Juni 2017

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
Vroeger was alles beter
Je zal het me niet snel horen zeggen. Zeker niet als het op het Raboes aankomt. Ik denk dat we heel goed
proberen mee te veranderen met wat de tijd en de samenleving van ons vraagt. Toestemming om foto’s te
publiceren, een heel bewust alcoholbeleid, de beschikbaarheid van de juiste procedures om veilig activiteiten uit
te kunnen voeren (de veiligheidsbladen), taskforces, een oudercommissie, een groepscultuur waarin het heel
normaal is dat jonge leiding de voorzitter er op wijst dat hij toch echt te hoog ongezekerd de boom in klimt. Er is
een heleboel veranderd in de afgelopen jaren. Maar is dat nou allemaal echt nodig??? …
Ja absoluut…, veranderingen doen altijd een beetje pijn, maar zonder veranderen doe je als vereniging straks niet
meer mee. Scouting Nederland groeit, maar landelijk zijn er het afgelopen jaar helaas diverse groepen geweest
die hebben moeten besluiten te stoppen. Dat gaat ons natuurlijk niet gebeuren! Afgelopen 2 groepsraden hebben
we voor de komende jaren weer duidelijk afgesproken waar we met zijn allen heen willen met onze mooie
vereniging in onze gezamenlijke Missie & Visie. En samen gaat ons dat lukken!

Wat was er vroeger dan wel beter? Wat je heel erg terugziet bij alle verenigingen in Nederland is dat leden - en
daarmee bedoel ik niet alleen de jeugdleden- zich voor een veel kortere tijd binden aan een vereniging. Dat zie je
ook terug in ons eigen ledenverloop. Iets wat we als Raboes niet gewend zijn. Dit stelt ons zeker voor de
uitdaging om een hele goede band op te bouwen met je leden, je ouders en je vrijwilligers. Zo’n band zorgt ervoor
dat leden er toch voor kiezen om bij ons te blijven. Kijk maar naar de stam! Het blijft toch fantastisch dat je 16 jaar
nadat je voor het eerst in de stam mocht komen, je nog steeds helemaal thuisvoelt als je door die deur loopt. Dat
gevoel willen we creëren en vasthouden en dat begint al als je het terrein op loopt. Kijk nog eens naar die
onderste zin in die Missie & Visie! Op naar de 90 jaar, samen :)
Namens het groepsbestuur,
Léon

Voor in je Agenda:

Dringend gezocht:

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:

Het nieuwe jaar gaan we starten met een nieuwe
samenstelling van het groepsbestuur. De komende
vergadering zijn drie functies binnen het bestuur
verkiesbaar omdat óf de termijn verloopt, óf een van
ons op zoek wilde naar een nieuwe uitdaging. Heb je
interesse in een van de functies, laat het dan even
weten. Aanmeldingen voor de verkiezingen horen we
graag ruimschoots voor de vergadering. Uiteraard
word je door je voorgangers goed ingewerkt op de
nieuwe functie. Kom jij ons gezellige team
versterken?

- 1 juli: Brunch Groepsraad
- 1 juli: Laatste opkomst voor de zomer
- 1 juli: RaBBQ
- 22 juli: Vertrek zomerkampen
- 26 augustus: Leidingdag
- 9 september: 1e opkomst
- 22-24 september: Scout-In

Draaiboeken & alcoholbeleid:
Zoals besproken op de groepsraad is het standpunt
van Scouting Nederland wat betreft het alcoholbeleid
verduidelijkt. Hou hier dus ook rekening mee bij het
opstellen van je draaiboek. Vergeet ook niet je
draaiboek voor zomerkamp bij de groepsbegeleiders
in te leveren. Zij lopen hem nog even voor je na en in
geval van nood weten wij als bestuur dan precies hoe
we jullie kunnen bereiken.
Scouting Nederland heeft het volgende standpunt omtrent
het gebruik van alcohol en drugs en roken bij
Scoutingactiviteiten:

