
Nieuwsbrief  3             oktober  2019 

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. Terugblik op  zomerkamp 2019  
2. Datum zomerkamp 2020! 
3. Bijzondere activiteiten najaar 2019  
4. Herfstvakantie: geen opkomsten op 25 en 26 oktober! 
5. Leiding teams  bij de start van het nieuwe clubjaar  
6. Ontwikkeling ledenaantallen 
7. Bestuursmutaties met een hartekreet  
8. Oudervertegenwoordiger  in Groepsraad vanuit  Explorers gevonden 
9. Lustrumcommissie aan de slag 
10. Contributie nota clubjaar 2019-2020 
11. Bedrijfssponsoren  gezocht. 

 
 

1. Zomerkamp 2019 Hoe kun je nu beter laten zien hoe gaaf het was, als met een paar foto’s. 
 

 
 Lunteren , welpen verblijf , zomerkamp 2019 

http://www.sol.nl/


 

Niet schrikken hoor, het zijn onze scouts. 

 

 

Explorers op reis. 

 



En na afloop mocht de leiding uit eten: 

     
                         Dankzij hun inzet  hebben uw kinderen een mooie kampweek beleefd. 

2. Datum zomerkamp 2020 

Ons is gevraagd zo snel mogelijk te communiceren wat de datum zal zijn voor het volgende 

zomerkamp.    Dit zal plaats vinden van 18 Juli t/m 25 Juli 2020 voor de scouts en welpen.                 

Explorers hebben aangegeven dat zij voornemens zijn om niet dezelfde week op kamp te gaan om zo 

handen extra bij de welpen te hebben.  Welke week de explorers op kamp gaan is nog niet bekend.  

3. Bijzondere activiteiten najaar 2019 

Inmiddels hebben we de kinderuitmarkt achter de rug. En hebben we tijdens  de Open 

Monumentendag bij de Scheepjeskerk laten zien hoe scouting tegenwoordig eruit ziet. 

 

Op 2 november is het weer griezelen geblazen tijdens de Halloween spooktocht die samen met JJB 

wordt georganiseerd. 



 

4. Herfstvakantie 

Tijdens de herfstvakantie  zijn er wel opkomsten op 18 en 19 oktober, maar niet op 25 en 26 oktober. 

Dan gaat de leiding op leidingweekend. 

 



5. Leidingteams bij de start van het nieuwe clubjaar 2019-2020 

 

 
 

 

Welpen:  sinds 2019 heeft het welpenteam een mooie 
ontwikkeling laten zien. Het hele team heeft een cursus 
gevolgd. En onder de coachende leiding van Karin de Jong, onze 
groepsbegeleidster,  zijn ze gegroeid  in hun aanpak en 
samenwerking.  Jelle van Miltenburg wil zich heel graag als  
teamleider verder ontwikkelen. Het bestuur heeft besloten hem 
die kans te geven. De coaching van Karin blijft op de 
achtergrond nog in stand. Eind van dit jaar beoordelen we 
opnieuw hoe het gaat.  Ondanks deze groei blijven we missen 
de ervaring van een ouder iemand die zelf met kinderen te 
maken heeft (gehad). Dus als u die vader of moeder bent die 
bereid is regelmatig bij de opkomst te zijn en het leidingteam te 
ondersteunen, dan horen wij dat graag van u. 
Voor de komende jaren zijn er explorers die te kennen hebben 
gegeven dat ze graag zich door willen ontwikkelen tot leiding. 
Dus continuïteit is niet het probleem. 

Het leidingteam voor de welpen bestaat uit:  Jelle van Miltenburg (teamleider), Kirsten Bos, Max 

IJlstra en Sara Minnee. Coach: Karin de Jong 

 

Scouts: de enige wijziging is dat Malou Paul 
vanwege het aanvaarden van haar 
droomfunctie niet meer bij de wekelijkse 
opkomst kan zijn (maar wel graag beschikbaar 
wil blijven voor bijzondere evenementen en 
zomerkamp).  
 
In haar plaats hopen we dat Marleen  van 
Ofwegen het team van de scouts wil komen 
versterken. Ze loopt inmiddels al mee.   
 

