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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.
Rabo Clubkas 2017: help ons met jouw stem
Dit voorjaar staat in het teken van Rabo Clubkas. Rabobank NoordKennemerland stelt hiervoor maar liefst 65.000 euro beschikbaar, dit geld komt terecht bij
verenigingen en stichtingen uit Bergen,
Castricum en Heiloo. Natuurlijk doen
wij ook mee, want met een extra
bijdrage voor onze clubkas kunnen we
mooie dingen doen.
Stem op ons van 28 maart t/m 10
april 2017 Klanten van Rabobank
Noord-Kennemerland van 18 jaar en
ouder ontvangen eind maart een
stemkaart, daarmee mogen zij online
drie stemmen uitbrengen. Hoe meer stemmen er bij onze club terecht komen, hoe hoger het
bedrag dat wij ontvangen. 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? Kijk op http://rabo.nl/nkl/clubkas
Met de opbrengst van de Rabo Clubkas gaan we nieuwe tenten aanschaffen die gebruikt worden
door de leden tijdens de diverse kampen en weekenden.
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 plaatsing van de zonnepanelen, een vlaggenmast en 9
nieuwe dakramen melden. Het afgelopen jaar heeft, met hulp van ouders, de verbouwing van het
welpenlokaal plaatsgevonden en is er met de opbrengst van de Rabo Clubkas verlichting
aangelegd langs het pad.

Het is ook goed om te melden dat al het onderhoud aan terrein en gebouw vanaf dit jaar wordt
gecoördineerd door een groep deskundige scouts. De komende periode zal het sanitair en de
inrichting van het magazijn extra aandacht krijgen. Tijdens het klusweekend op 1 en 2 april gaan
we met z’n allen weer flink aan de slag.

Begeleiding van de leiding
Bernard Edelenbos en Rob Dekker hebben de taak praktijkbegeleiding (begeleiding van de leiding)
overgenomen van Marc Voorwalt en Carla Settels. De focus ligt dit seizoen op het begeleiden van
de 12 nieuwe leiders in de groep, het traject van opleiden en kwalificeren dat daarbij hoort en het
op orde brengen van alle Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) van alle leiders bij Scouting
Limmen.
Nieuwe leden
Voor het voortbestaan van de speltakken Bevers (5-7 jaar) en Kleine Welpen (jongens 7 t/m 9 jaar)
is het van groot belang dat daar 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!!
Activiteiten
Met goede herinneringen kijken we terug op de activiteiten van het afgelopen
jaar zoals bijvoorbeeld het 70 jarig jubileumkamp, de Jota, de Spooktocht en
de Playbackshow. Speciale dank aan alle vrijwilligers van Scouting Limmen.
Zonder hen is dit niet mogelijk.

Komend jaar zullen we weer veel activiteiten organiseren.
Facebook
Op de facebook pagina van Scouting Limmen
https://www.facebook.com/scoutinglimmen kunnen jullie alle
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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