
Nieuwsbrief  2  2018                Scouting Rheijnewoud 

Er is in 2018  tot nu toe weer een heleboel gebeurt en er staat ook nog veel te gebeuren. In deze 

nieuwsbrief praten we u weer bij. 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.  

We beginnen met een belangrijke aankondiging: 

 

Zaterdag 23 juni 2018 

 aanvang : 18.00 – 18.30  uur                              
  einde:        zolang het leuk blijft 

  J.P.Heijestraat 21 A , clubhuis  

                                                         

  diner 

23 

http://www.sol.nl/


Om te laten proeven  hoe  (h)eerlijk eten smaakt,  klaargemaakt en 

 geserveerd op een scouting manier, om met elkaar plezier te beleven, 

 om samen met alle leden, hun ouders, broers en zussen, vrienden en 

 vriendinnen, buren en andere omwonenden te zijn,  zorgen wij voor een 

 heerlijk  diner, aan gezellig gedekte tafels, op de speelplaats met 

 lampions  versierd, met  muziek  op de achtergrond en wie weet welke 

 verrassingen nog   meer…….  organiseren wij voor 1 avond een pop-up 

 restaurant. 

 

Het diner  bestaat  uit  5  (kleine)  gangen  
 met  een  amuse  en gratis water. 

Wijn  (wit of rood)  en bier  kan ter plekke  
 worden besteld. 

Kosten :    

 Bij vooraanmelding en betaling: betaalt u  € 10   per 

 persoon  en   € 7,50 voor kinderen  onder 15 jaar.  

 Gezinnen met 2 volwassenen en 2 of meer kinderen onder 15 

jaar betalen €  5 per kind ( en € 10  voor personen boven 15 

jaar) 

 Op de avond zelf: € 15  per persoon;  kinderen onder de 15 

jaar  € 10.   

 Bank:  NL52 RABO 0306633094  Als de betaling  binnen is, is de reservering 

 een feit.  

Aanmelden:  info@scouting-rheijnewoud.nl  met naam en aantal volw. en kinderen 

                   

                       De capaciteit is beperkt tot 100 personen, dus wees  er snel bij 

 

mailto:info@scouting-rheijnewoud.nl


Wat komt er  nog meer aan de orde in deze nieuwsbrief: 

1. De keet kwam en de keet ging, maar de  explo’s hebben hun eigen ruimte 
2. Clubgebouw zoekt schilder en krijgt een nieuwe (tweedehands)  keuken. 
3. Leden op pad met paaschocola 
4. Verandering in bestuur: Ubbo Kuper is de nieuwe  secretaris. 
5. Privacy beleid op website te downloaden 
6. Scouting loterij 2018:  
7. Zomerkamp en wat u daar nog van wilt weten 
8. En wat we allemaal beleefd hebben: Duinenmars, RSW, 
9. Clubhuis krijgt  waarschijnlijk  permanente huurder 
10. Website geactualiseerd 
11. Beëindigen lidmaatschap en aanmelden nieuwe leden 
12. Bedrijvensponsoren gezocht 

  

 

1. De keet kwam en de keet ging, maar de  explo’s hebben hun eigen ruimte 

In de vorige nieuwsbrief  meldden wij de komst van een oude bouwunit voor de Explo’s. Helaas is het 

niet gelukt een vergunning voor deze unit van de gemeente te verkrijgen. Dat was een teleurstelling. 

Maar door creatief meedenken van onze gebouwbeheerder, Sjaak Ammerlaan, is een plan 

ontwikkeld om van de pantry/administratieve ruime een explo-ruimte te maken, dat plan is al vrijwel 

geheel uitgevoerd. Daarmee hebben de explo’s hun eigen ruimte, met een eigen toegang en 

aanwezigheid van water, verwarming  en elektriciteit. 

