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Nieuwsbrief  

Herfst/winter 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.  

 

 

 

De volgende zaken komen in deze nieuwsbrief aan de orde: 

 
➢ Jaarplan 2022 en begroting 2022 vastgesteld. 

➢ Contributie gaat volgend jaar (oktober 2022) naar € 125,00 

➢ Installatie nieuwe leden januari 2022 

➢ Afscheid Paula Neuteboom 

➢ Vacature Voorzitter 

➢ Nieuwe oudervertegenwoordiger gezocht voor de welpen 

➢ Tijd voor Avontuur 

➢ Er wordt gewerkt aan een vijfjarenplan (meerjaren-strategie) 

➢ NL Doet zaterdagmiddag 12 Maart 2022 

➢ Jantje Beton Collecte ook op 12 Maart 2022 

➢ Aanhangwagen cadeau 

➢ Opbrengst Rabo Club Support actie 

➢ Scouting Baby geboren 

➢ Vaste Rubrieken: Vertrouwenspersoon, AVG-gegevens SOL en Sponsorprogramma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scouting-rheijnewoud.nl/
https://sol.scouting.nl/
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1. Jaarplan en begroting 2022 vastgesteld 
De Groepsraad- het hoogste orgaan binnen onze vereniging waaraan alle leiding, bestuur en 

de oudervertegenwoordigers van 3 speltakken deelnemen- heeft op donderdag 11 november 

2021 het jaarplan en de begroting voor 2022 vastgesteld. 

De volgende doelen streven we na in het nieuwe jaar: 

 

Doelen 2022: 
 

1. Iedere speltak biedt een evenwichtig programma dat zowel voor jongens als voor meiden 
genoeg uitdagingen bevat en aansluit bij het scoutingspel en de scoutingtechnieken. 

 

2. SR streeft in 2022 naar een stabiel leden aantal van > 60 leden: Welpen ≥ 20, Scouts ≥ 20 en 
Explorers ≥ 20.   Roverscouts: 7.  Omdat een beverspeltak nog niet als een reële 
ontwikkeling wordt gezien vanwege de demografische stand is de aanvangsleeftijd voor 
welpen verlaagd naar 6 jaar. Op verzoek is de eindleeftijd voor roverscouts op 23 jaar gezet.                             

 

3. SR is in uniform met een delegatie aanwezig bij de Dodenherdenking op 4 mei 2022 

 

4. SR coördineert de rondrit met het bevrijdingsvuur bij voorkeur op zondag 8 mei 2022 in de 
kernen Koudekerk, Hazerswoude-Rijndijk en -dorp. SR verzorgt een lunch voor alle 
deelnemers. 

 

5. De welpen van SR  doen mee aan de scouting loterij 2022. De scouts lopen de collecte voor 
Jantje Beton. De explorers en roverscouts hopen dat ze weer gevraagd worden voor de 
hondenshow 2022 om zo de zomerkamp kosten grotendeels zelf te verdienen. Begroot is een 
totaal netto inkomstenbedrag van € 1.600, -. 

 

6. De samenwerking met de BSO Partou vraagt van beide kanten flexibiliteit. Door regelmatige 
evaluatie, het snel schakelen als er problemen zijn en rekening houden met elkaar trachten we 
het gebruik van het clubhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 

7. Alle leiding en bestuur zorgen voor het realiseren van de in de begroting opgenomen 
inkomsten en zorgen dat ze bij het maken van kosten de in de begroting opgenomen bedragen 
niet overschrijden. Van alle uitgaven worden bonnen bewaard en periodiek aan de 
penningmeester overhandigd. 

 

8. Met hulp van de ouders en oudste leden wordt in het voorjaar van 2022 een grote schoonmaak 
gehouden. Zowel gebouw als speelplaats worden onder handen genomen. Dit doen we in het 
kader van NL Doet 2022 waarvoor we ook een financiële bijdrage aanvragen van € 350,-. 

 

9. SR heeft in samenspraak met leiding en oudervertegenwoordigers een meerjaren-strategie 
opgesteld en voert de daaruit voortkomende acties uit. 

Bij de behandeling van de begroting kon penningmeester, Ubbo Kuper, het heugelijke 
nieuws melden dat we inmiddels de hypotheek volledig hebben afgelost. 
Dat betekent dat we geen openstaande schulden meer hebben en vol eigenaar zijn van 
ons clubhuis.  
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2. Contributie gaat per oktober 2022 naar € 125 
 

We hebben gemerkt dat allerlei kosten omhooggaan. De elektriciteit, het vervoer naar kamp, 

het kampterrein, de boodschappen, de verzekering, de gemeentebelastingen. Feit is dat we 

al sinds 2019 geen contributieverhoging hebben doorgevoerd. Maar in 2022 ontkomen we 

daar niet aan. Het is ook een aspect waar de gemeente naar kijkt bij het besluit ons te 

subsidiëren. 

