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Datum: 

Betreft: 

Plaats: 

3 september 2018 
Nieuwsbrief Vereniging Scouting Limmen 
Limmen 

 
Beste leden en ouders/verzorgers, 
 
Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de actualiteiten 
binnen de vereniging Scouting Limmen.

 

Start nieuwe seizoen 
De eerste opkomsten zullen plaatsvinden in de week van 10 september. Op vrijdag 14 september 
is het jaarlijkse overvliegen. Alle leden die oud genoeg zijn vliegen over naar de nieuwe speltak. 
Een uitnodiging ontvangen jullie nog. Op de website vinden jullie verder alle belangrijke informatie. 
We gaan er weer een mooi scoutingjaar van maken! 

 
Privacywetgeving 
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de 
hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR. Waarschijnlijk 
is uw mailbox al overspoeld met mailtjes hierover. 

 
Ook Scouting Limmen heeft van u diverse persoonlijke gegevens ontvangen in het verleden en 
opgeslagen, omdat u zich heeft ingeschreven bij onze vereniging. Van deze informatie wordt een 
gedeelte gedeeld met Scouting Nederland in verband met de registratie als lid. We maken hiervoor 
gebruik van de digitale ledenadministratie van Scouting Nederland, Scouts Online (SOL). Het gaat 
dan om onder meer NAW- & bankgegevens, telefoonnummers en mailadressen. Uw gegevens 
zullen nimmer aan derden worden verstrekt. Binnen onze vereniging kunnen slechts enkele 
personen bij deze gegevens. 

 
De wetgeving voor verenigingen geeft aan dat wij nieuwsbrieven mogen blijven versturen naar een 
ieder die bij ons bekend is. Deze berichten moeten wel betrekking hebben op de vereniging of 
gerelateerde activiteiten. Deze zult u dan ook van ons blijven ontvangen. 

 
Voor gedetailleerde informatie over Scouting Limmen, Scouting Nederland en de AVG verwijzen 
wij u naar http://www.scoutinglimmen.nl/privacy/. Mocht u meer willen weten over dit (of een ander) 
onderwerp dan kunt u contact opnemen met het bestuur via e-mailadres: info@scoutinglimmen.nl. 

 
Leiding 
In de vorige nieuwsbrief kondigden wij de doelstelling aan dat er voor elke vrijwilliger bij Scouting 
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. Overigens is versterking van ons team altijd welkom. Zou u 
als vrijwilliger een rol willen vervullen binnen onze vereniging? Stuur dan een bericht naar 
info@scoutinglimmen.nl. 

 

Ledenaantallen 
Voor het voortbestaan van Scouting Limmen, in het bijzonder de speltakken Bevers (5 tot 7 jaar) 
en Kleine Welpen (jongens 7 t/m 9 jaar) en Meisjeswelpen (meiden van 7 t/m 11), is het van 
belang dat er de komende jaren voldoende aanwas van nieuwe leden is. De hulp van alle 
huidige leden en hun ouders/verzorgers kunnen we daarbij goed gebruiken. Vertel over scouting 
op school of aan familie en neem vriendjes en vriendinnetjes mee die dan eens kunnen komen 
kijken. Vraag aan de leiding op welke avond dat kan of kijk op de website 
(www.scoutinglimmen.nl), waar je alle informatie over speltakken en opkomsten kunt vinden. 
Doe mee bij Scouting Limmen!
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Rabo Clubkas 2018 
Met de opbrengst van de Rabo Clubkas 2018 
schaffen we divers nieuw spelmateriaal, 
knutselmateriaal en kompassen aan. De materialen 
zijn momenteel in bestelling en zijn bij de start van het 
nieuwe scoutingseizoen beschikbaar. We zullen wat 
foto’s delen via de website en facebook. Iedereen 
weer bedankt voor het stemmen. 

 

 
Oudervertegenwoordigers  - herhaalde oproep (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 of jan.brantjes@hetnet.nl). 

 

Onderhoud aan blokhut en terrein 
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. 

 
Commissie 75-jarig jubileum 
In het jaar 2021 bestaat Scouting Limmen al weer 75 jaar. Deze mijlpaal zullen we met diverse 
leuke activiteiten gaan vieren met elkaar. We zullen eerdaags met de eerste brainstorm en 
voorbereidingen beginnen. Leuke ideeën zijn uiteraard van harte welkom. 

 
Activiteiten 
Met goede herinneringen kijken we terug op de activiteiten van het afgelopen jaar zoals 
bijvoorbeeld de dagjes uit van de Scouts- en Explorerjongens, het Beverweekend, de 
verschillende zomerkampen in Haarlem, Den Helder en Frankrijk, de JOTA, workshops veilig 
werken met het zakmes, leren solderen, het maken van bijenhotels en de altijd smakelijke 
kampvuurbroodjes!
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Volg ons op Facebook, dan blijf je op de hoogte van alles wat we meemaken. Komend jaar zullen 
we weer veel activiteiten organiseren. Zegt het voort! 

 
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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