
Nieuwsbrief  2    juni  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 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. De volgende zaken komen in 

deze nieuwsbrief aan de orde: 

1. Zomerkamp 20 t/m  27  juli voor welpen en scouts naar Lunteren en explorers gaan hun 
eigen weg 

2. Terugblik op bijzondere activiteiten voorjaar 2019  
3. Pluim voor de harde werkers tijdens NL doet 2019 
4. Welpen team na de zomer 
5. Bestuursmutaties  
6. Oprichten beheerstichting 
7. Oudervertegenwoordiger  in Groepsraad vanuit  Explorers gevonden 
8. Openstaande vacatures bij Scouting Rheijnewoud 
9. Ons eigen naambord op de gevel 
10. Lustrumcommissie aan de slag 
11. Bedrijfssponsoren  gezocht. 

 

 

Laatste Nieuws 

 
 
 
 

Vlak voor het afronden van 

deze Nieuwsbrief 

ontvingen we het 

heugelijke nieuws van het 

Rabobank Coöperatiefonds 

dat ze ons  € 1867,-  geven 

voor de aanschaf van 

nieuwe tenten.  Daar zijn 

we natuurlijk super blij 

mee. 
 

 

 

http://www.sol.nl/


1. Zomerkamp : de ultieme scouting beleving. 
Onze welpen en scouts gaan van zaterdag 20 juli tot en met zaterdag 27 juli naar Lunteren.  

Ook de explorers gaan in dezelfde week op kamp. 

U krijgt daarover gedetailleerde informatie van het speltakleidingteam. Mochten er vragen of 

twijfels zijn, schroom niet en benader de teamleid(st)er. Deze week wordt uw kind ouder, 

wijzer, socialer en  gezelliger. Een beleving die je ieder kind gunt. We zoeken voor het 

welpenteam nog een kookstaflid!! Wie laat zich uitdagen voor een geweldige week? 

NB. Besef dat de leiding een week van de eigen vakantie inzet om dit kamp voor uw kind 

mogelijk te maken. 

 

 

 

 

 

2. Terugblik op een voorjaar vol met bijzondere scoutingactiviteiten. 
 

Of het nu I-scout was samen met de explorers, de Duinenmars voor de welpen, RSW voor de 

scouts, dodenherdenking op 4 mei  en meerijden met het vredesvuur op 5 mei: Scouting 

Rheijnewoud was erbij! 



 

De scouts kregen les in boogschieten 

 

I-scout een avond vol ludieke en best moeilijke opdrachten.  De explorers  was geen opdracht te gek. 

Zodat we ook morgen de vrijheid kunnen vieren: 

 



 

Welpen, scouts en explorers waren bij Dodenherdenking op 4 mei aanwezig bij het oorlogsmonument 

aan de Rijndijk. 

 

En op 5 mei konden ze instappen in de jeeps voor de rit met het vredesvuur. 



 

 

 

 

 

 

 

RSW 2019  opperste concentratie en sublieme samenwerking, maar vooral …. 

 

 



 

 

 

Veel lol. 

 

Scouting Rheijnewoud deed met 2 teams mee aan Regionale Scouting Wedstrijden (RSW). Samen 

met ruim 50 andere teams van scouting verenigingen uit de regio. 

Van vrijdageinde middag tot zondag einde middag op het Naaldenveld in Heemstede. Ook de leiding 

deed in diverse rollen mee om dit super evenement een goede invulling te geven. 

De Red Steampunk Heads verworven met 912 punten de 17e plaats. Een hele mooi prestatie. 

Ook het 2e team: The aqua jochen deed het heel goed; met 780 punten deelden zij de 23ste plaats. 



 

 

Koningsdag 2019  bij scouting Rheijnewoud,  tussen de wolken scheen de zon. 

 

Weet U dat u op onze facebook pagina van nog veel meer foto’s kunt genieten! 

 



3. Pluim voor harde werkers tijdens NL Doet. 

 

 

NLDOET 2019 bij Scouting "Rheijnewoud" is 
weer geslaagd, ramen schoon, dakgoot 
leeg, keuken spik en span, zelfs de vriezer 
ont-iced! 
 
BEDANKT! 
 
Pascal, Esther, Mark, kids en Dennis (voor 
de organisatie). 

En bedankt Oranjefonds voor de bijdrage. 

 

 

4. Welpenteam na de zomer 

Het aantal welpen is inmiddels naar 29 gestegen. Het leidingteam bestaat nu uit 4 personen met een 

coach. Na de zomer is er uitbreiding zeer gewenst; liefst met een leiding van iets oudere leeftijd. 

 

We zijn er nog niet in  geslaagd om die te vinden, maar blijven zoeken. Zoekt u met ons mee? 

 

5. Bestuursmutaties: Wie wordt de nieuwe voorzitter en wie de nieuwe 

penningmeester? 

