
 

Nieuwsbrief 4  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. Op de website kunt u de oude 
nieuwsbrieven terug vinden. 

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. Bij de start van het nieuwe 
clubjaar kijken we terug en vooruit.   

De volgende zaken komen in deze nieuwsbrief aan de orde: 

1. Manon (Welpen) en Sytse (Scouts) gestopt als leiding 
2. Nieuwe  teamleiding  Welpen  en  vernieuwing in team van de Scouts 
3. Small Steps gestart vanuit het clubhuis van Scouting Rheijnewoud 
4. Contributie gaat niet omhoog. 
5. Jaarplan 2019 goedgekeurd 
6. Schenking legerkist Henk Bartelmeijer 
7. Chennah van der Werff naar de Jamboree in de VS 
8. Installatie nieuwe leden op zaterdag 12 januari 2019 
9. Gezocht: 2 vrijwilligers voor de jaarlijkse kascontrole 
10. Openstaande vacatures bij Scouting Rheijnewoud 
11. Sponsoren in natura 

 
 

1. Manon (Welpen) en Sytse (Scouts) gestopt als leiding 

Via de mail heeft  Manon van der Werff  de ouders van de welpen  persoonlijk geïnformeerd dat zij 
na 15 december 2018  niet meer als leiding actief  zal  zijn voor de Welpen. Ook haar man Sytse van 
der Werff  - leiding bij de scouts- heeft  dit najaar aangegeven meer tijd vrij te willen maken voor het 
gezin en dat kunnen wij alleen maar respecteren. Zowel Manon als Sytse hebben aangegeven nog 
wel betrokken te willen zijn bij de vereniging, maar dan voornamelijk achter de schermen en daar zijn 
wij heel blij mee. Manon en Sytse hebben allebei veel gedaan voor de vereniging, waar de vereniging 
ze dan ook hartelijk voor bedankt. 
Op dit moment wordt nog gezocht bij welke rol zowel Manon als Sytse zich binnen Scouting 
Rheijnewoud kunnen vinden, zodat voldoende tijd voor hen beschikbaar blijft voor werk en hun gezin 
en we hopen nog lang van hun grenzeloze inzet te kunnen genieten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. Wijzigingen in leidingteam Welpen en Scouts en begeleiding explorers 

Voor de Welpen hebben 2 bestaande leiders aangegeven graag de uitdaging om teamleiding te 
worden aan te willen gaan. Jelle van Miltenburg  en Kirsten Bos gaan samen de kar trekken en zullen 
daarbij gecoached worden door onze groepsbegeleidster Karin de Jong.  Jelle en Kirsten zijn beide al 
langer actief binnen de vereniging en Scouting zit in hun  bloed! Jelle zal zich gaan inzetten als  
trekker van het welpenprogramma  en is tevens contactpersoon voor de ouders. Kirsten zal de 
financiën gaan bijhouden en Jelle ondersteunen bij zijn taken als teamleider. 
 
Het Scouts team wordt na het vertrek van Sytse van der Werff bemenst  door Rosemarie van der 
Gunst (al lange tijd teamleidster), Arjan Welman en sinds september: Malou Paul. Zij wordt in januari 
a.s. geïnstalleerd. 
 
Heeft u als ouder van een scout of welp zin om één van de teams te versterken? Leuk! Laat het ons 
weten via info@scouting-rheijnewoud.nl. Er is altijd ruimte voor gemotiveerde vrijwilligers! 
              
 

3. SmallSteps gestart vanuit clubhuis ‘Ons Honk’ 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangekondigd dat het clubhuis van Scouting Rheijnewoud 
onderverhuurd zou gaan worden door Kinderopvang SmallSteps. Inmiddels is het contract 
ondertekend en maakt SmallSteps al enige tijd gebruik van het pand en bijbehorende faciliteiten. 
Door deze samenwerking heeft het clubhuis meteen een mooie upgrade doorgemaakt, waarbij het 
pand op allerlei punten is verbeterd en voorziet in alle wettelijke vereisten die voor de kinderopvang 
noodzakelijk zijn.  De huurinkomsten   helpen  onze vereniging  om de financiële lasten makkelijker te 
dragen.  
 
SmallSteps heeft inmiddels ook een eigen naambord aan de gevel gehangen, zodat iedereen hen kan 
vinden. Scouting Rheijnewoud zal zelf ook een bord toevoegen  aan de voorgevel, zodat ook duidelijk 
is dat Scouting Rheijnewoud het clubhuis als thuisbasis heeft. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
4. Contributie voor clubjaar 2018-2019 

De  nieuwe financiële situatie met huurinkomsten van Small Steps  maakt dat we na een aantal jaar 
met een jaarlijkse verhoging voor het komende  jaar pas op de plaats kunnen houden. We zouden 
het  wel waarderen als u de contributie nota die zeer binnenkort bij u in de mailbox binnenkomt  
spoedig daarna wilt betalen. Tenslotte is de penningmeester ook een vrijwilliger met een drukke 
baan, die zijn tijd liever niet besteed aan  herinneringen  versturen. 

