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Nieuwsbrief  Voorjaar   

Clubjaar 2021-2022 

 

 
 

Deze nieuwsbrief is gericht aan u als ouders en verzorgers van onze leden.  

Ook wordt de nieuwsbrief verspreid onder explorers en roverscouts. Op onze website kunt u de 

nieuwsbrieven terugvinden: 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.  

 

 

 

In deze nieuwsbrief aan de volgende zaken komen de orde: 

 

❖ Contributieregeling aangepast  

❖ NL Doet zaterdagmiddag 12 maart 2022 

❖ Jantje Beton: collecte ook op 12 maart 2022 

❖ Installatie nieuwe leden op 18 maart (scouts), op 19 maart (welpen) en op 25 maart 

Explorers en Roverscouts 

❖ Verbinding met ouders is van groot belang 

❖ Vacatures in bestuur 

❖ Nieuwe oudervertegenwoordiger gezocht voor de welpen 

❖ Winterbivak scouts in Ter Aar (25,26 en 27 februari) was super 

❖ Bijzondere activiteiten voorjaar 2022 en rectificatie Duinenmars 

❖ Jaarverslag 2021 en jaarrekening vastgesteld 

❖ Deel bestuur volgt bestuurderstraining 

❖ Mail in Spam 

❖ Vaste rubrieken: SOL,  Vertrouwenspersoon en Sponsorprogramma 

❖ Bijlage: Talentenformulier 

 

 

 
Rectificatie Datum Duinenmars: 
 

NB Eerder is een bericht naar ouders verzonden over de Duinenmars. Direct na verzending bleek 
dat de Duinenmars verschoven is naar het weekend van 1 en 2 oktober 2022.  
Tegen die tijd ontvangt u van de leiding nader bericht. 
 

 

http://www.scouting-rheijnewoud.nl/
https://sol.scouting.nl/
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1. Contributieregeling aangepast 
 

De Groepsraad (het hoogste orgaan binnen onze vereniging) heeft op voorstel van het bestuur de 

contributieregeling aangepast. Tot nu toe werd geen onderscheid gemaakt tussen de leden. Of je nu 

welp of roverscout (18+) bent, je betaalde allemaal hetzelfde bedrag. 

 

Van de contributie worden voor ieder lid de volgende zaken betaald: 

• afdracht aan Scouting Nederland in verband met centrale diensten en verzekering 

• afdracht aan scoutingregio Hollands Midden o.a. voor centrale scoutingactiviteiten  

en scholing voor teamleiding 

• bijdrage aan huisvestingskosten eigen clubgebouw 

• bijdrage aan speltakbudget 

• bijdrage aan centrale verenigingskosten 

Omdat de roverscouts niet wekelijks maar gemiddeld eens per 2 weken bij elkaar komen hebben we 

gemeend de contributie voor hen te halveren. Deze wordt met ingang van het nieuwe clubjaar (2022-

2023) € 62,50 per jaar. Voor het lopende clubjaar is de contributie  € 60,00. Omdat de facturen dit jaar 

al verstuurd zijn zal dit gecorrigeerd worden en gerestitueerd als er al betaald was. 

De contributie is voor een heel jaar verschuldigd.  

LET OP!! Voor alle leden geldt afmelden als lid dient per email te worden gedaan voor  

1 augustus van een lopend jaar (waarbij we een coulance termijn tot 1 september in acht nemen). 

Ouders van onze leden ontvangen in oktober/november de jaarnota. 

 

De contributieregeling is op onze website te vinden onder downloads. 

 

 

2. In 2 uur het hele clubhuis en het plein opgefrist tijdens NL Doet. 

 
De oproep in de week voor NL Doet heeft effect gehad.  

Tijdens NL Doet op zaterdag 12 maart hebben we  

met 6 ouders en 3 bestuursleden het hele clubhuis  

en het plein opgefrist. 

Een aantal bekende en een aantal nieuwe ouders  

kwam helpen.  

Voor een aantal van hen was het ook  

een kennismaking met de club waar hun kind lid  

van is geworden.  

Met een kop koffie en een lekkere cake  

(courgettenotencake naar recept van Yvette van Boven)  

begonnen we de ochtend.  

Daarna werden de emmers met sop gevuld en zijn  

alle ramen van binnen en van buiten gezeemd.  

De vloer geboend en het plein van onkruid,  

zand en vuil ontdaan.  

De boel stond er na 2 uur boenen weer stralend bij. 