In de vorige nieuwsbrieven deden we al oproepen. De statutaire termijn van de huidige voorzitter en 

penningmeester loopt af.  Helaas heeft zich nog niemand gemeld. We benaderen nu zelf mensen en 

hopen dat het voor de zomer is gelukt. 

Cathrin van der werf, de huidige voorzitter, heeft aangegeven beschikbaar te zijn om de rol van 

vertrouwenspersoon te gaan invullen. Deze rol is tot nu toe niet bezet, maar wordt door Scouting 

Nederland wel belangrijk gevonden. Ook heeft zij beloofd om het vernieuwde bestuur desgewenst te 

https://www.facebook.com/ScoutingRheijnewoud/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBvYcPUOd1oTC7Rm8prXeUqWqaE-k-ZceWa3fD6WFsFz0T2nzF4uRpzsi89BVEFLnaflhzKaYYKXa7RXMl-df_9iHBycYd4K3UvmCYSUqmErOM4L7tHKUJzmbMjTbKsChDl2_7E6Azg0j5ejJT8ZUfBIZ55ILkpL5JTxcJU4KCRYUAyHFZ7lH_Wy57Uag94yOxb6kWuBTIARiu_ghOU93choQhCtwXrm-1BXckh_6p8fc04Wm1lP_9Ws4gm6afh4qOvPeJf4gXK0Vs-SuDfuLVPLhIKH1_pDqfEiahcbm8aC7fKgC_z8XCEXxvSFSC12outrW0gn77gun7o2OlYzgzS1OkD2FwLD_0&__tn__=K-R


willen blijven ondersteunen bijvoorbeeld met het gebouwbeheer of in een toekomstige  

beheerstichting. (zie volgende onderwerp) 

 

6. Oprichten beheer stichting 

In 2010 is scouting Rheijnewoud opgericht als vereniging. We begonnen met 0 euro op de bank. In 

2015 werden we eigenaar van een eigen clubhuis. Daarvoor zijn we een schuld aangegaan bij  de 

bank en  hebben we een lening  gekregen van een particulier. Sinds medio 2018 verhuren we op 

doordeweekse dagen het clubhuis aan Small Steps ten behoeve van de buitenschoolse opvang. 

Daarmee generen we extra financiële middelen die we gebruiken om onze schulden af te lossen. 

Het is binnen scoutinggroepen gebruikelijk om onroerend goed, kostbare bezittingen en 

geldmiddelen onder te brengen in een beheerstichting die tot doel heeft om de vereniging te 

faciliteren. Mocht er met de vereniging iets gebeuren dan kunnen deze bezittingen beschermd 

worden. Om die reden denkt het bestuur erover na om een beheerstichting op te richten. 

 

 

7. Oudervertegenwoordiger  in Groepsraad vanuit  Explorers  
 

Op de oproep in de vorige Nieuwsbrief  heeft Manon van der Werff aangegeven bereid te zijn  
oudervertegenwoordiger van de afdeling Explorers worden. Zij zal voor benoeming aan de 
groepsraad worden voorgedragen op 2 juli a.s. 
 
 
 

8. Openstaande vacatures bij Scouting Rheijnewoud 
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe leiding voor de scouts. 
Zeg nou eens eerlijk; als je ziet wat de scouts allemaal beleven dan wil je toch gewoon weer dat je 
zelf ook 13 was!. Nu die uitdaging biedt Scouting Rheijnewoud. 
Kom anders gewoon eens mee doen op vrijdagavond van 19.00-21.00 uur. 



 
 
 
 
 
 
Ook zou het heel goed zijn als er iemand komt die de rol van praktijkbegeleider wil oppakken. Als 
praktijkbegeleider geef je de leiding tips en advies over hun ontwikkeling als leidinggevende. Je 
begeleidt hen richting cursussen op de Scouting Academy en daar is ook een cursus voor 
praktijkbegeleiders! Dus zo werk je ook aan je eigen CV. 
 
 
 
 
 
 

9. Ons eigen naambord op de gevel ! 
 

 
 
 
Het nieuwe naambord, de banners en de flyers zijn ontworpen door Eline Heine (moeder van Mirla) 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Lustrumcommissie aan de slag 
 
In 2020 bestaat scouting Rheijnewoud 10 jaar.  Reden voor een feestje. Het clubjaar 2020-2021  
willen we dat laten merken. Hoe we dat gaan doen, weten we zelf ook nog niet. Maar als u het leuk 
vindt om ons te helpen of leuke ideeën heeft, dan horen we het graag. Laat een berichtje achter op 
onze website. 
 
 

 
 
 
 
 
 

11. Bedrijfssponsoren  gezocht. 
             

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
http://scouting.rheijnewoud.nl/
http://www.scouting-rheijnewoud.nl/


 

            

            

            

            

            

  


