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Nieuwsbrief                          start clubjaar 2021-2022 

 

 

 

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

verspreid onder explorers en roverscouts. Op onze website kunt u de 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: https://sol.scouting.nl/ zelf uw emailadres invoeren 

of wijzigen.  

De volgende zaken komen in deze nieuwsbrief aan de orde: 

 

1. Zomerkamp 2021 in Mook 

2. Kinderuitmarkt zaterdag 4 september 2021 

3. Scouting Loterij tijdens Kinderuitmarkt 
4. Start reguliere opkomsten 10 en 11 september 2021 

5. Ontwikkeling en samenstelling  leidingteams 
6. Gezocht: voorzitter 
7. Winnaars jubileumprijsvraag 
8. SR vanaf september 2021 Rookvrij! 
9. SR ontvangt zeer genereuze gift 
10. Vaste rubrieken:  Vertrouwenspersoon, SOL en Sponsorprogramma 

 

http://www.scouting-rheijnewoud.nl/
https://sol.scouting.nl/
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1. Zomerkamp in Mook 

Als je het in één zin moet uitdrukken, dan is dat:  Graag nog zo’n week, het was té  leuk! 

 

 

De nieuwe clubdas, uniek in Nederland met kleuren waarvan de betekenis terug te voeren zijn naar 

de geschiedenis van de club, de gemeente Rijnwoude en het verre lokale verleden, werd tijdens het 
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zomerkamp onthuld en uitgereikt. Een cadeau van de club voor alle leden.                                                                                                    

Op onze Facebook pagina en Instagram vindt  u vele foto’s en verhalen van de kampweek.  

 

2. Kinderuitmarkt zaterdag 4 september 2021  op de Da Costasingel 

Tijd voor Avontuur! 
Als vanouds beginnen we het nieuwe clubjaar met een open activiteit waarbij leden aan nog niet 

leden laten zien hoe leuk scouting is. We staan weer aan de Da Costa singel en zullen daar 

verschillende activiteiten  laten zien: pionieren, broodjes bakken en houtjes inbranden. Ons doel is 

vooral nieuwe welpen uit te nodigen om kennis te komen maken met scouting. 

Waar staat scouting voor (uit ons jaarplan 2021:)  

Scouting Rheijnewoud wil kinderen en jongeren middels het scoutingspel ondersteunen in hun 
ontwikkeling naar evenwichtige, positief in het leven staande personen.  Dat doen we door hen uit te 
dagen hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.  
 
Daartoe bieden we een  programma gebaseerd op het scoutingspel en  werken we aan scouting 
technieken. Dat programma is evenwichtig opgebouwd, gepland  over het jaar en bevat zoveel als 
kan buitenactiviteiten waardoor de leden kennis maken met de natuur. De kennis opgedaan in de ene 
speltak wordt overgepakt en doorontwikkeld in de volgende speltak. Zo ontstaat een doorlopende  
ontwikkelingslijn.  
 
Ter ondersteuning van het spelprogramma werken we met insignes, doen de scouts  mee aan de 
regionale scoutingwedstrijd en kunnen voor bijzondere activiteiten awards worden  verdiend. Iedere 
zomer gaan we op zomerkamp en gedurende het jaar proberen we tenminste één bijzondere 
weekendactiviteit aan te bieden (dagje buiten Hazerswoude, Duinenmars, RSW, bivak).  

 

Kom langs en nodig vooral je jonge buurkinderen uit om kennis te komen maken! 

We zijn er vanaf 11 uur tot circa 15:30 uur. 
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3. Scouting Loterij: verkoop loten tijdens de Kinderuitmarkt. 

                  

Dit jaar gaan we niet langs de deuren. Maar hopen we 
dat vele mensen langs onze kraam komen op de 
Kinderuitmarkt. Daar zal hen gevraagd worden mee te 
doen aan de Scouting Loterij. 
 
Per lot van € 2,50 ontvangt de vereniging  € 1,50.  Een 
welkome aanvulling voor de clubkas. Daar kunnen we 
weer mooie dingen van doen.  
 
 
De Loterij kent mooie prijzen : de hoofdprijs is een auto 
m er zijn meerdere tv’s te winnen en vele andere prijzen.  
 