Ouders Bedankt!! 
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3. Welpen en scouts collecteerden voor Jantje Beton  

 

 

 
 
 

Voor alle leden die mee hebben 
geholpen bij het collecteren is er 
een lintje voor hun scoutingblouse 
besteld; deze komen eind april. 

Op 12 maart zijn de welpen en scouts, 
begeleid door leiding, langs de deuren in 
Hazerswoude-Rijndijk gegaan.  
Van iedere euro die ze ophalen is 50% voor de 
eigen vereniging  
en de andere 50% voor Jantje Beton. Aan het 
eind van de middag waren alle bussen geteld 
en was de tussenstand €  875,-. Met de via de 
QR code gedane betalingen staat de 
tussenstand op  € 950,-. We gaan nog even 
door……. 
Voor degenen die niet thuis waren was er  
nog tot eind maart de mogelijkheid om hun 
bijdrage via de QR-code over te maken. 
 
Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 
1968 samen met kinderen en jongeren inzet 
voor meer en uitdagender speelruimte en 
meer speelkansen.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Een spontane actie voor de 
Vluchtelingen uit Oekraïne leidde tot 
de aanschaf van 47 badges = € 141,-. 
De opbrengst gaat volledig naar  de 
nationale organisatie voor scouts en 
gidsen in Oekraïne. 
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4. Installatieopkomsten mochten weer met ouders! 

 
Normaal installeerden we de nieuwe leden tijdens de eerste opkomst in het nieuwe kalenderjaar. Door 

de corona beperkingen kon dat ook dit jaar niet. Gelukkig zijn inmiddels alle beperkingen opgeheven 

en hebben  we ouders, gezinsleden en grootouders mogen verwelkomen om getuige te zijn van de 

installatie van hun (klein)kind. Om al te grote drukte te voorkomen hebben wij dit per speltak gedaan. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welpen 

 

 

 

Scouts 

 

 

         

 

 

 

 

 

Explorers 
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5. Verbinding met ouders 

 
Tijdens de groepsraad van november vorig jaar hebben we een begin gemaakt met het nadenken 

over een nieuw meerjarenplan. Een heuse SWOT-analyse ligt daarvoor aan de basis. SWOT staat 

voor: in Engelse termen: Strengths (sterke punten), Weaknesses (zwakke punten), Opportunity’s 

(kansen) en Treaths (bedreigingen). 

Bij de zwakke punten constateerden we gezamenlijk dat de verbinding met ouders van onze leden 
doorgaans erg dun is. Er zijn ouders die we zelden of nooit zien, die nooit iets laten horen, waarvan 
we niet weten hoe die over scouting denken. Wij zijn nieuwsgierig naar u als ouder, tenslotte geeft u 
ons het vertrouwen om voor uw kind te zorgen. 
Als we ambitieuze doelen willen gaan stellen voor de komende 5-10 jaar zullen we terug moeten 
kunnen vallen op ouders. Ouders die een positie in het bestuur of in de groepsraad willen oppakken, 
ouders die hand- en spandiensten kunnen leveren bij bijzondere activiteiten. Ouders die met hun 
kennis en ervaring onze vereniging kunnen helpen. Hierna geven we een aantal vacatures in het 
bestuur en in de groepsraad weer.  
Denk erover na, stel uw vragen en laat ons weten als u ons kunt helpen.  
 
Bijgaand vind u een Talentenformulier welke wij u vragen om vrijblijvend in te vullen en terug te 
mailen. Heeft u dit al gedaan tijdens het koffiemoment dan hoeft het natuurlijk niet. 
 
Ook willen wij u vragen om het talentenformulier te delen met mensen waarvan u denkt dat zij ons 
kunnen helpen. Denk aan Opa’s, Oma’s, die buurman die wat tijd over heeft en met zijn talent ons kan 
helpen, want samen kunnen we meer! 
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6. Vacatures in bestuur 

 

 

Er zijn  3 vacatures in het bestuur. 
We zijn op zoek naar een PR/communicatie 
bestuurder en een nieuwe penningmeester/ 
financieel administrateur. 
De zoektocht naar een nieuwe voorzitter lijkt 
succesvol te zijn. 
 
Het goede nieuws is dat we een zeer efficiënt 
bestuur zijn. We vergaderen zeer gericht (niet 
vaker dan nodig: ca. 3x per jaar) en weten 
precies welke onderwerpen regelmatig moeten 
terugkeren. We hebben onze zaakjes op orde.   