• Leden van Scouting houden zich aan de wet.
• Scouting Nederland kent geen gedoogbeleid. Het gebruik
van drugs is in de Nederlandse wet verboden. Scouting
Nederland accepteert geen gebruik van drugs of het in
bezit hebben van drugs tijdens Scoutingbijeenkomsten.
• Scouting Nederland is van mening dat er tijdens
bijeenkomsten waar jeugdleden en jongeren activiteiten
met elkaar doen geen alcohol wordt gebruikt en geen
tabak wordt gerookt.
• Een sober gebruik van alcohol of roken is mogelijk tijdens
bijeenkomsten met (alle) kaderleden of bij bijzondere
activiteiten van roverscouts (18-21 jaar) en plusscouts,
door leden van 18 jaar en ouder, bijvoorbeeld tijdens
een weekendkamp, een feestavond o.i.d.;
• Wordt bij bijeenkomsten gedronken, dan drinken
minimaal twee kaderleden niet als men in functie is.
• Welke bijeenkomsten hiervoor in aanmerking komen en
hoe dit verder wordt uitgevoerd, is aan ieder niveau om
hier intern zelf afspraken over te maken

Help, ik moet iets organiseren?
Organiseer jij de hike, de dropping of het nachtspel?
Of moet je het vervoer regelen van de kinderen naar
het zwembad? Weet je eigenlijk waar je aan moet
denken als je met kinderen gaat zwemmen? Je vindt
alle belangrijke informatie hierover in de
veiligheidsbladen van Scouting Nederland. Neem
deze nog eens goed door als je je dag aan het
uitwerken bent voor zomerkamp. Dan ben jij in ieder
geval goed voorbereid!

Secretaris
Durf jij het aan het primaire contactpunt te zijn voor
alle externe partijen waar we als vereniging contact
mee hebben? Vind jij het leuk om de juiste mensen
met elkaar in contact te brengen en schuw je een
whatsapp-hotline met je medebestuursleden niet?
Ben je goed communicatief vaardig en kan je snel
dingen oppakken, dan is deze functie wat voor jou!

Groepsbegeleider
De groepsbegeleider is een aanspreekpunt binnen de
groep, maar ook erbuiten. Kaderleden kunnen terecht
bij de groepsbegeleider voor allerhande
(scouting)zaken, ouders kunnen hun mening bij hem/
haar kwijt en aspirant-leiding krijgt meer informatie.
De groepsbegeleider houdt het totaaloverzicht van
wat er in de groep gebeurt. Hij/zij probeert de groep te
sturen naar aanleiding van het beleid van de
scoutinggroep.
De groepsbegeleider helpt de (bege)leiding bij lastige
zaken zoals kinderen met probleemgedrag of
moeilijke gesprekken met ouders. De
groepsbegeleider coacht de begeleiding bij het
ontwikkelen van het programma en bewaakt van een
afstandje de afspraken en de samenwerking van het
team.
Penningmeester
De penningmeester gaat over de financiën van de
vereniging. Hij/zij zorgt dat de contributies worden
betaald en de ledenadministratie wordt bijgehouden.
Daarnaast controleert hij/zij de begrotingen voor de
zomerkampen en handelt hij/zij declaraties af. De
penningmeester legt verantwoording af aan de
groepsraad. Maarten heeft aangegeven nogmaals op
te willen staan voor de functie van penningmeester.
Als het je leuk lijkt om dit ook te doen, mag je
natuurlijk altijd even contact met hem opnemen.
Een bestuursfunctie
Als je besluit ons team te komen versterken maak je
onderdeel uit van het dagelijks bestuur. Een hele
verantwoordelijkheid, maar ook een hele leuke,
leerzame en uitdagende ervaring in een heel gezellig
team. Ben je toe aan iets nieuws en wil je onze
vrijwilligers en leden nu eens op een andere manier
komen ondersteunen? Laat het ons weten!

