behoeve van buitenschoolse opvang. Met een aantal kleine aanpassingen en goede afspraken wordt 
het clubhuis hiermee veel efficiënter gebruikt en komen er extra inkomsten binnen waarmee 
Scouting Rheijnewoud haar financiële verplichtingen ( hypotheek en lening)  beter kan dragen. Naar 
verwachting zal  eind september de BSO ingehuist  zijn. 
 
 



5.  Verandering in bestuur:               

 

WANTED  : 

Praktijkbegeleider 

 

 

Paula Neuteboom heeft te kennen gegeven dat ze haar rol als praktijkbegeleider graag over 

zou dragen. Liefst aan iemand die persoonlijk scouting ervaring in kan brengen. 

Wat doet een praktijkbegeleider? 
De praktijkbegeleider bewaakt en optimaliseert de kwaliteit van het spel en de vrijwilligers in de 
groep. Als praktijkbegeleider stimuleer je niet alleen de kwaliteit van individuen, maar ook van de 
leidingteams en het bestuur.  
Je coacht en motiveert de vrijwilligers om meer uit zichzelf te halen en begeleidt hen in het 
ontwikkeltraject. Om je functie als praktijkbegeleider goed uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat 
je zelf ook gekwalificeerd bent. Wanneer je dat bent, zijn er verschillende hulpmiddelen om je functie 
zo leuk en makkelijk mogelijk te maken. 
 
Taken van de praktijkbegeleider 
Bewaken van de kwaliteit van de teams en de individuele vrijwilligers. 
Ondersteunen van vrijwilligers in het behalen van de competenties voor hun functie. 
Ondersteunen van vrijwilligers in hun persoonlijke ontwikkeling. 
Beoordelen van de competenties.  Aanvragen van de assessment bij de praktijkcoach (regionaal). 
Organiseren van de benodigde activiteiten die nodig zijn voor de vrijwilligers bij hun ontwikkeling of 
leertraject. 
Bewaken van de kwaliteit van het spelaanbod. 
Afstemming met de groepsbegeleider ( is in onze vereniging  Karin de Jong) 
 
De minimum voorwaarden voor de functie zijn: 

 Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. 

 Je bent minimaal 18 jaar. 

 Je bent bereid tot ontwikkeling van de voor de rol geldende competenties binnen acht 
maanden na aanvang functioneren. 

 Omgaan met jongeren vraagt om bewustzijn met betrekking tot gedragscodes, normen en 
waarden. Je sluit je aan bij het door Scouting Nederland gevoerde beleid op het gebied van 
omgangsvormen. 

 Je beschikt over een voor de rol geldige Verklaring Omtrent het Gedrag en je onderschrijft 
de gedragscode. 

 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en/of past deze goed bij je persoonlijke ontwikkeling dan hopen 

we iets van je te horen. Binnen Scouting Nederland kan  een gerichte opleiding gevolgd worden. 

  



Ook  gezocht:  kandidaat voorzitter  

In mei 2019 loopt de laatste benoemingstermijn  van de voorzitter af. Statutair worden 

bestuursleden benoemd voor 3 jaar, met een mogelijkheid om tweemaal opnieuw benoemd te 

worden. 

Cathrin van der Werf  is voorzitter vanaf de start van Scouting Rheijnewoud.  Zij  heeft toegezegd 

beschikbaar te blijven voor andere diensten, maar het van belang te vinden dat er een nieuwe 

voorzitter komt. Dat is  goed voor een gezonde doorstroming en zorgt ook voor een nieuwe  aanpak . 

Niemand is onvervangbaar !  In de bijlage achter deze nieuwsbrief is een functieprofiel opgenomen. 

 

                                            

 

 

6. Belevenissen: terugblik op Midzomerdiner en  Zomerkamp 

Op zaterdag 23 juni vond het Midzomerdiner plaats. Aan dit evenement hebben ca. 70 

personen (inclusief organisatie) deelgenomen. Tijdens een mooie dag en avond is er heerlijk 

gekookt. De aanwezigen waren allen vol lof en hebben van een mooi spektakel genoten. 

Voor dit evenement is een subsidie van de gemeente ontvangen en zijn de levernaties door 

AH Beugelsdijk tegen gereduceerde prijs gegaan. Door een mooie opkomst kon waren er 

voldoende inkomsten waardoor de leiding  vrijgehouden kon worden. Hiermee  geven we 

blijk van onze waardering voor hun wekelijkse inzet voor scouting. 

Zomerkamp 2018 vond plaats voor de welpen en scouts in Ada’s  Hoeve in Ommen. De 

explorers gingen terug naar de basis en verbleven in Brabant.   

De foto’s die op facebook zijn geplaatst geven een mooie  impressie van wat zo ‘n kampweek 

allemaal inhoudt. 



                                        

 

7. Leiding uitgebreid 

De groepsraad heeft op 27 juni Malou Paul benoemd tot leiding bij de scouts. 

