
Voor alle leden van Scouting Raboes Laren. Het bestuursnieuws wordt 
geschreven om de leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat 

er binnen het dagelijks bestuur wordt besproken.
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BESTUURSNIEUWS
De zak van Sinterklaas
Het is altijd spannend wat er uit de zak van de goedheiligman tevoorschijn komt! Bijna 
net zo spannend als het starten van een nieuw seizoen op het Raboes!! Krijgen we de 
leidingteams rond, hoe gaan de nieuwe teams lopen, hoe doen de jeugdleden het bij 
hun nieuwe speltak, wat vindt onze nieuwe leiding van het leidinggeven, hebben we 
de open dag genoeg gepromoot, komen er voldoende mensen, gaat alles veilig?? 
En voor je het weet is het alweer december en zijn we 3 maanden op pad!! En wat een 
heerlijke start van het seizoen… de drukste open dag in jaren, leuke teams, 
vernieuwende opkomsten, veel nieuwe leden, een hoop leuke stamactiviteiten (kijken 
jullie ook al zo uit naar Kerstcabaret??) en er stond op mijn laatste zaterdagmiddag op 
het Raboes zelfs al koffie klaar toen ik aankwam!!! Een schoolvoorbeeld start van het 
nieuwe seizoen conform ons nieuw aangenomen beleidsplan 2017-2022 (terug te 
vinden op www.scoutingraboes.nl). Allemaal mogelijk gemaakt door jullie.. daarvoor 
namens mijzelf en het hele bestuur ontzettend bedankt!!

Natuurlijk staan we voor onze uitdagingen. Jeugdleden zijn makkelijker te vinden dan vaste vrijwilligers. Ondanks 
dat we een vrijwilligerspoel hebben van ongeveer 65 vrijwilligers die ons jaarlijks helpen onze vereniging en 
stichting draaiende te houden - en die zijn allemaal belangrijk voor ons - hebben we het elk jaar toch weer lastig 
om de leidingteams vol te krijgen. Dat is niets nieuws overigens…Al jaren concurreren we tegen bijbaantjes, 
studentenverenigingen of andere hobby’s en op het moment dat een team vol zit ziet er altijd iemand wel een 
optie om een zaterdagje vrij te nemen. En dat moet ook kunnen natuurlijk! Voor onze jeugdleden is het echter wel 
fijn om wekelijks zo veel mogelijk vaste gezichten te zien. Voor onze nieuwe teamleiders een belangrijke 
uitdaging, om op tijd de planning van de bezetting tijdens opkomsten in orde hebben. Invallers genoeg, maar ook 
die moeten hun zaterdag vrijplannen.

Dat we heel erg moeten opletten dat we voldoende vrijwilligers blijven houden leert het voorbeeld van Scouting de 
Burcht uit Hilversum ons. Op de regioraad enkele weken terug werd ons verteld door hun bestuur waarom zij de 
moeilijke beslissing hebben moeten nemen te stoppen als vereniging. Een vereniging met genoeg leden, 
voldoende geld, een mooi clubhuis, hoe kan die dan toch omvallen? De voornaamste reden om te stoppen was 
dat zij al jaren hun speltakken op dezelfde leiding draaiden. Leiding die al 10 jaar dezelfde speltak en soms wel 2 
speltakken leiding gaf had er geen puf meer voor en de nieuwe aanwas bleef niet. Een belangrijke les voor ons 
om vooral goed in de toekomst te blijven kijken. Hoe zorgen we er voor dat iedereen het minstens 10 jaar leuk 
blijft vinden om leiding te geven en hoe zorgen we er voor dat het voor iedereen net zo leuk blijft? Dat moeten we 
samen doen! En iedereens input is daarbij van harte welkom! 

Op de lange termijn winnen we het altijd van die studentenverenigingen en 
bijbaantjes… het Raboes is immers for life! Een grote familie! Dat liet ook het 
mannenweekend weer goed zien… waar van jonge god, tot ouwe lul weer 
heerlijk rond het kampvuur zaten. De plannen voor een grote reünie tijdens 
ons 90 jarig bestaan zijn inmiddels al vergevorderd. Superleuk om al je leiding 
van vroeger weer te zien… hoewel ik mij ineens besef dat menigeen van jullie 
wellicht van mij leiding heeft gehad en die ervaring elke week hebben ;) Twee 
cadeaus uit de zak van onze Sint wil ik jullie graag vast benoemen. Zoals jullie 
weten is het dak van het meisjesgebouw aan vervanging toe. Een partij die 
niet genoemd wil worden (ze willen niet meer brieven ontvangen) heeft na 
enkele maanden overleg afgelopen week toegezegd het bedrag van 7000 
euro bij te dragen aan de verbouwing! Dat is natuurlijk fantastisch nieuws! 
Daarnaast hebben jullie kunnen lezen dat De Vrienden van het Raboes van 
start zijn!  Dit stond al even op de verlanglijst, dus superleuk dat deze wens in 
vervulling is gegaan! Dank u Sinterklaas! Wij wensen jullie een geweldige 
decembermaand en we hopen jullie allemaal veel te zien! 

