
1 
 

Nieuwsbrief  4      2019                     Scouting Rheijnewoud                 

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

onder de explorers en gaat deze naar onze bedrijfssponsoren. Op onze website kunt u de oude 

nieuwsbrieven terug vinden. www.scouting-rheijnewoud.nl 

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. Benoemingen in leiding, bestuur en groepsraad 
2. Afscheid Aad Buis, penningmeester 
3. Installatieopkomst voor welpen en scouts  11 januari 2020 
4. I-Scout: puzzelaars opgelet: houdt 7 maart  2020 vrij 
5. Zomerkamp 2020 alle data bekend 
6. Lustrumcommissie aan de slag 
7. Groepsraad keurt jaarplan 2020 goed 
8. 5 leden hebben de gouden vos als waarderingsteken ontvangen. 
9. NL Doet: zaterdagmiddag 14 maart 2020 
10. Een wens bij het einde van 2019 en de start van 2020 

 

1. Benoemingen in leiding, bestuur en groepsraad 

De groepsraad van Scouting Rheijnewoud (= algemene ledenvergadering) is het hoogste orgaan 

binnen onze vereniging. De groepsraad heeft dus het laatste woord als het om ons beleid gaat (o.a. 

jaarplan), onze financiën (begroting en contributie) en over wie er een bepaalde functie mag gaan 

vervullen (benoemingen). 

Op 12 november jl  had de groepsraad het druk. Maar liefst 4 nieuwe benoemingen en 3 

functiewijzigingen werden goedgekeurd. 

 

 

 
Allereerst is Marleen van Ofwegen 
benoemd tot leiding bij de scouts.  
 
We zijn heel blij met Marleen en hopen dat we 
lang plezier van elkaar zullen hebben.  
 
Marleen heeft bij scouting De Uithoek (Alphen 
aan den Rijn) in het recente verleden zelf al heel 
veel scouting ervaring en leiding ervaring 
opgedaan.  
 

http://www.scouting-rheijnewoud.nl/
http://www.sol.nl/
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Als oudervertegenwoordigster van de Explorers 
is Manon van der Werff benoemd. Terug aan 
de vertrouwde tafel zal zij de link leggen tussen 
het programma voor onze Explorers en wat 
ouders daarvan vinden. 
 

                    

 

 
Willeke van Miltenburg  
(de pleegmoeder van Jelle, teamleider bij de 
welpen)  gaat zich binnen het bestuur bezig 
houden met de praktijkbegeleiding.  
In deze rol ondersteunt ze onze leiding met het 
vinden en volgen van relevante cursussen om 
hun competenties en talenten verder te 
ontwikkelen. 
 
Willeke is werkzaam bij het UWV als 
loopbaanadviseur 

 
Mariska van Dorp  
gaat vanaf 1-1-2020  
de rol van secretaris in het bestuur  
op zich nemen. 
 
Mariska heeft jaren als persoonlijk assistent van 
notaris Erna Kortlang gewerkt. Momenteel is ze 
parttime te vinden in de Egelantier. Marika is de 
moeder van onze scout, Madelief. 
 

              

 
 

 

 

Er is goedkeuring verleend voor de volgende functiewijzigingen in het bestuur:  

 

Nu Mariska het secretariaat gaat oppakken  komt Ubbo Kuper beschikbaar om de rol van 

penningmeester van Aad Buis   per 1-1-2020 over te nemen.                                                                   

 

Paula Neuteboom, algemeen bestuurslid, is benoemd  per 1-1-2020 tot voorzitter van Scouting 

Rheijnewoud.                                                                                                                                                             

 

Cathrin van der Werf gaat vanaf 1-1-2020 verder als algemeen bestuurslid en ondersteunt alle 

overige bestuursleden in hun rol. 
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2. Afscheid van penningmeester Aad Buis 

Aad is in maart 2011 gestart als opvolger van Gerard de Graan. Zijn statutaire 9 jaar heeft hij eind 

2019 geheel uitgediend. Vanwege steeds drukker wordende werkzaamheden voor ING heeft hij 

besloten afscheid te nemen van SR.  

Aad was een strenge doch rechtvaardige penningmeester.  Toen we niks hadden, wist hij toch ruimte 

te maken voor het hoognodige. Nu we iets beter in de middelen zitten is hij primair gericht op een zo 

goed mogelijk laten bloeien van onze speltakken. Hij laat een professionele opzet van de 

boekhouding achter en een financieel gezonde vereniging. 

Ook wist hij keer op keer het ING medewerkersfonds te verleiden om een donatie aan Scouting 

Rheijnewoud te doen. 

Aad, onze dank is groot. Dank voor het inzetten van jouw scouting hart over al die jaren. 

 

 

3. Installatie opkomst  11 januari 2020 

Traditie getrouw zal de installatie van nieuwe welpen en scouts plaats vinden op de eerste zaterdag 

na de Kerstvakantie: zaterdag 11 januari.  Details over het programma ontvangt u nog van de leiding. 

Explorers doen de installatie in eigen kring op vrijdag 10 januari. 