Ze is ook al mee geweest op zomerkamp. We zijn heel blij met haar 

enthousiasme.  Bij de start van het nieuwe clubjaar bestaat de leiding van de 

speltakken uit: 

Welpen: Manon van der Werff (teamleidster), Jelle van Miltenburg, Kirsten 

Bos, Max IJlstra, Sarah Minnee 

Scouts: Rosemarie de Gunst (teamleidster), Michiel de Jong, Sytse van der 

Werff, Arjan Welman, Malou Paul 

Explorers: Bas Verheij (contactpersoon), Niels van Essen (afdelingsleider), Joyce 

van Kuilenburg 

 

 

8. Afspraken met omwonenden 

Al geruime tijd waren er signalen van bewoners uit de flat aan de J.P. Heijestraat die 

problemen hebben met de aanwezigheid van Scouting Rheijnewoud. Een goede reden 

derhalve om met elkaar om de tafel te gaan. Daarbij waren ook een bestuurder van de 

speeltuinvereniging en de locatiemanager van Small Steps aanwezig. Zo konden we  elkaar 

informeren over de veranderingen en plannen die er zijn. 

Ook is daaruit gevolgd dat we onze leden en hun ouders het volgende zouden verzoeken: 



 Aanvangstijd :  het clubgebouw is  10 minuten voor aanvang  van de 

 opkomst open en niet eerder. Eerder komen en buiten rondhangen 

 wordt niet wenselijk geacht.  

 Geluid bij buitenactiviteiten: alle leden en leiding van SR houden 

 rekening met het feit dat er in de directe omgeving mensen wonen en 

 zorgen voor een normaal geluidniveau. 

 

9. Verklaring Scouting Nederland in het kader van de zaak van Nicky 
Verstappen 

Scouting Nederland heeft de afgelopen dagen kennis genomen van de ontwikkelingen in de zaak van 
Nicky Verstappen betreffende een voormalig lid van Scouting. Ook wij zijn hier erg van geschrokken. 
Dit gedrag druist in tegen alles waar Scouting voor staat. 

De sociale veiligheid van onze jeugdleden is ons grootste goed. Scouting hanteert hiervoor strenge 
richtlijnen en protocollen. Het vervult ons dan ook met afschuw nu blijkt dat iemand te kwader trouw 
deze grenzen overschrijdt en allerlei manieren probeert te vinden om in contact te komen met 
jongeren. 

We hopen dat de dader – Jos Brech-  snel gevonden wordt en dat het de familie en alle betrokkenen 
meer rust en duidelijkheid brengt. Wij leven diep met hen mee. Waar wij dat kunnen, verlenen we alle 
medewerking aan het onderzoek. 

Hier voegen wij vanuit scouting Rheijnewoud aan toe, dat wij de afspraken van Scouting 

Nederland inzake de richtlijnen en protocollen  voor 100% volgen. 

Sponsoren in natura: 

     Taxi W van den Heuvel B.V  

 
                           

 

Wilt u onze vereniging steunen; dat kan al voor een jaarlijkse bijdrage van       

€ 250 (sponsor) of  € 500  (hoofdsponsor) of door sponsoring in natura. 

Aanmelding via 0629076144  of info@scouting-rheijnewoud.nl 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of tips of wilt u meer weten over onze  
vereniging? Dan kunt u daarvoor contact op nemen via: info@scouting-rheijnewoud.nl.  
Er valt nog veel meer te vertellen. Maar voor deze keer is de Nieuwsbrief al weer lang genoeg.  
Nog veel meer informatie vindt u op:      WWW.SCOUTING-RHEIJNEWOUD.NL 

mailto:info@scouting-rheijnewoud.nl
http://www.scouting-rheijnewoud.nl/


 
 

Bijlage functieprofiel voorzitter 

voor Scouting Rheijnewoud 
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting 
Rheijnewoud is aangesloten bij Scouting Nederland. Scouting Rheijnewoud bestaat sinds 2010, heeft 
ruim 60 leden verdeeld over 3 speltakken/afdelingen – te weten welpen, scouts en explorers -  en wil 
dit aantal in stand  houden. Scouting Rheijnewoud beschikt over een eigen clubgebouw  en heeft een 
gezonde financiële positie.  
 
Vanwege het naderende einde van de statutaire benoemingstermijn is Scouting Rheijnewoud op zoek 
naar een opvolger voor de huidige voorzitter. 
 
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je 
de mogelijkheid krijgt om in Rijnwoude (Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude-Rijndijk en 
Hazerswoude-dorp) betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen? Vind je het leuk om, 
samen met andere vrijwilligers, iets op te bouwen in je eigen buurt? Ben je bovendien een paar uur in 
de week hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
 

Een energieke voorzitter M/V (vrijwillig) 
 
Functieprofiel 
Je bent voorzitter van het bestuur van de groepsvereniging van Scouting Rheijnewoud. 
Als voorzitter bezit je de kunst alle kwaliteiten van de bestuursleden in te zetten voor de groep. De 
voorzitter heeft zijn/haar ogen op de toekomst en zijn/haar voeten stevig in de praktijk in de groep. 
 
Wat doet de voorzitter? 

 Algemene aansturing van de groep. 

 Vertegenwoordigt de groep naar de gemeente en externen. 

 Het leiden van de groepsraad en groepsbestuursvergaderingen. De voorzitter zorgt dat 
besluiten worden genomen. 

 Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur. 

 Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep. 

 Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden. 
 
Belangrijk: 

 Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. 

 Je bent minimaal 21 jaar of ouder. 

 Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen. 

 Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren. 
 
Inschatting tijdsbelasting: 

 Circa 10 uur per maand  

 Er zijn 6 tot 8 vergaderingen per jaar 
 
Wij bieden: 

 Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden 
aan kinderen en jongeren. 

 Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers 

 Het opdoen van veel nieuwe contacten 

 De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige voorzitter: Cathrin van der Werf 
(0629076144 of info@cathrinvanderwerf.nl) 
 

 