 
 

5. Jaarplan 2019 

Ieder jaar stelt Scouting Rheijnewoud een jaarplan op voor het komende jaar. Voor 2019 is inmiddels 
het jaarplan weer beschikbaar en is in te zien en te downloaden op de website: http://scouting-
rheijnewoud.nl/website/wp-content/uploads/2018/12/Jaarplan-2019-Scouting-Rheijnewoud.pdf 
   
We stellen ons zelf uitdagende doelen. Een daarvan is dat we graag in 2020 als we 10 jaar bestaan 
een spetterende, geruchtmakende, voor altijd in de herinnering blijvende activiteit samen met de 
leden willen uitvoeren. Heeft u een leuk idee?  Of lijkt het u leuk om tijdelijk aan dit project mee te 
doen? Laat het ons weten: info@scouting-rheijnewoud.nl.  
 

 
 
 

6. Henk Bartelmeijer schenkt de vereniging een legerkist 

Met beperkte middelen proberen de teams van alle speltakken iedere week weer een uitdagend 
programma samen te stellen. Daarbij zijn goede materialen een goed hulpmiddel. Sommige 
materialen zijn vrij prijzig en daarom zijn wij erg zuinig op alle materialen waarmee wij werken. 
 
Het is fantastisch als iemand ons dan spontaan een legerkist schenkt! Met dank aan Henk 
Bartelmeijer die ons een prachtige legerkist heeft geschonken, kunnen wij ons magazijn netter en 
beter inrichten en kunnen wij deze bij verschillende evenementen, zoals het zomerkamp, inzetten. 
Dank je wel, Henk! 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

7. Chennah van der Werff naar de World Jamboree 
 
In 2019 vindt de 24ste World Jamboree plaats, van maandag 22 juli 2019 tot vrijdag 2 augustus 2019, 
hét grote, nog altijd groeiende, internationale scouting evenement van de wereld. De 
Wereldjamboree wordt dit keer in de Verenigde Staten georganiseerd. Bij de start in 1920 waren in 
totaal 8.000 leden uit 34 deelnemende landen aanwezig. In 2015 was de laatste Worldjamboree. 
Daarbij deden 33.628 leden mee uit 155 deelnemende landen! 
 
Dit belangrijke scoutingevenement wordt om de 4 jaar georganiseerd, dus om mee te doen moet je 
tijdig inschrijven. En dat heeft Chennah van der Werff gedaan! Zij zal in 2019 deelnemen aan de 
Worldjamboree in de Verenigde Staten; een unieke ervaring om nooit meer te vergeten! We zijn dan 
ook best trots dat Chennah nog steeds geniet van scouting bij Scouting Rheijnewoud. Heel veel 
plezier en succes, Chennah! We kijken met smart uit naar al de ervaring die je gaat opdoen! 
 
 

8. Installatie: zaterdag morgen 12 januari 2019 
 
Standaard op de jaaragenda is de  installatie van nieuwe leden.  
De nieuwe welpen, scouts en leiding leggen dan een belofte af  waarmee ze laten zien dat ze er echt 
graag bij willen horen.  
 
Voor welpen luid die als volgt: 

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

Voor scouts:  

 Ik beloof mijn best te doen een goede scout te zijn. Iedereen te helpen waar ik kan en me te houden 
aan de Scoutingwet. Ik wil samen met anderen het goede zoeken en bevorderen. Jullie kunnen op mij 
rekenen. 

We maken er een feestelijke opkomst van waar bij ouders, broertjes en zusjes en opa’s en oma’s 
natuurlijk ook van harte zijn uitgenodigd om hierbij te zijn. De kinderen die geïnstalleerd gaan 
worden ontvangen nog een brief met  detailinformatie. 
 
Bij de installatie krijgen de nieuwe leden een eigen clubdas uitgereikt en de eerste insignes. Op het 
plaatje is te zien waar die opgenaaid mogen worden. 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

9. Gezocht: 2 vrijwilligers voor de jaarlijkse kascontrole 
 
Een andere standaard procedure binnen de vereniging is de kascontrole. De boekhouding van de 
penningmeester  wordt gecontroleerd en  nagekeken wordt of  de jaarrekening en de balans  daarop 
aansluiten. 
Voor deze actie, die normaal ongeveer 1-2 uurtjes duurt, zoeken wij naar 2 vrijwilligers die dat samen 
met Aad Buis, onze penningmeester, willen doen. Wilt u ons helpen? Stuur dan een bericht naar; 
info@scouting-rheijnewoud.nl o.v.v. Kascontrole en onze penningmeester zal dan zo spoedig 
mogelijk contact met u opnemen. 
 
