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Nieuwsbrief Scouting Van Maasdijk

Beste ouder/verzorgers,
Wat is het toch heerlijk om het scoutingseizoen gezamenlijk te openen.
Kinderen stonden te popelen om weer met elkaar het scoutingspel te
spelen. Het was een groot succes te noemen. Een flinke club kinderen
vloog over van ene speltak naar de andere. Afscheid nemen was voor
sommige kinderen best even ingewikkeld, en de blijdschap bij de
kinderen die welkom werden geheten bij de nieuwe speltak.
Dit jaar zit alweer boordevol leuke activiteiten en een record aantal
kampen. Uiteraard neemt de speltakteams u mee in deze planning. Er
zijn een paar grote activiteiten waar we uw hulp bij nodig zullen
hebben. Maar ik denk dat u misschien sowieso wel van een uitdaging
houdt. Lees dan rustig even verder in deze nieuwsbrief.
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
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Belangrijke data:

13/14 sep
12 okt
26/27 okt
23/24 nov
14 dec

Ouder-kindkamp
Skjin Wetter actie
Berenkamp
Scoutskamp
Suikerbrodenactie

Archief
Het archief van Scouting Van Maasdijk is erg summier. Helaas
heeft de groep een flinke brand meegemaakt, waardoor veel
verloren is gegaan. Maar soms duiken er zomaar weer nieuwe
archiefstukken op waarvan we het bestaan niet wisten. Pareltjes
zijn dat.
De familie van Max Heslinga, oud-lid uit de begin jaren, heeft zijn
persoonlijk archief nagelaten aan de vereniging. Uiteraard zullen
wij hiervoor een veilige en beschikbare onderkomen voor zoeken.
Ik heb de heer Heslinga beloofd hem op de hoogte te houden
van de voortgang.

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.
Eerste inlevermoment heeft al gelijk
30 euro opgeleverd, wat weer ten goede
komt aan de verenigingskas. Hartelijk dank
hiervoor. Ga zo door…
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Vier Weken Uitdaging
Bent u ook zo nieuwsgierig wat de vrijwilligers binnen Scouting van Maasdijk drijft? Zou u wel
eens willen ervaren hoe het is om leiding of bestuurslid te zijn binnen Scouting van Maasdijk?
Scouting van Maasdijk zoekt nieuwe vrijwilligers! En daarom willen we u laten ervaren hoe het is
om vrijwilliger te zijn bij scouting. U kunt zich nu aanmelden voor de 4 weken uitdaging.
Wat houdt deze 4 weken uitdaging precies in?
Wij willen u de mogelijkheid bieden om geheel vrijblijvend 4 weken mee te draaien als vrijwilliger
bij Scouting van Maasdijk. Dit mag binnen een tijdsbestek van 4 weken, maar ook binnen een
tijdsbestek van 8 weken (1x per 2 weken). Vooraf maken we hierover afspraken met u en wordt
er uitgelegd wat u mag verwachten en wat wij verwachten.
Hierna begint uw uitdaging. Globaal zou dit er zo uit kunnen zien:
In de eerste week van de uitdaging kijkt u mee met de vrijwilligers. U kunt dan zien wat het
precies inhoud en hoe de teams samenwerken om het scoutingspel voor de kinderen leuk te
maken.
In de tweede week krijgt u een iets meer actieve rol. Het verrichten van hand en span diensten
samen met de vrijwilligers.
In de derde week heeft u al een beeld van de gang van zaken. Wij vragen u dan een onderdeel
van de werkzaamheden te verrichten. Bijvoorbeeld het bedenken en voorbereiden van een spel
voor de kinderen.
In de vierde week draait u volledig mee als (hulp) leiding en zal er een afsluitend gesprek
plaatsvinden.
Als de uitdaging u goed is bevallen zullen wij u van harte uitnodigen om bij van Maasdijk te
blijven als vrijwilliger.
Lijkt het u leuk om mee te doen met de 4 weken uitdaging? Dan kunt u zich hiervoor aanmelden
via bestuur@scouting-van-maasdijk.nl.
Kent u iemand die graag uit gedaagd wordt? Dan nodigen wij u van harte uit om dit bericht te
delen!

Verhuur

Huishoudelijk Reglement

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

Afgelopen zomer heeft de groepsraad een nieuw
huishoudelijk regelement aangenomen waarin een
aantal wijzigingen zijn verwerkt doe voor u van belang
zijn. Dit deel ik graag met u aan de hand van de
onderstaande samenvatting:

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

• De contributie per kwartaal is verhoogd naar 33 euro per kwartaal
voor leden van de bevers en welpen. En voor de leden van de
scouts is de contributie 42,75 per kwartaal. Deze verhoging heeft
te maken met het volgende item.
• Lidmaatschap kan worden opgezegd per maand, met een maand
opzeg termijn. Dit was eerder per kwartaal.
• De verplichting voor het hebben van een Verklaring Omtrent
Gedrag is strikter omschreven.
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Laatst toegevoegde sponsors:

Sponsor worden?
Neemt u contact op met het sponsorteam
sponsors@scouting-van-maasdijk.nl
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