De trekking is op 2 december 2021 en de uitslag staat 
dan  op de website van Scouting Nederland: 
www.scouting.nl 

 

 

 

4. Start reguliere opkomsten 10 en 11 september 2021 

In de hoop dat we dit nieuwe clubjaar zonder onderbrekingen fysiek bij elkaar mogen komen, starten 

we onze opkomsten op de volgende dagen en tijden: 

De welpen (6-11 jaar)  starten op zaterdag 11 september van 10-12 uur in ons clubhuis. 
De scouts (11-15 jaar)  doen dat op vrijdag 10 september van 19-21 uur en 
De explorers  (15-18 jaar) komen op vrijdag 10 september van 20-22 uur in het clubhuis bijeen. 
De roverscouts (18-23 jaar) bepalen hun eigen samenkomsten. 
 

Het overvliegen van de oudste leden van een speltak naar de volgende speltak zal plaats vinden op 

Vrijdagavond 24 september. 

Nieuwe leden die de komende maanden in gaan stromen zullen geïnstalleerd worden in januari 

2022. Nadere informatie volgt nog. 

 

 

5. Ontwikkeling leidingteams  

Het gaat goed met onze leiding. Vanuit de explorers en roverscouts hebben zich leden  aangemeld 

voor een rol als leiding. Daar zijn we heel trots op. Omdat er ook een aantal leiding afscheid heeft 

genomen, zijn de leidingteams in beperkte mate gewijzigd.  Hierbij het overzicht waarmee we het 

nieuwe clubjaar starten:  

http://www.scouting.nl/
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Welpen Teamleiders zijn  Kirsten Bos en  
Max Ijlstra   (0628358088) 

Leiding zijn : Jelle Miltenburg, Sarah Minnee, 
Thijs de Jong, Wesley van Sijpveld en Chennah 
van der Werff. 
Emmanuel van Santen is hulpleiding 

Scouts Teamleider is Rosemarie de 
Gunst       (0634573189) 

leiding zijn: Michiel de Jong, Arjan Welman, 
Sytse van der Werff, Bryan Philippo en Stijn van 
Polanen. 

Explorers Afdelingsbegeleider is Bas Verheij 
(0610209474) 

overige begeleiders zijn Joyce van Kuilenburg en 
Manon van der Werff 

                                     

                                                    

6.   

Onze voorzitter, Paula Neuteboom, al bestuurslid vanaf het eerste uur, dus inmiddels ruim 11 jaar, 

heeft te kennen gegeven dat we op zoek moeten naar een opvolger(ster).   

Nu wil het geval dat het bestuur van SR een geoliede machine is. We houden niet van vergaderen en 

doen dat dus niet vaker dan nodig is. Per vergadering is een handig overzicht gemaakt  van de 

onderwerpen die besproken moeten worden. Veel onderwerpen komen iedere vergadering of 

eenmaal per jaar terug.  Dus dat regelt zich vanzelf. Het bestuur is vol bemenst en ieder doet zijn 

taak.  

Als voorzitter bezit je de kunst alle kwaliteiten van de bestuursleden in te zetten voor de groep. De 

voorzitter heeft zijn/haar ogen op de toekomst gericht en zijn/haar voeten stevig in de praktijk in 

de groep. 

Wat doet de voorzitter? 

• Algemene aansturing van de groep. 

• Vertegenwoordigt de groep naar de gemeente en externen. 

• Het leiden van de groepsraad en groepsbestuursvergaderingen. De voorzitter zorgt dat 
besluiten worden genomen. 

• Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur. 

• Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep. 

• Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden. 
 

Belangrijk: 

• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. 

• Je bent minimaal 21 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. 
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Inschatting tijdsbelasting: 

• Circa  6 uur per maand  

• Er zijn 6-8  vergaderingen per jaar ( 3x bestuur en 3 x groepsraad en eventueel 2 overige 
bijeenkomsten) 

 

Wij bieden: 

• Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt 
bieden aan kinderen en jongeren. 

• Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers 

• Het opdoen van veel nieuwe contacten 

• De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen  o.a. via ontwikkelprogramma van Scouting 
Nederland. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paula Neuteboom (0648053663) of Cathrin van 

der Werf (0629076144) 

7. Winnaars Jubileumprijsvraag 

Gedurende ons jubileumjaar hebben we iedere maand een bijzonder opdracht uitgezet waarmee een 

prijs was te verdienen. 

Met veel plezier is er door heel veel leden een poging gedaan om de bruine bonen tot groei en bloei 

te brengen. De prijs voor de mooiste oogst is gegaan naar Iyan Schiedon (welp). 