 

2. Clubgebouw zoekt schilder en krijgt een nieuwe (tweedehands)  keuken. 

Er bestaat al sinds de ingebruikname van het nieuwe clubhuis de wens om de kozijnen een 

scoutingkleur te geven. Ter voorbereiding hebben de scouts al enig schuurwerk verricht. De eerste 

potten professionele grond- en dekverf zijn aanwezig. Wat nog mist zijn de handen van een ervaren 

schilder.  Wie  biedt zich aan?  De tegenprestatie is enorm veel dank en opname in de galerij van 

onvervangbare vrijwilliger. 

                               

Nu we het toch over ons clubgebouw hebben, is nog te melden dat door Sjaak in de kleine  berging 

een nieuwe kleine keuken wordt gemaakt. Een tweede- hands keuken is reeds beschikbaar gesteld. 

voordeel van deze ruimt eis dat we geen elektrische boiler meer nodig hebben, want er is een directe 

leiding van de HR ketel aanwezig. 



3. Leden op pad met paaschocola 

Na een succesvol  verlopen verkoopactie met 

kerstchocolade, hebben onze leden voor Pasen  

een nieuwe actie gedaan.  

Om de animo te ondersteunen  en te zorgen 

voor nieuwe energie werd op zaterdag  10 maart 

een gezellige lunch aan alle leden aangeboden.  

De netto-opbrengst van de chocoladeactie is 

bestemd  voor specifieke spelmaterialen voor de 

speltakken .Wij hopen dat de chocolade 

gesmaakt heeft! En danken Arjan Welman voor 

de organisatie van deze activiteit. 
 

 

4. Verandering in bestuur: Ubbo Kuper is de nieuwe  secretaris.                                                     

Tijdens de installatie opkomst is het gelukt om de vacante plek van secretaris opgevuld te krijgen. 

Ubbo Kuper, vader van Kay, bood zich aan en is  door de groepsraad op 19 februari benoemd. 

Het bestuur bestaat  nu uit de volgende personen: 
voorzitter: Cathrin van der Werf            secretaris: Ubbo Kuper          penningmeester: Aad Buis 
groepsbegeleidster: Karin de Jong        praktijkbegeleidster: Paula Neuteboom   
PR/communicatie: Dennis Middelkoop 
Vaste vrijwilligers: Chantal  Brommers (ledenadministratie) en Sjaak Ammerlaan ( gebouwbeheer). 
Overigens is tijdens diezelfde groepsraad Bas Verheij benoemd als leiding bij de explorers. 

 

5. Privacy beleid op website te downloaden 

Op 25 mei 2018 is de 

Administratieve Verordening 

Gegevensbescherming van 

kracht.  

 

Wij volgen  het privacy beleid van Scouting Nederland. Op onze 

website kunt u ons privacy statement  en onze gedragscode 

downloaden ( zie onder de  knop: downloads& links) 

Via de website www.SOL.nl (scouts online) kunt u zelf de 

persoonsgegevens van uw kind beheren. Voor bijzonder 

activiteiten (zoals bijvoorbeeld  bivak en zomerkamp) hebben 

wij - indien relevant-  specifieke gegevens van uw kind nodig in 

verband met de veiligheid van uw kind. Denk bijvoorbeeld aan: 

medicijngebruik; allergie –gevoeligheid; gedrags reacties  e.d.  

Deze informatie wordt aan u gevraagd door de teamleiding, 

wordt door de teamleiding  gedurende de activiteit beheerd en 

wordt vernietigd zodra  het kind geen lid meer is of de 

relevantie van de informatie niet meer aan de orde is.  

http://www.sol.nl/


 

6. Nationale Scouting loterij 2018 

 

Van ervaring leer je. Dat hebben we ook gedaan als het gaat om het 

uitvinden wat de beste periode is om de Scouting  Loterij te lopen. dat 

blijkt niet na de zomer te zijn, maar ervoor. Daarom  gaan we  van 1 

tot en met 23 juni de Scouting Loten verkopen. 

Van ieder verkocht lot gaat er €  1,50 naar Scouting Rheijnewoud.   Er 

worden 100 boekjes met 10 loten onder de leden verspreid.  Als al die 

loten verkocht worden komt er € 1.500 binnen. Dat is een heel 

belangrijke aanvulling van ons budget. Door een goede lotenverkoop 

kan de contributiestijging beperkt blijven. En kunnen we de 

hypothecaire lasten  dragen. 