 

 

Voorzitter 

Inmiddels hebben wij iemand die onze nieuwe voorzitster wil worden. 

Tijdens de volgende groepsraad (juni) zal zij officieel worden voorgedragen waarop de groepsraad zal 

beslissen of zij de functie mag vervullen. De komende maanden zullen we werken aan een goede 

overdracht en start. 

 

 

Wat zoeken we nog: 

 

PR-communicatie 

Iemand die makkelijk schrijft en berichten op onze website, Facebook en Instagram kan verzorgen.. 

Alsook de nieuwsbrief (4x per jaar) opstelt (in samenwerking met andere bestuursleden). Bekendheid 

van de vereniging is een belangrijke factor voor ledenwerving. Met foto’s, filmpjes en korte berichten 

zorgen we voor aandacht.  

 

Penningmeester 

Iemand die kennis en ervaring heeft van financiële administratie. Er is een adequaat systeem 

aanwezig.  Verder hoort tot de taken: Het jaarlijks opstellen van de groepsbegroting en het opmaken 

van de jaarrekening en balans. Het jaarlijks verzorgen van de contributienota’s en het controleren van 

de speltakrekening en uitgaven. 

 

We leren de kinderen dat ze door uitdagingen aan te gaan hun grenzen ontdekken en zichzelf verder 

ontwikkelen. Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Het is dankbaar werk 

om je als bestuurslid te verbinden aan Scouting Rheijnewoud. Je bent maatschappelijk bezig en ziet 

waar je het voor doet.  Graag vertellen we u meer over bovenstaande vacatures.  Pak de telefoon en 

bel: 0629076144  (Cathrin van der Werf, voormalig voorzitter, nu algemene bestuurslid). 
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7. Nieuwe oudervertegenwoordiger van welpen in groepsraad gezocht 

 
 
Tijdens de recente installatieopkomst 
hebben zich zelfs meerdere ouders gemeld die 
als vertegenwoordiger namens de welpen mee 
willen doen in de Groepsraad en ook als coach 
aan het leidingteam feedback willen geven. 
 
Een van hen zal in juni voorgedragen worden 
voor de Groepsraad. 
 
Hieronder vertellen we meer over de 
groepsraad en wat een 
oudervertegenwoordiger doet. 

 

 

Wat is de groepsraad?  Dat is de algemene ledenvergadering van onze vereniging; het hoogste 

beleidsbepalende orgaan. In de groepsraad hebben zitting: alle leiding, het bestuur en de 

oudervertegenwoordigers. Omdat onze leden grotendeels nog niet de volwassen leeftijd hebben, 

wordt hun stem ingezet via een oudervertegenwoordiger. Iedere speltak (welpen, scouts en explorers) 

heeft 1 positie voor de ouders in de groepsraad. Als er meer kandidaten zijn, zouden we zelfs 

verkiezingen moeten houden. Maar zover is het nog nooit gekomen. De roverscouts dragen zelf zorg 

voor een vertegenwoordiger.   

 

Hoe vaak komt de groepsraad bijeen?  De groepsraad komt 2 tot 3 x per jaar bijeen. Doorgaans in 

het voorjaar, zomer en najaar. 

De oudervertegenwoordiger probeert zich een beeld te vormen van hoe het binnen de speltak eraan 

toegaat. De oudervertegenwoordiger kan vanuit zichzelf of vanuit behoeften van andere ouders 

vragen stellen in de groepsraad en beslist mee over het beleid van de vereniging. 

 

Hoe lang ben je oudervertegenwoordiger? Zolang als je kind deel uitmaakt van de speltak voor 

welke je in de groepsraad bent benoemd. 
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8. Winterbivak scouts in Ter Aar 
 

Vrijdagavond 25 februari zijn de scouts op de fiets op weg gegaan naar Ter Aar naar het clubgebouw 

van scouting Welverro. Een heldere avond en een temperatuur die daalt tot net onder 0. Na even bij 

het kampvuur opgewarmd te zijn is het tijd om binnen de slaapzak op te zoeken.  De volgende 

ochtend wakker worden en ontbijtje met een overheerlijk broodje ei. 

Na wat houtsprokkelen, een potje knikkeren en een lange wandeling stond in de avond een patatje 

kip op het menu. Zondag was er de uitdaging om gekarameliseerd koekje uit een vormpje te halen 

zonder te breken…. Na nog een spel en een potje touwtrekken werd het weer tijd om richting 

Hazerswoude te fietsen. Al met al een zeer geslaagd weekend! 

