
Nieuwsbrief 1          2019       maart         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. Noodkreet vanuit bestuur  
2. NL Doet 2019: zaterdag 16 maart : wie helpt mee? 
3. Welpen team ontwikkelt zich goed; wel blijft behoefte aan extra volwassen leiding 
4. Jaarverslag  2018 en goedkeuring jaarrekening 2018 
5. Oudervertegenwoordiger  in Groepsraad vanuit  Explorers gevraagd 
6. Welpen gaan op 6 april de Duinenmars lopen 
7. Scouts gaan meedoen aan RSW : 5-6-7 april. 
8. I Scout een fantastisch evenement 
9. Collecte Nationaal fonds kinderhulp (week 15 april): 20% van opbrengst voor SR 
10. Zomerkamp locatie bekend : 20 t/m  27  juli  
11. Truien en T-shirts: inventarisatie wensen 
12. Openstaande vacatures bij Scouting Rheijnewoud 
13. Bedrijfssponsoren  gezocht. 

 
 

1. Noodkreet vanuit bestuur  

 

Statuten zijn er om nageleefd te worden. De 

statuten zijn onverbiddelijk als het gaat om de 

maximale termijn die je bestuurder kunt zijn. 

Die is 9 jaar. Voor 3 bestuursleden loopt die 

termijn af deze zomer. We zijn daarom hard op 

zoek naar een nieuwe voorzitter en een 

nieuwe penningmeester De huidige voorzitter 

heeft beloofd  de nieuwe voorzitter te blijven 

steunen.  Het bestuur heeft de zaken goed 

georganiseerd. Met een viertal 

bestuursvergaderingen per jaar en  twee tot 

drie groepsraadbijeenkomsten dekken we het 

jaar. Daarnaast zijn er een bescheiden aantal 

representatieve verplichtingen. Schroom dus 

niet en help ons de continuïteit van de 

vereniging te borgen. Heb je een  suggestie of 

lijkt het jezelf wat? Bel met Cathrin:  

0629076144. 

 

http://www.sol.nl/


2. NL Doet 2019: zaterdag 16 maart : wie helpt mee? 

Handjes gevraagd voor een grote 

schoonmaakbeurt: de buitenboel en de 

binnenkant mogen grondig onder handen 

genomen worden. De speelplaats en borders 

nemen we ook mee. We starten direct na de 

welpenopkomst om 12 uur. Voor broodjes 

en lekkers wordt gezorgd. Rond 17.00 uur 

sluiten we af. De coördinatie is in handen 

van Dennis Middelkoop : meld je bij hem 

aan op  : 06 245 597 93 

 
 

 

 

3. Welpen team ontwikkelt zich goed; wel blijft behoefte aan extra volwassen leiding 

 

Het welpenleidingteam met Jelle van 

Miltenburg, Kirsten Bos ,Max IJlstra en Sarah 

Minnee maakt zichtbaar een goede 

ontwikkeling door. Ze nemen  

verantwoordelijkheid, ze volgen allemaal de 

nodige training.  

Toch blijft het een jong team qua leeftijd. 

Dat is de reden dat we graag voor na de 

zomer de inzet van een extra volwassen 

leiding zoeken. 

Welke eisen stellen we aan leiding?                                                                                                                           

*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 3à 4 uur per week (inclusief de overleggen 
en voorbereidingen) 
en het jaarlijkse zomerkamp van 1 week. 

 

Wie komt ons helpen?  Bel Karin:   
06 23819524. 
 



4. Jaarverslag  2018  gereed en goedkeuring jaarrekening 2018 

Op 12 maart j.l.  heeft de groepsraad het jaarverslag 2018 en de jaarrekening  2018 

goedgekeurd. Deze laatste is gecontroleerd door de kascontrolecommissie,  dit jaar 

bestaande uit Carola van Dorp en Lennert Noordam. Zij adviseerden  de groepsraad  de 

penningmeester décharge te verlenen, hetgeen is gedaan. 

Het jaarverslag bevat allerlei hoogtepunten uit het clubjaar 2018 en is op onze website te 

vinden onder de knop  downloads:  www.scouting-rheijnewoud.nl 

 

5. Oudervertegenwoordiger  in Groepsraad vanuit  Explorers gevraagd 

Kleine meisjes worden groot (en jongens ook trouwens). En zo komt eens de tijd dat  er geen 

aanbod meer is van Scouting Rheijnewoud. De moeder van Charlotte de Vree heeft de 

afgelopen jaren de afdeling  Explorers vertegenwoordigd in de groepsraad. Zij gaat die taak 

beëindigen, daarom  zoeken we voor de start van het nieuwe clubjaar een nieuwe 

oudervertegenwoordiger onder de ouders van onze explorer leden. De groepsraad is het 

beleidsbepalende orgaan van Scouting Rheijnewoud . Er zijn 2 tot 3 bijeenkomsten per jaar. 

Wie meldt zich ? Een mailtje naar info@scouting-rheijnewoud.nl is het begin. 

 

 

 

 

      6. Welpen gaan  op 6 april  de Duinenmars lopen 

Het is bijna weer zover. Op zaterdag 6 april gaan de welpen met begeleiding van leiding en 

enkele ouders weer een mooie tocht tegemoet. De Hollandse duinen bij Kijkduin is het 

vertrekpunt. 10 kilometer is het doel en …….  dat gaan ze halen!  Enkele ouders wordt 

gevraagd als  rijder en begeleider mee te gaan.  Details ontvangt u via een bericht van het 

leidingteam. 