We hebben derhalve allemaal belang bij deze loterij. Wij hopen dat u 

uw kind ondersteunt en stimuleert om het lotenboekje (of 2) aan de 

man te brengen.  

7. Zomerkamp en wat u daar nog van wilt weten 

Zomer 2018 gaan we met de welpen en scouts naar een bekend adres. Het is de tot nu toe als 

mooiste zomerkamp- locatie beoordeelde plek!   We gaan naar  Ommen, Zwolse weg 17,  naar Ada’s  

hoeve.  Op internet kunt u daar meer info over zien. Een door Scouting Nederland erkent labelterrein 

met tal van mogelijkheden.    We vertrekken op zaterdag  14 juli en komen terug op zaterdag 21 juli. 

Voor de ouders die nog twijfelen of hun kind  mee zou moeten gaan op  zomerkamp  stellen wij voor 

dat zij in gesprek gaan met de teamleidsters (Manon:welpen of Roos:scouts).  

Onze ervaring is dat de kinderen enorm genieten van deze week.  Ze groeien en ontwikkelen zich 

erdoor. Leren zelfstandig te zijn en vertrouwen te krijgen in  eigen kunnen is een belangrijke factor  

voor ieders  groei naar volwassenheid. In een mooie en veilige omgeving, samen met je vrienden en 

vriendinnen en met een door de leiding voorbereid altijd fantastisch programma. Dat gun je ieder 

kind. 

 

                                        terrein van Scouting labelterrein Ada’s hoeve in Ommen 



8. En wat we allemaal beleefd hebben: Duinenmars, RSW, Koningsdag 

Naast de “gewone”  opkomsten – die natuurlijk ieder op zich ook vol zijn van leuke activiteiten - 

heeft het voorjaar altijd een aantal bijzondere opkomsten. 

Onze welpen hebben genoten van de 67 ste Duinenmars  op 7 april en de 10 kilometer fluitend 

gelopen 

. 

Maar liefst 16 scouts verdeeld over 3 teams hebben deelgenomen aan de regionale scouting 

wedstrijden (RSW). Al onze scoutsleiding heeft zich voor  dit RSW evenement ingezet.                                

De uitslag: de Paarse knollos werden met 707 punten 23 ste; the Red Fire Girls werden met 671 

punten 24 ste en de Bubbel guppies met 463 punten 44 ste. 

 

 

Koningsdag 2018 werd voor het eerst bij ons eigen clubhuis gevierd. 

 



 

Activiteiten rond 4 en 5 mei 

 

 

9. Clubhuis krijgt  waarschijnlijk  permanente huurder 

De organisatie Small Steps heeft kenbaar gemaakt graag ons clubhuis te willen gebruiken voor 

buitenschoolse opvang. We zijn momenteel  met hen  in gesprek over verhuur. De verwachte start is 

1 juli 2018.  Ons gebouw wordt daardoor nog beter benut voor en door kinderen.  Ook financieel  

worden de lasten voor SR daarmee beter draagbaar.  Wij hopen op een langjarige wederzijds 

geslaagde samenwerking. 

10. Website  geactualiseerd                        www. scouting-rheijnewoud.nl 

Met hulp van  Dennis Middelkoop en enkele bestuurs-en leidingleden zijn de berichten en informatie 

op onze website weer geactualiseerd. Neem eens ene kijkje en geef aan wat u ervan vindt! Wat mist 

u nog?  Wij horen het graag.   

Jaarverslag en jaarrekening  2017 goedgekeurd en op de website te vinden! 

 

11.    Beëindigen lidmaatschap een aanmelden nieuwe leden 

Een berichtje aan de ledenadministratie volstaat  :  via de contactknop op onze website. 

 

12.    Bedrijvensponsoren gezocht 

Voor bedrijven hebben wij een mooi sponsorprogramma.  Dit is te vinden op onze website onder de 

downloadknop. 



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/