 

 

9. Bijzondere activiteiten voorjaar 2022 

Groepsfoto 2022 

Iscout 
 
Zaterdag 5 maart 2022 was het weer zover.  
Wij van scouting Rheijnewoud zijn samen met 
605 Teams, in totaal 11.500 scouts wereldwijd, 
op Iscout Wereldreis gegaan.  Dit jaar heeft de 
reis, met het thema “Trip around the world”, ons 
wederom over heel de wereld gebracht. 
Dit jaar met speciale aandacht voor de mensen 
in Oekraïne. 
 
Meer informatie over het spel kunt u vinden op 
https://iscoutgame.com    
Uiteindelijk zijn we 371e geworden. 
Volgend jaar top 100? 

 

 
RSW staat voor Regionale Scouting 
Wedstrijden. Dit is het grootste jaarlijks 
terugkerende evenement dat wordt 
georganiseerd door RHM (Regio Hollands 
Midden) en is bedoeld voor de Scouts-
leeftijd (11-15 jaar).  
 
60 teams en 350 scouts zullen onder 
begeleiding van ruim 150 medewerkers 
een fantastisch weekend ervaren en de 
beste 6 teams mogen deelnemen in het 
pinksterweekend aan de LSW, de 
Landelijke Scouts Wedstrijden. 
 
meer info: 
https://www.regiohm.nl/RSW/wat-is-de-
rsw/ 

 

 

 

https://iscoutgame.com/
http://www.regiohm.nl/
http://www.regiohm.nl/
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10. Jaarverslag en jaarrekening 2021 vastgesteld  

 
Door de groepsraad is het jaarverslag en de jaarrekening 2021 met de balans op 31 december 2021 

vastgesteld. Het was opnieuw een door corona danig in de war geschopt jaar. Een aantal activiteiten 

die we op ons jubileumprogramma hadden staan konden geen doorgang vinden. Maar gelukkig kon 

het zomerkamp wel doorgaan. Het werd een geweldige week in Mook samen met meer dan 40 leden 

en 16 man leiding. 

Het nieuwe clubjaar is gestart met een behoorlijk aantal mutaties. Nieuwe leden kwamen doch ook 

verlieten een aantal leden onze vereniging. Het was voor de gemuteerde speltakken even zoeken 

naar het nieuwe evenwicht. Verbinding maken met nieuwe vrienden is lastig als je elkaar alleen maar 

via een camera ziet. Gelukkig kunnen we elkaar weer fysiek ontmoeten. Laten we hopen dat dat zo 

blijft. Financieel hebben we een voorspoedig jaar gedraaid. We hebben de hypothecaire lening eind 

2021 volledig kunnen aflossen. Er is een gezonde financiële basis die ons bij het bereiken van nieuwe 

ambities kan helpen.  

 

11. Deel bestuur volgt bestuurderstraining 
 

Recent zijn een drietal bestuursleden ingegaan op een aanbod van de regio Hollands midden voor 

een training van besturen van scoutingclubs. Samen met een 20-tal andere bestuursleden van diverse 

scouting verenigingen uit de regio kwamen we in Leiden bijeen. Iedere club worstelt met zaken die 

beter kunnen. Terwijl andere clubs soms goede oplossingen hebben gevonden. De uitwisseling 

daarover kan iedereen helpen. Zo bleek dat ons jaarplan en meerjarenstrategie traject andere 

scoutingsclubs nieuwsgierig maakt. Wij hopen van andere te leren hoe we de ouderverbinding kunnen 

versterken. 

 

12. Mail in Spam 
 

Wij hebben gemerkt dat er bij veel mensen onze mails in de spam folder terecht komen. Om te zorgen 

dat u nooit meer ons laatste nieuws hoeft te missen vragen wij u dit te controleren en eenmalig ons 

mailadres goed te keuren!  

 

13. Belangrijk: Nakijken en/of 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.sol.nl/
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14. Vaste rubrieken: Vertrouwenspersoon 
 

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! 

 

 

15.  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  

 

                   

                

 

Wat doet een vertrouwenspersoon? 
 
Niet: Bemiddelen; Oordelen; Regie overnemen; Oplossingen 
aandragen. 
 
Wel: Toegankelijk zijn; Luisteren; Naast iemand staan; 
Meedenken; Signaleren; Verwijzen.                 
           
Wie is onze vertrouwenspersoon? Nico de Kraa 
Hoe bereik je Nico?         06 86642540 

 

 
 

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

 
 

 

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

