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Nieuwsbrief Scouting Van Maasdijk

Beste ouder/verzorgers,
Het is inmiddels een jaar geleden dat het bestuur van Scouting Van
Maasdijk een nieuwsbrief naar de ouders heeft gestuurd. In dat jaar is
ook een hoop gebeurd waar wij als scouts helemaal niet trots op zijn.
Toch lijkt het alsof we door deze storm heen moesten om er dan weer
beter uit te komen. We hebben een prachtige vereniging met veel blije
kinderen. De opkomsten worden verzorgd door enthousiaste
vrijwilligers en regelmatig kamperen de kinderen. In mijn maidenspeech
bij de opening van het seizoen, heb ik de kinderen nog aangespoord
om het vooral samen te beleven. En dat is hun wel gelukt.
In deze nieuwsbrief neem ik jullie mee in de nieuwste ontwikkelingen
waar ouders en verzorgers een rol in kunnen spelen. Uiteraard zijn er
nog veel meer zaken te melden die op scoutinggebied spelen, maar
daar willen wij in de toekomst onze website, facebook en ook de
scouting app actiever voor gebruiken.
Mocht u naar aanleiding graag willen reageren op één van deze
onderwerpen in de nieuwsbrief, stuurt u dan gerust een mail naar
voorzitter@scouting-van-maasdijk.nl.
Hartelijke groet,
Marco Brandes
Voorzitter Scouting Van Maasdijk

Sponsorclicks

Een actie dat al langer
loopt is de sponsorclicks.
Op onze website staat een
link naar Sponsorclicks
waarop u kunt klikken. Het
idee hierachter is dat bij
iedere aankoop bij één van
de aangesloten webshops
een provisie wordt
afgedragen aan de
vereniging. Daarom
brengen wij dit graag even
bij u onder de aandacht.
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Klussendag
Sponsorclicks
Bestuur
Flessenactie
Verhuur
ScoutingApp
Oudervertegenwoordigers

Belangrijke data:

6/7 april
20/21 april
4 mei
8 t/m 10 juni
6 juli
7 september

Welpenkamp
Beverskamp
Herdenking
NPK en PKD
Eindvuur
Reunie 80 jaar!

Klussendag
Twee weken geleden hebben we tijdens de actiedag NLdoet zelf ook een
klussendag gehad bij het clubgebouw. Dit was een hele leuke dag waarbij
ouders hebben geholpen met klussen, en hebben we een gezamenlijke
lunch gehad. Wij willen de ouders en vrijwilligers enorm bedanken voor hun
inzet. De volgende kussen zijn geklaard:
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De bar is voorzien van ventilatie
Webformulier voor registratie van ongevallen
Websites van de stichting zijn beheerd
Keuken volledig gereinigd
Voorbereidingen getroffen voor bestrating bij houthok
Bladeren verwijderd van de velden
Houtwal gerepareerd
Magazijn zolder opgeruimd
Ventilatiesysteem in de zalen zijn stofvrij gemaakt
Terrein is opgeruimd
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OPROEP Nieuwe bestuursleden
Wij doen een dringende oproep aan ouders die interesse hebben in een
bestuurlijke functie voor de vereniging. Dit seizoen zullen twee bestuurders
het team verlaten en zoeken wij daar vervanging voor. Het gaat om
penningmeesterschap en algemeen lid.
Dus mocht u graag bestuurlijke ervaring willen opdoen, of u vind het
belangrijk dat de het verenigingsleven ondersteund wordt op bestuurlijk vlak,
meld je dan aan via voorzitter@scouting-van-maasdijk.nl.

Verhuur
Bijna wekelijks wordt ook ons gebouw verhuurd aan
particulieren of andere gezelschappen, meestal voor
een feest of belangrijke vergadering.

De organisatie zoekt altijd
nieuwe manieren om de
verenigingskas te vullen, zonder
dat de contributie omhoog hoeft.
Eén van de nieuwste acties waar
we mee gaan beginnen is de
“Lege flessen” actie.

Er zijn nog data over dit jaar om het gebouw en/of
terrein te huren. Voor meer informatie kijk op onze
website: verhuur

Het idee is eenvoudig: Kinderen
en leiding zamelen wekelijks
flessen in die u kunt meegeven
aan uw kind naar de opkomst
toe. Deze sorteren wij op ‘winkel’
en zullen dit naar de betreffende
supermarkt retourneren. Het geld
wat dit oplevert komt ten goede
van de verenigingskas. Het lijkt
een kleine bijdrage, maar voor de
vereniging zal het uiteindelijk om
een grote hoeveelheid gaan.
U kunt hier al mee beginnen bij
de eerstvolgende opkomst.
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Oudervertegenwoordigers
In de statuten is geregeld
dat ouders worden
vertegenwoordigd door een
ouder van iedere speltak. Dit
is een manier om ouders
invloed te geven op de
besluitvorming van het
hoogste orgaan, de
groepsraad.
Mocht u willen weten wat er
speelt bij een speltak of
heeft u iets in te brengen
voor de groepsraad kunt u
contact opnemen met één
van deze ouders. Ze hebben
formele stemrecht, maar
staan los van de speltakken
en zijn geen kaderlid.

ScoutingApp
Wilt u weten wat voor opkomst er komende zaterdag is? Welke tijden kan
ik mijn zoon of dochter van kamp ophalen? Deze informatie is binnenkort
terug te vinden op de ScoutingApp. Scouting Nederland heeft een
applicatie gelanceerd waarin scoutinggroepen zelf ook een deel kunnen
gebruiken. Dit is ideaal voor de speltakken. Daarom willen wij dit graag
promoten.
De applicatie is te downloaden in de Play Store van uw Android toestel of
Appstore in uw iPhone toestel onder de naam “Scouting”.
Zoek dan in de app zoekbalk met de eerste letters van “Heere” en de naam
van Scouting Van Maasdijk komt automatisch naar voren. Klik hierop en de
inhoud wordt als favoriet in de app onthouden.

Bevers – Sicko Hempenius
Welpen – Douwe Akkerman
Scouts – Rutger Oosterveld
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