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Beste leden en ouders/verzorgers,
Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de actualiteiten
binnen de vereniging Scouting Limmen.
2018
Om te beginnen wens ik jullie
allemaal het beste toe voor het
nieuwe jaar! Laten we er weer
een mooi scoutingjaar van
maken. Namens alle
jeugdleden en het bestuur van
onze vereniging heeft elke
vrijwilliger rondom de
jaarwisseling een kleine
attentie/cadeaubon gekregen
als bedankje voor de inzet.
Zonder de inzet van alle vrijwilligers kan Scouting Limmen niet bestaan.
Alle leiding een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij de doelstelling aan dat er voor elke vrijwilliger bij Sc.
Limmen een geldige VOG diende te zijn. Inmiddels kunnen wij melden dat voor de hele vereniging
de VOG’s 100% op orde zijn. Binnen de landelijke organisatie van Scouting heeft onbesproken
gedrag en kwaliteit en ontwikkeling van de leiding veel aandacht. Dat Scouting Limmen als één
van de eerste scoutingverenigingen de VOG’s voor alle leiding in orde heeft is niet onopgemerkt
gebleven. We zijn blij met dit resultaat.
Begeleiding van de leiding
Nu de VOG’s in orde zijn is door de praktijkbegeleiders, Bernard Edelenbos en Rob Dekker, de
focus verlegd naar de ontwikkeling en kwalificatie van de leiding. Van belang hierbij is een
optimale samenstelling van het team, ervaring en de benodigde kwalificaties. Het volgen van
trainingen is een onderdeel van het traject. Als een leider alle competenties en vaardigheden
beheerst wordt zij/hij gekwalificeerd. We maken gebruik van alle landelijk ontwikkelde documenten
als teamprofielen, functieprofielen en
kwalificatiekaarten. Op
https://www.scouting.nl/scoutingacademy kun
je alles nalezen.

Ledenaantallen
Voor het voortbestaan van Scouting Limmen, in het bijzonder de speltakken Bevers (5-7 jaar) en
Kleine Welpen (jongens 7 t/m 9 jaar), is het van groot belang dat het aantal leden de komende 2
jaar groeit. De hulp van alle huidige leden en hun ouders/verzorgers kunnen we daarbij goed
gebruiken. Als je vriendjes of vriendinnetjes hebt die eens willen komen kijken, vraag dan aan de
leiding op welke avond dat kan. Op de website www.scoutinglimmen.nl is per speltak alle
belangrijke informatie te vinden. Iedereen bedankt voor de hulp!!
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Oudervertegenwoordigers (door Jan Brantjes)
Bij de Vereniging Scouting Limmen zijn de minderjarige leden vertegenwoordigd in de Groepsraad
door oudervertegenwoordigers. Bij de oprichting van de vereniging in 2011 zijn voor 5
leeftijdsgroepen ouders opgenomen in de groepsraad. Deze zijn echter de laatste jaren met de
vertegenwoordiging gestopt. Het is daarom een goed moment om ouders per speltak als nieuwe
vertegenwoordigers te vragen. Voelt u als betrokken ouder iets voor deze rol binnen de
vereniging?
Wat is oudervertegenwoordiger?
De oudervertegenwoordiger is een functie bij scoutinggroepen die aangesloten zijn bij Scouting
Nederland. Elke leeftijdsgroep heeft in principe één oudervertegenwoordiger. Deze
oudervertegenwoordigers zijn ouders van kinderen die bij die speltak zitten.
De oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen, de naam zegt het al, de belangen van de
kinderen die lid zijn van de groep, en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze
vergaderen mee in de groepsraad en zijn - naast de leiding - het aanspreekpunt voor de andere
ouders. Ouders die bepaalde punten, van welke aard dan ook, willen aankaarten, kunnen bij de
oudervertegenwoordiger terecht. Verder wordt er bij veel groepen van de oudervertegenwoordiger
verwacht dat deze op incidentele en vrijwillige basis groepsactiviteiten ondersteunt, zoals het
overvliegen of een nieuwjaarsborrel.
