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Notulen: Groepsraad 26 januari 2019 
Afmeldingen: Esther, Niels, Thijmen, Robert, Dante, Dion, Joris K, Mark, Maarten 
Aanwezig: Leon, Mikel, Anita, Naomi, Cindy, Mathijs, Daan, Jaap, Kitty, Christien, Sven, 
Marnix, Joris, Karin, Bus, Frank, Merel, Veerle, Kevin, Job, Youri, Wietse, Pim en Ivy  
 

1. Opening 
Leon opent de vergadering om 17.00 uur.  
Terugblik op 2019.  
Leon is gebeld door de directeur van de Biezem die een klacht had over zwemmen in de 
Biezem. Daarnaast waren er klachten van een clubgebouw tijdens iglotour. Je blijft tijdens 
deze activiteiten verbonden aan het Raboes. Doe zulke dingen dus niet in je scouting 
uniform en denk even na wat je doet.  
 
Terugblik op afgelopen jaar.  
Dagelijks bestuur: Top: Jullie weten ons goed te vinden. Tip: Onze taakverdeling was niet 
altijd goed we hebben samengezeten om te kijken wat er beter kan. Onze doel van dit jaar 
om een bestuurslid erbij de krijgen.  
Praktijkbegeleiders: Top: Heel veel leiding op training geweest. Tip: Wat meer gespreken 
inplannen en meer met de leiding gaan praten.  
Taskforce ledenwerving: Is niet aanwezig want die hebben we niet meer. Daar zoeken we 
nog mensen voor.  
Oudercommissie: Top: Onlangs een brief eruit gestuurd wie wij zijn. Tip: Het moet 
duidelijker zijn wat de oudercommissie is.  
Taskforce materiaal: Top: De zolder is netjes, dit is niet te danken aan ons we hoeven niet 
zoveel te doen. Tip: Meer delegeren zodat de taskforce meer met zijn allen wat doen. 
Kabouterteam: Top: Dat alle kinderen elke week zo enthousiast zijn en leuk meedoen. Tip: 
Om meer dynamiek te zoeken naar jongere en oudere leden in de speltak. 
Welpenteam: Top: Leidingteam is stabiel. Tip: Extra vaste leiding is nodig. Iemand 
binnenhalen voor welpen. 
Explorerteam: Tip: Kinderen beter in de hand houden met geintjes tegen de stam. Top: 
We hebben een nieuw lid.  
Taskforce privacy: Top: Best wat gedaan voor privacy we voldoen aan veel dingen. Tip: De 
laatste dingen moeten nog even afgerond worden.  
Taskforce 90 jaar: Top: Gaat goed er zijn al 25 aanmeldingen. Tip: Iedereen moet zoveel 
mogelijk verspreiden in zijn netwerk dat de reünie binnenkort is. 
Beverteam: Top: Harstikke leuke groep, leuke kinderen en twee meisjes. Tip: 
Voorbereidingen kunnen wat beter. 
Scouts jongens: Top: Super goed gedreven team. Tip: Vrij weinig kinderen, meer leden 
werven.  
Scouts meisjes: Top: Leuke speltak 7 leden die er vaak zijn. Tip: Overzicht leiding die er is 
beter voor elkaar krijgen.  
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Stamorgaan: Top: Leuke dingen ondernomen. Tip: Meer avonden zelf organiseren en van 
explorer spullen afblijven. 
Taskforce media: Top: We hebben samen gezeten om de taken te verdelen. Tip: Taken 
beter oppakken. 
Stichting: Top: Sinds dit jaar hebben we de financiële huishouding weer op orde. Tip: Dit 
vraagt aandacht zodat we genoeg reserve opbouwen.  

 
2. Notulen laatste vergadering 
De notulen van afgelopen vergadering zijn goedgekeurd. Spelfout op pagina 3 dt. 

 
3. Actiepuntenlijst 
- Sjors sportief wordt meer verteld over bij opkomende activiteiten 
- Vriendjes en vriendinnetjes dag wordt meer verteld over bij opkomende activiteiten 
- Jantje Beton wordt meer verteld over bij opkomende activiteiten 

 
 

4. Ingekomen & Uitgaande stukken 
-  Kaartje uitgegaan naar Boris en Marieke, die hebben een meisje Oliva gekregen. 

 
5. Mededelingen Bestuur 
- Gedrag als Raboeser: Over gehad bij de opening. 
- Wilbert van Hanigem: Heeft een boek geschreven hij kan een keer daarover vertellen. 

Als jullie het leuk vinden dat hij komt laat het Leon weten. 
- Vacature bestuur: Op de vacature algemeen bestuurslid hebben we geen reactie 

gehad. Functie van voorzitter komt vrij over 3 maanden. Nog niemand gevonden dit 
het leuk vindt.  

