Juli 2016

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.

BESTUURSNIEUWS
Een nieuw bestuur & een korte terugblik!
Beste Raboesers,
Altijd even wennen, zo’n zaterdag geen opkomst in ons bos! Een mooi moment om iedereen even bij te praten.
Vorige week was de laatste opkomst van het jaar en dat hebben we natuurlijk traditioneel gevierd met de RaBBQ!
Ondanks de nattigheid en een klein distributieprobleem was het beregezellig en een van de drukst bezochte BBQ’s
van de afgelopen jaren. Het was ook de dag dat we op de groepsraad hebben gestemd voor 2 bestuursleden. Alle
functies in ons bestuur zijn dus nog steeds goed gevuld. Marloes heeft -na 3 jaar onze zeer gewaardeerde steun
en toeverlaat te zijn geweest- haar rol als vice-voorzetter neergelegd en gaat verder in de Taskforce Ledenwerving.
Haar rol wordt overgenomen door terug-van-weggeweest Raboeser Mikel Adolfs, die erg veel zin heeft weer iets
voor het Raboes te kunnen gaan betekenen. Zelf mag ik mij voor een volgende termijn voorzitter noemen van deze
geweldige groep vrijwilligers en leden. Het is een eer en een uitdaging om met jullie samen te werken. Waar ik de
lat hoog kan leggen, houden jullie hem stevig vast of leggen jullie hem hoger. Ik heb er zin in!
Deze bestuurswissel valt bijna samen met het aflopen van het beleidsplan van onze groepsvereniging. Het is
alweer bijna 3,5 jaar geleden dat we met zijn allen besloten dat het Raboes toe was aan vernieuwing. Besturen 2.0!
Samen beslissen wat we wilden doen. Maar nog belangrijker, samen uitvoeren! Het beleid moest breedgedragen
gaan worden. Een gezamenlijke visie, met zijn allen de doelen stellen voor het nieuwe beleid en het daaruit
ontstane beleidsplan. Dat plan loopt eind 2016 af! En daarom is het een mooi moment om eens terug te kijken naar
wat we allemaal hebben bereikt. Ik pak daarvoor 3 punten uit onze visie waar ik erg trots op ben.
Groei: Onze concreet gemaakte doelstelling was dat we 50% meer leden wilden hebben in 3 jaar. We zijn van 55
naar 81 leden gegaan (dus om dat doel te halen hebben we er nog maar 1tje nodig :)). Maar nog belangrijker, dat
laatste aantal blijft redelijk stabiel! Er is altijd een ledenverloop gedurende het jaar, maar we kunnen eindelijk
zeggen dat we echt gegroeid zijn!
Samen: Met elkaar maken we het Raboes. Dat was het plan en dat zegt onze visie. We hebben onze jeugdleden
meer stem gegeven in onze groepsraad met de Oudercommissie. Alle functies in het groepsbestuur zijn gevuld. De
groepsraden (= de algemene ledenvergadering; ons belangrijkste besluitorgaan) worden regelmatig gehouden, zijn
goed bezocht en de leden dragen actief bij. Ideeën ontstaan vaak vanachter de bar, maar het beleid ligt bij de
groepsraad. Kortom: de groep word gestuurd door onze leden en vrijwilligers.
Uitdaging, plezier & gezelligheid: Alle speltakken werken met een meerwekenplanning. Dit komt de variatie in het
spel ontzettend ten goede en zorgt ervoor dat er gave en uitdagende opkomsten worden gepland. Zo hadden we
vorige week een stoere radio uitzending van onze Scouts meiden en de week ervoor een kabelbaan van de Scouts
jongens in de vesting. Zo gaaf! En wat het plezier en de gezelligheid betreft, dat moeten jullie gewoon elke
zaterdag weer komen proeven. Zaterdag op het Raboes; dat is gewoon een feestje!
We wensen jullie een geweldig zomerkamp!
namens het groepsbestuur (Anita, Anne, Wouter, Maarten, Mikel & Léon),
Léon
(p.s. kijk op volgende pagina voor de uitnodiging voor mijn feestje ;))

Voor in je Agenda:
Om altijd op de hoogte te blijven en wijzigingen
automatisch in je agenda te krijgen kun je je
abonneren op www.scoutingraboes.nl. De online
agenda wordt gedurende het jaar soms
aangepast. Check voor de meest
actuele data daarom altijd online de
agenda. Tegenwoordig kan je hier
ook zien of het gebouw verhuurd is.
- 15 juli: PreKamp borrel Bonte Paard leiding

-

16 juli: Start zomerkampen alle speltakken (m.u.v. Bevers)
23 juli: Thuiskomst Welpen en Kabouters
26 juli: Thuiskomst Scouts meiden en jongens
27 juli: Thuiskomst Explorers
20 augustus: Leidingdag/Verjaarspartijtje/Rustwat
24 augustus: Activiteit met Papageno
27 augustus: Eerste opkomst
9 september: Vrijwilligersavond Laren
11 september: InMarkt Laren
1 oktober: Open dag Scouting Raboes

Feestje van de voorzitter

Raboes on air!