 

10. Openstaande bestuursfuncties bij Scouting Rheijnewoud 
 
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij te kennen gegeven dat Paula Neuteboom de rol van 
praktijkbegeleider graag zou overdragen. Daarnaast zal (op basis van de standaard 
benoemingstermijn voor een bestuursfunctie binnen een vereniging) Cathrin van de Werf haar taken 
als bestuursvoorzitter overdragen. Dat zal in Mei 2019 gebeuren.  Ook de penningmeester nadert  
het einde van zijn statutaire termijn. 
 
De vereniging heeft uw hulp nodig! Wij zoeken op zo kort mogelijk termijn een nieuwe 
praktijkbegeleider (m/v) en een voorzitter (m/v) en een penningmeester (m/v).  
Kent u iemand met een passie voor Scouting, ervaring in het leiden van een team en het 
optimaliseren van de kwaliteit van spelelementen en het plezier van alle leden? We zien graag uw 
reactie tegemoet. 
 
Graag vertellen wij u wat een praktijkbegeleider en voorzitter en penningmeester precies doen 
binnen het bestuur. 
 
 
Praktijkbegeleider (m/v) 
 
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 het 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) 
 
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 is een gerichte opleiding beschikbaar. 

 
Voorzitter (m/v) 

Wat doet een voorzitter? 
 Algemene aansturing van de groep 
 Vertegenwoordigt de groep naar de gemeente en externen. 
 Het leiden van de groepsraad en bestuursvergaderingen. 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. 

 
 

Penningmeester (m/v) 
 
Wat doet een penningmeester? 

 Jaarlijks opstellen en bewaken van de (meerjaren) begroting en resultatenrekening 
 Financiële administratie, archief, beheer machtigingen en incassosysteem 
 Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een balans 
 Beheren van de rekeningen en contanten (betalen, incasseren, contributie-afdracht) 
 Controle deelbegrotingen (materiaal, onderhoud, activiteiten) 
 Declaratiebeleid 
 Coördinatie financiële acties 
 Acquisitie van middelen, subsidies en fondsen in samenwerking met anderen 
 Goed verzekeringsbeheer van de groep 
 De penningmeester maakt deel uit van het bestuur 

 
 
Voor alle bestuursfuncties gelden de volgende voorwaarden: 

 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. 

 
In de BIJLAGEN achter deze nieuwsbrief is een  uitgebreid functieprofiel opgenomen. 

 

                                           
   



 

11. Sponsoren in natura 
 
Via deze weg willen wij wederom onze dank kenbaar maken voor de steun die wij doorlopend krijgen 
van onze 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 
- Sponsoring in natura 
 
Aanmelding via: info@scouting-rheijnewoud.nl of bekijk wat wij u kunnen aanbieden op: 
http://scouting.rheijnewoud.nl.  
 
 
Contact 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BIJLAGE I: 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) 

 



 

BIJLAGE II: functieprofiel penningmeester 

 
Vanwege het naderende einde van de statutaire benoemingstermijn is Scouting Rheijnewoud op zoek 
naar een opvolger voor de huidige  penningmeester. 
 
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je 
de mogelijkheid krijgt om in Rijnwoude  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 kundige penningmeester M/V (vrijwillig) 
 
Functieprofiel 
Je bent penningmeester van het bestuur van de groepsvereniging van Scouting Rheijnewoud. 
Als penningmeester vertaal je het groepsbeleid in geld en ben je verantwoordelijk voor de financiën. 
 
Wat doet de penningmeester? 

 Jaarlijks opstellen en bewaken van de (meerjaren) begroting en resultatenrekening 
 Financiële administratie, archief, beheer machtigingen en incassosysteem 
 Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag en een balans 
 Beheren van de rekeningen en contanten (betalen, incasseren, contributie-afdracht) 
 Controle deelbegrotingen (materiaal, onderhoud, activiteiten) 
 Declaratiebeleid 
 Coördinatie financiële acties 
 Acquisitie van middelen, subsidies en fondsen in samenwerking met anderen 
 Goed verzekeringsbeheer van de groep 
 De penningmeester maakt deel uit van het bestuur 

 
Belangrijk: 

 Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. 
 Je bent minimaal 18 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 ca. 6-8 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: Aad Buis via info@scouting-rheijnewoud.nl 
 
 