- Explorers: Beide kanten beetje uit de hand gelopen. Bestuur is er aan te pas gekomen 
doordat er schade aan de gebouwen was.  

- Leon: Leon heeft een pan gesponserd dit wilde we even benoemen. Tip: De pan niet 
afspoelen met koude water! 

- Inschrijven 90 jarig reünie: Leiding moet ook inschrijven. Leiding krijgt €10 aan 
consumptiebonnen terug. 
 

6. Financiën 2018 
We komen wat tekort dit jaar. Dat komt door de investeringen in materiaal. De balans 
en uniformen ontbreken. We hebben besloten dat kinderen en leiding gratis naar de 
RSW kunnen dit jaar.  

 
7. Evaluatie van de activiteiten: 
- Groepsweekend: was geweldig. Job had iets teveel taken. 
- Sinterklaas: Was heel leuk. Volgend jaar wil Anita de pieten op een tandem laten 

komen.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Groepsraad 26 januari 2019      Laren, 16 jun. 2019 

 

- Boerenkool: Het was koud voor de leiding die op de post stond. De organisatie ging 
niet soepel, volgend jaar gaan we in september beginnen met het draaiboek.  

- Instaleren: Niet iedereen heeft het gedaan op de datum gedaan die gepland staat. Doe 
dit wel graag er gaat namelijk een brief uit naar de ouders.  

 
8. Groepsbegeleiding 

Uniform: We verwachten van kids dat ze deze aanhebben maar ook van de leiding.  
Te weinig leiding: We hebben invalleiding die niet wordt benaderd. Benader deze 
mensen persoonlijk.  
Kabouters: Wanneer gaan jullie instaleren. Kabouters hebben nog geen idee.  
Leidingteams: In maart gaat we weer met de leidingteams zitten, kijken hoe het gaat.  
Spel: Power up your game. Om met je leidingteam te bespreken hoe het gaat.  
Vriendjes/vriendinnetjes dag: Staat gepland, neem al je vriendjes en vriendinnetjes 
mee. 

 
9. Taskforce leiding 

Praktijkbegeleider bij elkaar gezeten. Willen doordeweeks op het Raboes een avond 
plannen om gesprekken te houden.  
Training: 9 februari is er kamptraining.  
Training: 22 februari over ongewenst/gewenst gedrag 

 Training: 13 april is een training kan niet, dan is er de reünie. 
 Esther heeft een overzicht gemaakt van de trainingen die iedereen heeft gevolgd.
  
 

10. Benoemingen nieuwe functies en commissies 
Cindy welkom bij je eerste groepsraad. Nieuw lid van de oudercommissie. Cindy heeft 
vroeger op het Raboes gezeten, en nu zitten haar kinderen erbij. Cindy wordt 
benoemd als lid van de oudercommissie. 

 
Karin wordt benoemd als leiding. Hoe heb je het ervaren tot nu toe? Ik heb het al goed 
ervaren. De weekenden dat ik vrij ben kan ik komen invallen. Help nu de scoutsmeisjes 
maar wil wel meer speltakken helpen als het nodig is. Voor: Iedereen. 
 
Installatie Egbert en Anouk kan pas als ze vaker komen. Ze willen wel helpen maar 
vraag ze ook vaker om in te vallen. 
 
Voorzitter: Voelen zich mensen geroepen om op te willen staan? Niemand 
Algemeen bestuurslid: Iemand die zich op wil staan? Niemand 
Taskforce ledenwerving: Zit niemand in, wie zou er in plaats willen nemen. Kevin wil 
dit doen samen met Job.  

 
11. Oudercommissie 
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Geen bijzonderheden. Brief is er uitgegaan vanuit de oudercommissie naar de ouders. Ook 
handig voor de leiding om te lezen. Vanuit de speltakken zijn er geen bijzonderheden. 
 
12. Opkomende activiteiten 
Jantje Beton: Mail uitgegaan voor bestellen van materialen alleen niets van gehoord. 2 
maart is Jantje Beton 
Sjors Sportief: Georganiseerd door de gemeente. Alle kinderen op bassischolen hebben 
een boekje gekregen met activiteiten van verenigingen. We hebben twee data staan. 9 en 
30 maart. Dit moet een spectaculaire opkomst worden. Er kunnen dan wat meer kinderen 
komen dus regel al je leiding. Er zijn 7 aanmeldingen tot nu toe. Vorig jaar waren er 22. Dit 
is in plaatst van de opendag. 
Vriendjes en vriendinnetjes dag: 23 maart in combinatie met Belgisch beeravond. Dag 
voor de vriendjes van de leiding. Georganiseerd door Job, Kevin, Marnix en Leon. 
Reünie: Schrijf je in en laat iedereen weten dat het is. Stien: Er wordt heel veel gebouwd. 
Wie tijd heeft kom ook helpen. Vragen of de oudercommissie wil schoonmaken van de 
gebouwen de week ervoor. 
 