             
Het leidingteam voor de scouts bestaat uit: Roos de Gunst(teamleidster), Arjan Welman, Michiel de 

Jong, Marleen van Ofwegen.  

 

 

Explorers: daar heeft Niels van Essen afscheid genomen, echter 
Niels blijft als bijzonder lid aan scouting Rheijnewoud verbonden 
zodat hij bij bijzondere evenementen mee kan blijven doen. 
 

De explorer begeleiding bestaat uit Bas Verheij (afdelingsleider) en Joyce van Kuilenburg. 

 



6. Ontwikkeling ledenaantallen. 

Inmiddels zijn de oudste welpen en oudste scouts als ze daarvoor hebben gekozen overgevlogen. 

Ook zijn er nieuwe welpen binnen gekomen en een oude bekende bij de  scouts teruggekeerd.        

Van de oudste explorers zijn er 4 van wie we afscheid hebben genomen. De stand op dit moment is: 

18 welpen, 24 scouts en 9 explorers.  We streven naar de 60 leden, dus er kunnen er nog een paar 

bij. 

                          

7. Bestuursmutaties?  met een hartekreet 

We zijn nog druk doende om een nieuwe voorzitter en penningmeester te vinden.  Diverse mensen 

zijn gepolst, maar tot nu toe zonder resultaat. We gaan nu creatief binnen  het betuur kijken naar het 

wisselen van rollen. Mocht u denken: ik wil helpen! Laat het ons weten.  

We zijn inmiddels wel in gesprek met een kandidaat voor de rol van praktijkbegeleider (deze 

ondersteunt de leiding bij hun verdere persoonlijke ontwikkeling o.a. door hen te wijzen op 

opleidingen van uit Scouting Nederland) die we ter benoeming aan de groepsraad voor zullen stellen. 

 

                                    Deze tekens kunnen door leiding behaald worden. 

 

 



8. Oudervertegenwoordiger  in Groepsraad vanuit  Explorers gevonden 
 
Manon van der Werff heeft zich bereid verklaard namens de ouders van de  explorers  in de 
groepsraad zitting te nemen. Op 12 november bij de eerstvolgende groepsraad zal zij voor 
benoeming worden voorgedragen. 
De groepsraadvergaderingen zijn openbaar voor ouders van onze leden. Wilt u ook een keer 
meemaken wat we daar allemaal bespreken, dan bent u van harte welkom in ons clubhuis op 12 
november 20.00 uur. Als u zich van tevoren meldt, dan sturen we u de stukken ter informatie toe. 
De oudervertegenwoordiger voor de welpen is Jasper Droogh  en voor de scouts Peter Minnee. 

                                                        
9. Lustrumcommissie aan de slag 

 
Het clubjaar 2020-2021 wordt een gedenkwaardig jaar als we alle plannen kunnen gaan 
verwezenlijken. Ons 10 jarig jubileum gaan we groots vieren. Vindt u het leuk om daarbij te helpen of 
heeft u een leuk idee, meldt het ons via een appje naar 0629076144 (Cathrin) of 0623819524 (Karin). 

 
 
 
 



10. Contributie nota clubjaar 2019-2020 
In oktober maakt de penningmeester de contributie nota’s weer op en mag u deze in uw mailbox 
verwachten. 
Het contributie bedrag is t.o.v. vorig jaar ongewijzigd gebleven op € 120,00 voor een heel jaar. 
U doet ons een groot plezier als u deze spoedig na ontvangst betaald. 
Mocht dat een probleem voor u zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met de penningmeester om 
een betalingsregeling af te spreken. Contact via mail naar penningmeester@scouting-rheijnewoud.nl 
 

 
 
 

11. Bedrijfssponsoren  gezocht. 
Iedere zomer opnieuw krijgen we hulp bij het vervoer van materiaal en van de kinderen naar en van 

het zomerkamp van taxi bedrijf Van den Heuvel en Windhorst. Deze sponsors in natura zijn voor ons 

van grote waarde. Ook Bisworks die al vele jaren onze website in de lucht houdt, waarderen wij zeer. 

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 
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