Het kon niet beter! Leidingdag valt dit jaar op mijn
verjaardag. En daarom mag ik jullie allemaal uitnodigen op
mijn partijtje. Hou 20 augustus helemaal vrij in je agenda.
Neem je zwembroek mee. We gaan er een leuke dag van
maken. Er is zelfs vuurwerk ’s avonds ter ere van mijn
verjaardag bij Rustwat. Wat een feest!

De Scouts meiden waren
afgelopen week te gast bij
Lourens en Marc op de radio
bij 6FM. Naast dat ze leuke
muziek hadden uitgekozen
om te draaien, maakten ze
geweldige reclame voor het Raboes. Je kan de
hele show terugluisteren via
www.scoutingraboes.nl. Onder het kopje nieuws
vind je de de link naar de mp3. Meiden, jullie
waren geweldig!

P.s. Je wordt niet thuisgebracht ;)
Meer info volgt van de zomer!

Gratis geld!!
Ga jij wel eens uit eten? Heb je binnenkort een kadootje nodig? Heb je je
vakantie nog niet geboekt? Tijd om een pizzaatje te bestellen?
Doe dit en meer voortaan via onze website www.scoutingraboes.nl en ga naar
de webwinkel van jouw keuze. Het Raboes krijgt dan gratis een donatie. Deze
kan variëren van een percentage tot hele euro’s per boeking. (Zelf heb ik net
een weekendje Berlijn via booking.com geboekt en dat tikt leuk aan!) Kijk
eens via onze site op sponsorclicks wat je allemaal kan doen. Hier kan je je
ook aanmelden voor de nieuwsbrief en dan kan je precies zien hoeveel geld
het Raboes inmiddels heeft verdiend met SponsorKliks.

De landelijke Scoutiviteit
Elk jaar wordt er voor onze volwassen vrijwilligers een landelijk evenement georganiseerd. Het ene jaar is het
de Scout-In, het jaar erop de Scoutiviteit. Op https://scoutiviteit.scouting.nl vind je alles wat je moet weten over
hét tweejaarlijkse trainingsevenement voor alle vrijwilligers binnen Scouting. Dit all-inclusieve weekend staat
volledig in het teken van jouw persoonlijke ontwikkeling. Naast interessante trainingen bieden we je geheel
verzorgde maaltijden en een heleboel gezelligheid. Tevens is dit de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden
en te ontdekken wat dit bij kan dragen aan jouw Scoutingspel of Scoutinggroep.
Ook zin in avontuur tijdens de Landelijke Scoutiviteit van 16 t/m 18 september in Overasselt? Volg dan een
training bij Trapperskamp. Zij organiseren op zaterdag de training ‘Te land, ter zee en in de lucht’. Hier bouw je
met elkaar een uitdagende hindernisbaan waarbij je gebruik maakt van verschillende elementen. Op zondag
kun je de training 'Een bos vol hindernissen' volgen, waarbij je op de fiets een hoogteparcours aflegt. Laat jij je
uitdagen?
Schrijf je in en reserveer hiermee je kampeerplek! Zit je wat krap in je tijd of moet je gewoon opkomst geven?
Je kunt ook één dag naar de Landelijke Scoutiviteit. komen.

Veiligheidsbladen
Alle speltakken krijgen prachtige
nieuwe bijlen mee op kamp,
gesponsord door het Westland
familiefonds. In veel opzichten
zijn ze een stuk veiliger, maar
ze zijn ook vlijmscherp!
Belangrijk om daar dus bewust
en veilig mee om te gaan. Om
jullie daar mee te helpen heeft
Scouting Nederland
veiligheidsbladen en checklisten
gemaakt voor allerlei activiteiten die risico met zich meebrengen. Je vind ze terug in jullie veiligheidsmap. Een
aantal veiligheidsbladen is het afgelopen jaar geüpdatet (nog niet in de map). Je kan de meest recente
veiligheidsbladen vinden in de groepsdropbox of op https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/
veiligheidsbladen. Bekijk ze nog eens goed voordat je begint aan die hike, dropping of voordat je gaat hakken!