In  mei was er een Minecraft opdracht Creëer je mooiste kampterrein,  waaraan ook niet leden 

hebben deelgenomen. De prijs voor de  creatiefste invulling is gewonnen door Iaden Colla. 

En dan hadden we een eindprijs, voor de persoon die de beste resultaten had over het gehele jaar. 

Deze prijs is gegaan naar Madelief van Dorp, omdat zij aan (vrijwel) alle maandopdrachten heeft 

deelgenomen en daarin de enige constante factor was. Zij wint een jaar gratis lidmaatschap ter 

waarde van 120 euro. 

8. Scouting Rheijnewoud ROOKVRIJ 
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Vanaf 1 september 2021 zijn wij rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook 
rokers! We vragen rokers om buiten het zicht en buiten het terrein te roken. Het hele terrein 
rondom ons Scoutinggebouw is rookvrij. Lees meer op www.rookvrijegeneratie.nl/scouting. 
Middels een gevelbord maken we kenbaar dat wij een rookvrije omgeving zijn. Bij het overvliegen 
zullen we dat ook met onze leden delen.  

9. SR ontvangt zeer genereuze gift 

Tijdens hun leven waren de heer en mevrouw Vinkestijn in allerlei rollen betrokken bij scouting. Ze 

hadden zelf geen kinderen, maar zetten zich in voor de ontwikkeling van vele kinderen. Toen de heer 

Vinkestijn overleed kwam scouting Rheijnewoud in contact met mevrouw Vinkestijn, die in 

Hazerswoude Rijndijk woonde. Zij was bereid ons in 2015 bij de aankoop van ons clubhuis een lening 

te verstrekken, waarmee we samen met de door onszelf geworven middelen en een hypotheek van 

de bank in staat waren de aankoop te doen. Jaarlijks betaalde we rente voor deze lening, die we 

echter als gift terug ontvingen.  Dit voorjaar is mevrouw Vinkestijn-Lalleman op de leeftijd van 86 jaar 

overleden. Zij woonde toen al enige tijd in Rhyndael.  Van de erven ontvingen wij het heugelijke 

bericht dat zij bereid waren in de geest van hun overleden tante om de lening om te zetten in een 

gift die we in de loop van 5 jaar gaan ontvangen. Het gaat bij elkaar om € 20.000,-. 

Wij zijn de erven zeer erkentelijk voor dit fantastische gebaar en zullen de gift inzetten voor de 

verdere ontwikkeling van het scoutingspel, zodat alle leden daarvan profiteren. 

 

 

10. Vaste rubriek: Vertrouwenspersoon (Nico de Kraa)  

Scouting Rheijnewoud vindt het belangrijk dat (jeugd)leden binnen een sociaal veilige omgeving 

leuke en uitdagende scoutingactiviteiten kunnen doen. Een vertrouwenspersoon is een belangrijk 

onderdeel van een sociaal veilige groep. Je wilt het niet, maar soms krijgt een scoutinggroep toch te 

maken met grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie. 

Met wie kun je dan praten? Met de vertrouwenspersoon! 

 
 
 
 
 
 

 

Wat doet een vertrouwenspersoon? 

 
Niet: Bemiddelen; Oordelen; Regie overnemen; Oplossingen 
aandragen. 

 
Wel: Toegankelijk zijn; Luisteren; Naast iemand staan; Meedenken; 
Signaleren; Verwijzen.                 

           
Wie is de vertrouwenspersoon? Nico de Kraa 
Hoe bereik je  Nico de Kraa?        06 86642540 

http://www.rookvrijegeneratie.nl/sport
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11.  Vaste rubriek: Nakijken en wijzigen gegevens in SOL 

 
In Scouting Online, kortweg SOL, staan alle gegevens  van uw kind(eren) die wij nodig hebben om 
onze vereniging goed te laten draaien. Nu willen telefoonnummers of emailadressen nog weleens 
wijzigen. Soms verhuist iemand. Bij de aanvullende gegevens kunt u ook gezondheidsinformatie en 
medicijn gebruik alsook het hebben van een zwemdiploma  invullen of aanpassen. 
Daarom vragen wij u : neem even de tijd. Log in op www.SOL.nl en check of de gegevens van uw kind 
nog correct zijn. 

 

12.   Vaste rubriek: Sponsorprogramma 

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 
 
 

Volg ook onze belevenissen op Facebook en Instagram! 

 

 

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


9 
 

 

 

 

 

 

 

 