De groepsraad heeft derhalve goedkeuring gegeven om in 2022 de contributie van € 120 per 

jaar naar € 125 te verhogen. Ook is besloten dat de zomerkampkosten gedekt moeten 

worden door de bijdrage die we van de deelnemers vragen.  Voorjaar 2022 zult u in de 

kampbrief geïnformeerd worden over de hoogte van de zomerkamp kosten. 

 

 

3. Installatie nieuwe leden 
 

De plannen lagen al klaar maar hebben we moeten aanpassen onder de nieuwe lockdown 

maatregelen. 

We zullen de nieuwe leden per speltak in het eerste kwartaal van 2022 installeren zodra dat kan.           

We zorgen ervoor dat dat in ieder geval voor 1 april 2022 is gebeurt.  

U verneemt via de speltakleiding wanner dit zal plaats vinden. 
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  4. Afscheid van voorzitter: Paula Neuteboom 
                        

 

 
 
Tijdens de Groepsraad van 11 november 2021 
hebben we in aanwezigheid van veel leiding 
afscheid genomen van Paula. Paula is bestuurslid 
van het eerste uur; dus vanaf 2010. In die 11 jaar is 
zij achtereenvolgens secretaris, praktijkbegeleidster 
en voorzitter geweest. Als ouder van 3 kinderen, die 
alle 3 lid zijn geweest of nog steeds zijn, heeft zij 
zich op deze wijze verbonden aan onze vereniging. 
Een voorbeeld voor alle andere ouders.  
 
We hebben Paula, die al eerder gehuldigd was met 
het waarderingsteken van de gouden vos, bedankt 
met het friends for life beeldje. 
Als dank van haar kant was er een heerlijke taart 
van bakkerij Stevers. 

 

 

 

5. Vacature Voorzitter 
 

Helaas heeft de oproep in de vorige nieuwsbrief voor kandidaten die voorzitter willen worden 

geen enkele reactie opgeleverd.  

We starten het nieuwe jaar dus met een vacature voor de voorzittersplek.  

Bent u geïnteresseerd? Dan horen wij dit graag via een mail op info@scouting-

rheijnewoud.nl 

 

 

 

6. Nieuwe oudervertegenwoordiger (welpen) gezocht voor de 

Groepsraad. 
Doordat zijn kinderen inmiddels over zijn gevlogen naar de scouts kan Jasper Droogh geen 

oudervertegenwoordiger meer namens de welpen zijn. We zijn dus op zoek naar een nieuwe 

oudervertegenwoordiger. 

 

Wat doet een oudervertegenwoordiger? 

De Oudervertegenwoordiger treedt op namens de leden van die speltak en de ouders van 

die leden. Hij of zij is aanwezig in de groepsraadvergadering (3x per jaar) en stemt mee over 

alle besluiten. De oudervertegenwoordiger kan vragen stellen, kan adviseren en meedenken. 

In totaal vraagt het zijn van oudervertegenwoordiger ca. 6 uur per jaar van uw tijd. Voor een 

goede organisatie is invulling van deze rol van grote waarde.     

Aanmelden: info@cathrinvanderwerf.nl 

 

 

 

mailto:info@cathrinvanderwerf.nl
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7. Tijd voor avontuur 

 

Na 10 jaar het motto “Laat je uitdagen” gebruikt te hebben, lanceert Scouting Nederland 

recent een nieuw motto: “Tijd voor avontuur”.  

Ook heeft Scouting Nederland een nieuwe Chief, niemand minder dan Freek Vonk zal zich 

de komende jaren Ambassadeur van Scouting Nederland mogen noemen. Samen met onze 

beschermvrouwe Koningin Maxima mogen wij ons erg gelukkig prijzen met deze fantastische 

ambassadeurs 

 

 

 

 

8.  Meerjaren-strategie: 17 maart 2022 ter besluitvorming in 

Groepsraad 
In de korte historie van onze vereniging is bewezen dat het hebben van een groot doel een 

enorme energie kan doen ontstaan. In het jaar dat we startten (2010) was onze droom ooit 

een eigen clubhuis te verwerven. Vijf jaar later waren we in staat een clubhuis te kopen en 

hadden we echt onze eigen plek. Weer vijf jaar later – u kon dat lezen bij onderdeel 1 van 

deze nieuwsbrief - hebben we de schuld die we waren aangegaan bij de aankoop volledig 

afgelost. Dus is het tijd voor een nieuw doel. 