Namens het groepsbestuur,
Léon
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Voor in je Agenda:
Om altijd op de hoogte te blijven en 
wijzigingen automatisch in je agenda te 
krijgen kun je je abonneren op de digitale 
agenda op www.scoutingraboes.nl. Een 
paar interessante data:

- 16 december: Boerenkool 

- 23 december: Kerstcabaret

- 27-30 december: Iglotour

- 6 januari: Eerste opkomst 2017

- 13 januari: Installatie

- 20 januari: Groepsraad

- 27 januari: Stamvergadering

- 17 februari: Scouting Academy 
trainingsdag

- 17 februari: Jantje Beton

We Need You & 

Your 

Buddy’s!!
Letterlijk!! Zonder jou 
geen Raboes… we 
begrijpen dat je beste 
vrienden & 
vriendinnen natuurlijk 
allang Raboesers zijn, 
maar heb je nog een 
leuke collega, 
studiegenoot of 
buurvrouw die een goede aanwinst voor onze vereniging zou zijn? 
Neem hem/haar dan eens mee! Licht het bestuur even in en we 
zorgen voor een leuke kennismaking.. misschien kan hij/zij meteen 
wel gezellig blijven hangen voor een leuke avond in de stam? 
Vrijwilligers werf je over het algemeen niet met facebookberichten of 
open dagen, maar via mond op mond reclame! Kijk eens om je heen 
en vertel hoe gaaf jij onze vereniging vindt. We need you! 

Veiligheidsissues kabelbaan:
Het bieden van een sportieve, fanatieke & veilige omgeving aan onze leden! Een van onze punten uit onze 
gezamenlijk missie & visie. Veiligheid is verschrikkelijk belangrijk en een verenigingscultuur waarin we mogelijk 
onveilige situaties bespreken en aan elkaar kenbaar maken is daarbij onmisbaar. De kabelbaan is een heel mooi 
voorbeeld hoe we dit proberen te bereiken binnen onze vereniging. Voordat er wordt gebouwd, wordt van iedereen 
verwacht dat zij zich hebben voorbereid op het bouwen van een kabelbaan door middel van bijvoorbeeld de film of 
de handleiding. Je bespreekt gezamenlijk wat de taakverdeling is en waar de mogelijke veiligheidsrisico’s zitten (er 
is hiervoor zelfs een risicoanalyse beschikbaar in de handleiding). De kabelbaan wordt voor gebruik getest. Er zijn 
veiligheidsbarrières ingebouwd voor als er toch iets mis gaat. Er wordt nabesproken hoe het gebruik van de 
kabelbaan ging en er wordt geëvalueerd hoe het volgende keer beter gaat. Eigenlijk zoals het bij elke activiteit bij 
elke opkomst zou moeten toch? 

Deze methode werkt heel goed. Afgelopen open dag zijn er een paar dingen niet gegaan zoals het hoort. De 
ingebouwde veiligheidsbarrières hebben hierbij voorkomen dat er iets vervelends gebeurde. Achteraf zijn deze 
zaken besproken door het team dat bij de kabelbaan betrokken was en geëvalueerd. Er kan altijd iets misgaan, 
maar als deze zaken niet gedeeld en besproken worden, leert niemand er van. Je mag niet uitgaan van je 
veiligheidsbarrière. Wij vinden het supergoed dat deze zaken meteen besproken zijn en gemeld bij het bestuur. Nu 
kunnen er ook stappen genomen worden om de volgende bouw van de kabelbaan nog veiliger te maken. Van 
ervaringen delen leren we allemaal! Hieronder met instemming van de betrokkenen een korte samenvatting van de 
zaken die er mis zijn gegaan en wat we er aan willen doen om dit te voorkomen:

• Bij het aanhaken van een van de jeugdleden is het betreffende jeugdlid slechts aan één Black Marlow 
aangehaakt. Resultaat was dat jeugdlid halverwege bleef hangen doordat het enkele touw ver doorzakte. 
—> Er komt een extra katrollenset. De persoon in de boom kan dan de katrol vast aanhaken als het 
jeugdlid er nog niet is. Er wordt meer gerouleerd zodat er niet de hele tijd 1 persoon in de boom zit.

• In 2 gevallen is er, voordat er van de kabelbaan werd gegaan, een onjuiste bevestiging van de sling aan 
een schouderharnas geconstateerd. —> Er worden nieuwe tuigjes besteld met een geïntegreerd harnas. Er 
komen geen verschillende soorten tuigjes voor jeugdleden. Er wordt zo min mogelijk variatie in materialen 
besteld om verwarring te voorkomen. Bij evenementen moeten er minimaal 5 mensen aanwezig zijn om te 
helpen bij de kabelbaan.

• Als laatst moeten wij bij opbouwen ook goed op onszelf passen. Zo was de ladder met de opbouw wel aan 
de boom vast gezet, maar niet goed genoeg. Wat resulteerde dat de opbouwer bijna met ladder en al naast 
de boom terecht kwam. —> Test de ladder goed alvorens omhoog te gaan. Zorg dat er iemand bij staat.

Het bestuur zal er de komende maanden zorg voor dragen dat bovenstaande zaken zijn geregeld alvorens er weer 
een kabelbaan wordt gebouwd. Daarnaast wordt er gekeken of we in 2018 wederom een techniektraining kunnen 
verzorgen. Nogmaals dank aan alle betrokkenen voor het bespreekbaar maken! Wij hopen dat iedereen hier weer 
van kan leren. Die veilige omgeving creëren we immers samen! Heb je hier hulp bij nodig? Kijk ook eens naar de 
veiligheidsbladen van Scouting Nederland die je helpen een veilige omgeving te creëren voor je opkomsten.
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