Alle nieuwe leden komen in hun nieuwe blouse en krijgen de scouting das, het installatie teken, het 

speltakteken en het groepsbandje opgespeld nadat ze de belofte  aan de welpen wet of scouting wet 

hebben opgezegd. 

Een mooie gelegenheid voor (groot)ouders, broertjes en zusjes om eens een kijkje achter de 

schermen te nemen. De koffie met wat lekkers staat klaar. 

Waar moeten al die insignes e.d.  opgenaaid worden?  Zie de volgende bladzijde. 



4 
 

 

 

 

 

 

scoutsblouse 

welpenblouse 
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4. I scout  op  zaterdagavond   7 maart 2020 

 
 
 

 

Waar gaat het spel 
over ?                              
iScout gaat over creatieve Doe-
opdrachten zoals: organiseer een 
street race met fietsen en geef 
veiligheidsinstructies (zoals in een 
vliegtuig) in een bus. Ondertussen 
speuren andere mensen het internet 
af op zoek naar antwoorden op 
Reisvragen: Ga naar de paper town 
uit paper towns en Zoek het land 
waar het internetgebruik afneemt. 
Voor elke goed afgeronde Doe-
opdracht kan je twee Reisvragen 
kopen. Het team dat de meeste 
Reisvragen goed beantwoord wint 
het spel. 

 
         

Zin om mee te doen?   Geef je op via info@scouting-rheijnewoud.nl naast bestuursleden, 

leiding en explorers kunnen ook anderen vanaf 16 jaar aansluiten. 

Wat heb je nodig?                                                               
Een team van of 8-25 16+ers.   Een paar gewone laptops. Een aantal 
smartphones om foto mee te maken. Een standaard internetverbinding. 
Heel veel creativiteit. 

 

5. Zomerkamp 2020:            de data 

Welpen en scouts gaan 
van 18 tot 25 juli naar 
Harderwijk. 
Explorers gaan van 8 tot 
17 augustus naar 
Duitsland, Monschau. 

 
 

 

mailto:info@scouting-rheijnewoud.nl
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6. Lustrumcommissie van start 

Het clubjaar 2020-2021 zal in het teken staan van ons 10 jarig jubileum. De lustrumcommissie is 

geformeerd en de doelstellingen zijn vastgesteld. Heeft u nog ideeën of wilt u meehelpen bij de 

organisatie? Laat het ons weten via de mail info@scouting-rheijnewoud.nl.  

 

 

7. Het jaarplan voor 2020 is goedgekeurd. 

Op onze website is ons jaarplan voor het nieuwe jaar al te vinden. Onze doelstellingen, de plannen   

voor de welpen, de scouts en de explorers, onze ontwikkelpunten zijn uitgeschreven en vormen dé 

leidraad voor het nieuwe jaar en de basis voor de begroting. 

Nieuwsgierig geworden?  Kijk onder downloads op onze website www.scouting-rheijnewoud.nl  

 

 

mailto:info@scouting-rheijnewoud.nl
http://www.scouting-rheijnewoud.nl/
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8. Vijf leden ontvingen waarderingsteken de gouden vos. 

 

Tijdens het leidingweekend eind oktober 2019 zijn een vijftal 
leden van Scouting Rheijnewoud in het zonnetje gezet. Scouting 
Nederland heeft waarderingstekens en een onafhankelijke 
commissie beoordeelt of de verdiensten zodanig zijn dat het lid 
er voor in aanmerking komt. 
 
Joyce van Kuilenburg, leidster vanaf het eerste uur, eerst voor 
de welpen, later bij de explorers. 
 
Rosemarie de Gunst, leidster bij de scouts vanaf vrijwel het 
eerste uur. 
  
Aad Buis, penningmeester gedurende 9 jaar. 
 
Paula Neuteboom, bestuurslid vanaf het eerste uur, secretaris, 
praktijkbegeleidster, steun en toeverlaat al gedurende 10 jaar. 
 
Cathrin van der Werf, bestuurslid en voorzitter vanaf het eerste 
uur. 

 

9. NL Doet op zaterdag 14 maart 2020 

De klus staat aangemeld. Op zaterdag 14 
maart vanaf 13.00 uur gaan we weer een 
grote schoonmaak houden. Binnen en 
buiten nemen we de goten, de ramen en 
kozijnen en de keuken goed onder 
handen. Alles mag weer spic en span. 
 
Aansluitend gaat Sjaak Ammerlaan de 
buitenboel schilderen. Net als binnen in 
scouting groen. 
We hopen die middag op veel hulp. 
Tenslotte geldt vele handen maken het 
werk licht. 
 
Schrijf de datum vast in uw agenda. En 
neem een emmer met hulpmiddelen 
mee. 
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10. Heb lief, bewonder en geniet. Meer dan dit leven heb je niet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

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: info@scouting-

rheijnewoud.nl of bekijk wat wij u kunnen aanbieden op: http://scouting-rheijnewoud.nl. 

Onze natura sponsoren zijn: 

     Taxi W van den Heuvel B.V 

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.  
Nog veel meer informatie vindt u op: WWW.SCOUTING-RHEIJNEWOUD.NL 
 

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