Om dat met elkaar te bepalen hebben we een eerste, inspirerende sessie in de groepsraad -

dus met bestuur, leiding en oudervertegenwoordigers- gehouden en is een SWOT-analyse 

opgesteld. We hebben gekeken naar de kansen en bedreigingen die we om ons heen zien 

en naar onze sterke en zwakke punten. Daar komen een aantal Kritische Succesfactoren 

(KSF) uit die bepalend kunnen gaan zijn voor de doelen die we ons voor de komende 5 jaar 

willen stellen. Alle leiding en oudervertegenwoordigers denken de komende maanden na of 

ze nog meer kansen, bedreigingen, sterke en zwakke punten zien. 

In de volgende groepsraad (17 maart 2022) proberen we er een knoop over door te hakken 

en gaan we acties oppakken die ons in de richting van de nieuwe doelen brengen. Ouders 
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die projectmatig mee willen helpen een aantal van die acties te realiseren zijn van harte 

welkom. Wilt u meer weten over onze SWOT-analyse?   

Vraag het document aan bij info@cathrinvanderwerf.nl 

 

                                          SWOT-analyse 

 

 

 

 

9. NL Doet 2022: zet in uw agenda zaterdagmiddag 12 maart 2022 
 

De aanvraag is al bijna de deur uit. Maar nu al vragen wij u in de agenda te noteren: 

zaterdag 12 maart 2022. We gaan ons clubhuis weer een voorjaarsbeurt geven en tal van 

klussen aanpakken. We hebben zeker 10 paar handen nodig. Het zou fantastisch zijn als er 

ook weer nieuwe ouders een keer meedoen. Natuurlijk is het geweldig dat er een paar 

ouders zijn die al jaren meedoen; maar de vereniging telt 60 leden.  

We hopen dat we komend jaar veel nieuwe ouders mogen verwelkomen. 

  

      

 

 

 

 

10. Scouts gaan record proberen te halen voor Jantje Beton 

 

 

Op zaterdag 12 maart 2022 
(het wordt gezellig die dag!) 
 
gaan de scouts langs de deuren in 
Hazerswoude-Rijndijk om te collecteren 
voor Jantje Beton. 
 
50% van de opbrengst zal ten goede komen  
van onze vereniging. 

 

 

 

mailto:info@cathrinvanderwerf.nl
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11. Aanhangwagen gekregen 
 

Van de oudervertegenwoordiger van de explorers, Peter Minnee, directeur van de 

Isolatiefabriek- kregen we zijn aanhangwagen gratis aangeboden. Hij maakte er te weinig 

gebruik van. Wij des te meer. Peter zorgt voor een laatste service check en wij zijn op zoek 

naar een stalling. 

   Peter, dank je wel. 
 

 

 

12. Opbrengst Rabo Club Support 
Zojuist is ook de opbrengst van de actie Rabo Club Support binnen gekomen.  

Wij mogen als vereniging een bedrag van € 386,41 op onze rekening bijschrijven. 

We gaan dit bedrag gebruiken voor een klimaat neutrale investering in ons gebouw. 

 

 

13. Er is een scoutingbaby geboren 
 

 

Malou Paul (bijzonder lid en voormalig leiding van de scouts) en  

Bas Verheij (afdelingsbegeleider van de explorers)  

zijn trotste ouders van zoon Ravi. 

Ravi is geboren op 15 september 2021. Het gaat goed met ouders en kind. 

Met een geboorteboeket hebben we deze nieuwe wereldburger welkom 

geheten. 

  

 

14. 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! 
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15.  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. Telefoonnummers of emailadressen 

willen nog weleens wijzigen. En soms verhuist iemand. Bij de aanvullende gegevens kunt u 

ook gezondheidsinformatie en medicijn gebruik als ook 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 en/of u 

gegevens wilt beschermen 

 

Ook kunt u hier aangeven of u wel of niet het Scouts-magazine wilt ontvangen. 

Uiteraard kunt u ook het magazine doorgeven aan vriendjes of vriendinnetjes of leg hem 

eens bij de dokter of bibliotheek! Zo maken nog meer mensen kennis met Scouting 

 

16.  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

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?   06 86642540 

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

 Omdat het nieuwe jaar is begonnen willen we afsluiten met een wens 

 

 Een kleine, welgemeende Nieuwjaarswens 
voor ieder dier en elk mens: 
Vrede en harmonie op aarde. 
En laat eenieder in zijn waarde.  

 
        

Laten we van 2022 weer  

een fantastisch scouting jaar maken. 

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