13. Pitch Kampvuurkuil 

Kampvuurkuil. Ap heeft een filmpje gemaakt. Kitty: Waarom gaan we dit doen? We 
hebben toch twee kampvuurkuilen? De andere vallen uit elkaar. Kunnen de andere 
kuilen dan niet opgeknapt worden? Iemand nog andere ideeën? Nee.  
Leuk om met je speltak een idee te maken. Volgend groepsraad gaan we kijken wat 
het is geworden. 
 

14. Nieuws uit de stichting 
Dak van meisjes gebouw is klaar. Willen ook nog de gevel van het meisjesgebouw 
vervangen. Kijken naar hoe we bomen kunnen kappen in het bos. Ambtenaar in Laren 
heeft gezegd dat het niet mag, moeten een kapvergunning hebben. 
Gemeente heeft besluit genomen dat we mogen verhuren en slapen op het Raboes. Er 
is geen overlast geconstateerd tijdens de geluidscontrole. Buurman heeft weer 
beroepsprocedure gestart, Grote schoonmaak: voordat het verhuur weer start. 
Zaterdag 25 mei 10 uur beginnen! 
 

15. Nieuws uit de Regio 
Regiobestuur zijn/waren op zoek naar vervangers. Er zijn een paar mensen opgestaan 
waarmee ze gaan kijken hoe verder te gaan.  
 
Bij ScoutsPop en ScoutIn waren weinig mensen aanwezig. Scoutin is gratis gerealiseerd 
er wordt veel tijd geld en energie door vrijwilligers in gestoken. Gaan misschien weer 
geld vragen zodat je een ticket hebt, paar jaar geleden is dat ook gedaan en dan 
merken ze dat mensen wel komen.  
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Regioactiviteiten: 
- RSW – 10 – 12 mei  
- Beverdoedag – wss mei 
- RWW – 15 – 16 juni  
- Explosian gaat niet door, het moet van de explorers leiding komen. Erg leuk om met 
andere groepen wat leuks te gaan doen. Er wordt € 250,- vanuit de regio voor 
gereserveerd. Er zijn dus veel mogelijkheden om iets leuks te organiseren. 
 
Trainingen:  
- Volgens mij is het bij ons niet het geval. Maar er komen mensen niet opdagen bij 
trainingen, de vraag vanuit de trainers wanneer je je aanmeld graag serieus nemen en 
naar toe gaan.  

 
RSW team ziet dat groepen moeite hebben met de technieken op het weekend. Er 
komen trainingen vanuit het RSW team. Zodat scouts plezieriger kunnen meedoen aan 
het weekend. Wanneer een groep behoefte hier aan heeft komen ze op locatie de 
scouts trainen. 
 
Marnix: Er wordt elk weekend wat georganiseerd, het zijn zoveel dingen dat je continu 
met scouting bezig bent. Dat is de reden dat je niet altijd gaat.  

 
16. Wvttk en sluiting 
- Leon: Er hangt nog veel kerstversiering dit moet nog even opgeruimd worden. 
- Anita: Afgelopen weekend lag er best veel materiaal in het bos, leg het graag ook weer 
terug op zolder. 
- Daan: Met welpenzomerkamp verkleden als vrouwen moeten we dat nog wel doen? 
Scouting is veel in het nieuws. Moeten we met ze alle eens goed over nadenken. Wat 
verteld een kind thuis. 
- Kitty: Rowans willen een leidingteam uitnodigen om mee te doen met de srw. 7 tot 9 
april. 
- Stien: Als je een weekendje plant kijk even in de verhuurkalender. Dit is nu een aparte 
kalender deze kan je zien op de website. Geef even door als je een weekendje hebt.  
- Marnix: Zometeen de verjaardag van BJ ik heb een kaart gekocht je kan meedoen in het 
envelopje. 
- Kevin: Wanneer gaan de explo’s meedraaien met de speltakken? Binnenkort. 
- Job: Volgende week winterbbq meld je aan in de Raboesappp. Komt een leuke activiteit.  
- Pim: Er wordt veel gekookt door speltakken in de keuken. De gene die zondag moet 
opruimen staat ook van de speltakken op te ruimen. Zelf opruimen of laten doen door de 
kinderen.  

 
Sluiting: 18.20 uur.  

 
 