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


 

 

 

7. Scouts doen weer mee  aan RSW (Regionale Scouting  Wedstrijden) 

Op 5, 6 en 7 april zullen 54 groepjes tijdens een geweldig weekendkamp strijden om een 

felbegeerd ticket voor de Landelijke Scoutingwedstrijden.  Scouting Rheijnewoud  doet mee 

met  2 teams. Jongens en meiden we wensen jullie een fantastisch weekend  op het 

Naaldenveld in Bentveld, veel voorpret  en een goede voorbereiding! 

 

Thema: STEAMTRAIN  and  INDIANPUNK 



8. I Scout een fantastisch game- evenement              

Zaterdag 9 maart  was het weer zover. Voor de 

2e maal deed Scouting Rheijnewoud mee aan 

een landelijk evenement. 

De iScout Wereldreis voert je langs 

creatieve Doe-opdrachten en  uitdagende 

Reisvragen over culturen, landen en plaatsen op 

deze aarde. Een digitaal spel met duizenden 

spelers . 

Tussen 19.00 en 23.00 uur waren we online en 

offline met een team van ca. 20 mensen 

aan het spelen. 
 

  

 

            

9. Collecte nationaal fonds kinderhulp 

Scouting Rheijnewoud coördineert in de week van 15 april de collecte voor het Nationaal 

Fonds Kinderhulp. Omdat ons werk ook direct ten goede komt aan kinderen mogen we 20% 

van de opbrengst houden. We dienen dus 2 belangen door te collecteren.  Voor deze 

collecte geldt: vele handen maken het werk licht. Als iedere ouder bereid is om in de eigen 

straat of buurt te collecteren dan ben je met een klein uurtje klaar. Karin de Jong 

coördineert de collecte in Hazerswoude-Rijndijk.  Mogen we op uw medewerking rekenen?   

                                          

U helpt ons enorm door uw medewerking  te laten weten via info@scouting-rheijnewoud.nl  

of  door een appje naar karin : 0623819524. 

 

https://iscoutgame.com/nl/fotoalbum/2018
https://iscoutgame.com/nl/reisvragen/2018
https://iscoutgame.com/nl/reisvragen/2018
mailto:info@scouting-rheijnewoud.nl


10.  Zomerkamp locatie bekend:  welpen en scouts naar Lunteren 

Van zaterdag 20 tot en met  zaterdag 27 juli gaan de welpen en scouts op zomerkamp. Dit 

jaar hebben we een mooie plek gevonden in Lunteren. 

Midden in Nederland, vlakbij het geografisch middelpunt van Nederland, in de prachtige 

uitgestrekte Lunterse bossen, ligt het clubhuis van Scouting Lunteren, Het Houten Hes. Het 

gebouw is in 2010 gebouwd en voldoet daarmee aan de laatste eisen op het gebied van 

brandveiligheid. Voor de welpen hebben we het Houten Hes  gehuurd. De scouts gaan hun 

tenten opzetten in het naastgelegen jeugdkampeerterrein. 

 

 Het zomerkamp is de mooiste week van het jaar; gun uw kind dat het meekan! 

De explorers trekken de grens over en willen naar een plek ca. 20 kilometer boven Hamburg. 

Zij gaan de eerste 10 dagen van de zomervakantie  op pad van 21 - 30 juli. 

11.  Truien en T-shirts: inventarisatie wensen 

Voor alle nieuwe leden en voor alle kinderen die gegroeid zijn; dus voor allemaal  wil 

Scouting Rheijnewoud weer een kledingactie uitrollen.  We gaan t-shirts en hooded sweaters 

bestellen. De kleur is donkergroen met een mooie opdruk van scouting Rheijnewoud                

                    
Laat u weten  in reactie op de brief die u heeft gekregen wat u voor uw kind(eren) wenst in 

welke maat? 



12. Openstaande vacatures bij Scouting Rheijnewoud 

 

We begonnen deze nieuwsbrief al met een noodkreet uit het bestuur en met de dringende 

wens voor een volwassen begeleider voor het welpenteam. Er zijn meer behoeften: 

 

  Wie wordt onze praktijkbegeleider? 

 

Dit is een bestuursfunctie die goed past bij iemand die ervaring heeft met coaching. Doel is 

dat de praktijkbegeleider iedere leidinggevende ondersteunt bij het bepalen welke training  

zinvol is om een nog betere leiding te worden. De scouting academy biedt deze trainingen 

aan. De praktijkbegeleider wijst de leiding op de mogelijkheden. 

De routekaart voor de praktijkbegeleider ziet er als volgt uit: 

 faciliteren en initiëren van persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten 

 coachen en begeleiden 

 bevorderen van deskundigheid binnen SR 

 beoordelen en registreren van competenties 

 samenwerken 

 zorgen voor kennis van de Scouting Academy; spelvisie en de doorlopende 

leerlijn 

 

 

Kent u iemand in uw omgeving die leert voor coach? of een coach is en die 

ervaring heeft met  kinderen? denk dan aan onze wens en leg een lijntje. 

 

 

 



 

 Wie wil ons scouts team versterken? 

Niemand is voor altijd leiding. Zo kan het gebeuren dat een leiding na een aantal jaar 

aangeeft weer eens vrij te willen hebben voor andere zaken. Voor een goede samenstelling 

van het scouts team zijn we daarom op zoek naar  een  nieuwe leiding die op vrijdagavond 

van 19 - 21uur  mee wil helpen bij de scouts. 

 

Welke eisen stellen we aan leiding?                                                                                                                           

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 3à 4 uur per week (inclusief de overleggen en voorbereidingen) 
1 à 2 weekendkampen en het jaarlijkse zomerkamp 



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

