Maart 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
Gefeliciteerd!
Het was een groepsraad met een feestelijk tintje afgelopen zaterdag! Hoewel sommigen te kennen gaven niet te
weten dat er over nieuwe leiding gestemd hoort te worden (ter info voor wie het leuk vind achterop nog eens de
procedure), mochten we na een spannende stemming van een luttele 119 seconden en een unanieme uitslag
Wietse, Job, Sven, (een helaas afwezige) Eric, Daan en Thijs feliciteren met hun vaste aanstelling als leiding.
Welkom mannen! Jullie hebben het verdiend. Daarnaast hebben we de oudercommissie mogen verrijken met 3
nieuwe leden: Inez - de moeder van Armando van de welpen, Karen - de moeder van Julie van de Scouts meisjes
en Bart-Jan - de vader van Xander en Thomas van de bevers. Welkom bij de groep en we hopen jullie op menig
groepsraad welkom te mogen heten. Op de groepsraad werden ook de nieuwe kabelbaanhandleiding en de
instructiefilm gepresenteerd. Hoe je die kan vinden, lees je verderop. Afgelopen maandag was er weer een
stichtingsvergadering waarop een aantal belangrijke zaken werd besproken. Al met al genoeg redenen om er nog
een bestuursnieuws uit te doen!
Alvast een vrolijk pasen namens het groepsbestuur,
Léon

Stichting: De nieuwe huismeester

Vacature

Beste Raboesers,

Per volgende vergadering lopen Léons termijn als
voorzitter en Marloes haar termijn van vicevoorzitter af. Léon heeft aan gegeven graag nog
even te blijven als het mag. Marloes legt de taak
van vice neer om zich op andere leuke zaken te
gaan richten. Ze blijft wel actief in de TF
ledenwerving. Volgende groepsraad moet er dus
gestemd gaan worden over deze 2 functies.

In navolging van de groepsraad is op de laatste
stichtingsvergadering gesproken over het opruimen en
schoonmaken van de gebouwen.
Om de gebouwen goed te kunnen onderhouden en
verhuren is het van belang dat de lokalen goed opgeruimd
en schoon zijn.
Om dit nog beter voor elkaar te krijgen heeft het
stichtingsbestuur besloten een huismeester aan te stellen.
In de praktijk heeft de huismeester als taak;
• Er op toezien dat na opkomst de gebouwen goed worden
opgeruimd;
• Er op toezien dat de gebouwen goed worden schoon
gemaakt;
• Er op toezien dat het terrein netjes blijft;
• Contactpersoon voor de vrijwillige schoonmaakouders.
Het stichtingsbestuur heeft Wim bereid gevonden om de
functie van huismeester van het Raboes te aanvaarden.
Wij zijn blij dat Wim hier positief op gereageerd heeft en
wensen hem veel succes toe bij het uitvoeren van deze
taak.
Tevens een oproep aan jullie allemaal om het werk van Wim
zo makkelijk mogelijk te laten zijn, door na opkomst de
lokalen opgeruimd en schoon achter te laten.
Het stichtingsbestuur hoopt hiermee een verdere vervuiling
en verrommeling van de gebouwen en het terrein een halt
toe te roepen.

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.
- 25 maart: HIT
- 8 t/m 10 april: SRW
- 15 april: Scouting Academy: Speluitleg
- 27 april: Foeballuh
- 4 mei: Dodenherdenking Laren & Blaricum
- 20 mei: Scouting Academy: Gewenst gedrag
- 17 juni: Scouting Academy: Gespreks- en

Met vriendelijke groet,
Frank Keizer
Voorzitter stichtingsbestuur Raboes Blijdenstein

overleg vaardigheden
- 25 juni: RaBBQ

Iedereen aan de slag!!
Als je een uitdagende activiteit gaat doen zoals een hike of een pionierbouwwerk dan heb je in
je veiligheidsmap de veiligheidsbladen om te kijken of je overal aan gedacht hebt. Voor onze
kabelbaan bestonden die niet! Daar moesten we dus zelf iets op bedenken. Zoals vorige
vergadering aangekondigd is er door team kabelbaan hard gewerkt aan een handleiding met
een checklist en een instructiefilm om het makkelijker te maken om met de kabelbaan aan de
slag te gaan.
Een kabelbaan bouwen is hartstikke gaaf, maar er zitten wel risico’s aan. Om deze risico’s te vermijden staat
hierin uitgebreid omschreven hoe er met de kabelbaan gewerkt moet worden en welke veiligheidsmaatregelen je
in acht moet nemen. Iedereen die explorer is of ouder zal met de kabelbaanmaterialen mogen werken.
Maar….Voordat je voor het eerst de kabelbaan gaat bouwen wordt van je verwacht dat je de film en handleiding
hebt doorgenomen. Om mee te helpen hoef je niet je certificaat basiscursus klim- en touwtechnieken te hebben
behaald, maar degene die eindverantwoordelijk is tijdens het bouwen wel. Zorg er dus altijd voor dat je iemand in
je opbouwploeg hebt die deze verantwoording wil nemen.
Om iedereen vertrouwd te laten raken met de materialen zal binnenkort weer een trainingsdag worden
georganiseerd. De handleiding voor de kabelbaan kun je vinden in de groepsdropbox. Kan je hier nog niet in,
meld dit dan zo snel mogelijk bij het bestuur. De film kun je vinden via deze link. https://youtu.be/ajRQpmE_BEw
Zowel de handleiding als de film zullen de komende tijd nog wel een aantal keer geüpdate worden. Er was nog
niet overal goed beeldmateriaal van, dus kijk voor je gaat bouwen vooral even of je de meest actuele versie van
de documenten hebt. Veel bouwplezier!

Jantje Beton
Doordeweeks lopen loont! Sommige speltakken hadden dit jaar besloten al vóór zaterdag te gaan lopen en dat
heeft dit jaar tot een recordomzet geleid. Een deel van deze inkomsten mogen de speltakken zelf houden ten
behoeve van het zomerkamp en dat komt natuurlijk altijd van pas. Iedereen bedankt voor zijn inzet en Wouter
wederom bedankt voor de organisatie!