Dat er oudervertegenwoordigers in het leven zijn geroepen, heeft alles te maken met de status van
"vereniging" van een scoutinggroep. In een vereniging hebben de leden invloed op het gevoerde
beleid. De leden van een scoutinggroep zijn echter voor een groot deel minderjarig. Daarom
nemen hun ouders, de wettelijke vertegenwoordigers van de kinderen, die invloed in hun plaats
over. Informatie over de rol, de tijdsbesteding en invloed kunt u krijgen bij de voorzitter Rob Dekker
en oudervertegenwoordiger Jan Brantjes (dekker_rob@hotmail.com/jan.brantjes@hetnet.nl)
Rabo Clubkas 2017 en 2018: help ons
met jouw stem
Met de opbrengst van de Rabo Clubkas
2017 hebben we drie mooie nieuwe tenten
aan kunnen schaffen. Afgelopen zomer
zijn die tijdens diverse kampen al goed
gebruikt.
Dit voorjaar staat wederom in het teken
van Rabo Clubkas. Rabobank NoordKennemerland stelt hiervoor maar liefst
65.000 euro beschikbaar. Let op: dit jaar
mogen alleen leden stemmen.
Stem op ons van 3 april t/m 16 april
2018. Alleen leden van Rabobank
Noord-Kennemerland van 18 jaar en
ouder ontvangen eind maart een
stemkaart, daarmee mogen zij online
stemmen. Mogen wij op jouw stem
rekenen? En maak je mensen in jouw
omgeving ook enthousiast om op ons
te stemmen? Alvast hartelijk dank
hiervoor! Wil je meer weten over deze
actie en over hoe eenvoudig je lid kunt
worden? Kijk dan op http://rabo.nl/nkl/clubkas
Met de opbrengst van de Rabo Clubkas willen we divers nieuw spelmateriaal, knutselmateriaal
en kompassen aanschaffen.
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Onderhoud aan blokhut en terrein
De afgelopen jaren hebben we veel grote projecten aangepakt op het terrein en in de blokhut.
Vorig jaar in de nieuwsbrief konden we de verbouwing van het welpenlokaal en het plaatsen van
verlichting langs het pad melden. De komende periode zal het magazijn een nieuwe indeling
krijgen waarin waardevolle materialen achter slot komen. Ook gaan we aan de slag met een plan
van aanpak voor de vernieuwing van alle sanitaire voorzieningen. Bovendien zal de grote zaal een
schilderbeurt krijgen.
Activiteiten
Met goede herinneringen kijken we terug op de activiteiten van het afgelopen jaar zoals
bijvoorbeeld het boomhuttenweekend van de Scouts, de verschillende zomerkampen, de Jota,
workshops veilig werken met het zakmes, leren solderen, en veel broodjes bakken!!
Komend jaar zullen we weer veel activiteiten organiseren. Neem je vriendjes en vriendinnetjes
mee.
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Facebook
Op de facebook pagina van Scouting Limmen https://www.facebook.com/scoutinglimmen kunnen
jullie al deze activiteiten en nieuwtjes volgen. Klik op “Vind ik Leuk” en je bent altijd op de hoogte.
Omdat we regelmatig foto’s van activiteiten plaatsen kan het zijn dat jullie kind in beeld komt op
deze facebook pagina. Mochten jullie daar bezwaar tegen hebben, laat ons dit dan a.u.b. per mail
weten via info@scoutinglimmen.nl.
Website
De website van Scouting Limmen www.scoutinglimmen.nl wordt stap voor stap vollediger. We
nodigen jullie van harte uit deze in de gaten te houden en iedereen uit jullie omgeving die interesse
heeft in Scouting Limmen de site te laten zien. Het aanmelden voor een avondje “proefdraaien” is
immers een fluitje van een cent.
We hopen jullie met deze nieuwsbrief voldoende geïnformeerd te hebben. Als jullie naar aanleiding
van de nieuwsbrief nog vragen hebben of jullie hebben tips en suggesties, dan horen wij dat graag.
Die berichten kunnen via het bovenstaande mailadres aan ons gestuurd worden.
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur en leiding,
Rob Dekker, voorzitter vereniging Scouting Limmen
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