Maart 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
Alles is familie..
Gezelligheid, samen, familie, uitdaging, buiten, saamhorigheid, een beetje bier en zelfs de kabelbaan hadden een
duidelijke plek verworven in de ideeën over onze gezamenlijke missie & visie tijdens de creative sessie afgelopen
groepsraad (het resultaat en de prachtige tekeningen vind je uiteraard terug in de notulen). Met alle ideeën die we
verzameld hebben zullen we de komende groepsraad komen met een upgrade van onze missie & visie, waar we
dan uiteraard ook over zullen stemmen. Ik vind het gaaf om te zien dat we in grote lijnen allemaal hetzelfde willen
voor onze vereniging. De volgende stap is natuurlijk vaststellen hoe we dat gaan bereiken. Dat doen we in het
nieuw op te stellen beleidsplan. Hierin omschrijven we welke zaken we de komende jaren willen gaan bereiken,
vasthouden of veranderen. Kortom, een leidraad voor ons als dagelijks bestuur, maar ook voor de leidingteams,
taskforces en andere vrijwilligers die iets doen voor onze vereniging.
Een van de zaken die in ons vorige beleidsplan naar voren kwam is het op zoek gaan naar meer sponsoring. Dat
is goed gelukt de laatste jaren en is een van de redenen dat we zoveel nieuwe materialen hebben kunnen
aanschaffen. Afgelopen maand hebben we onze eerste uitbetaling van Sponsorclicks mogen ontvangen. Een
leuke bijdrage van 68 euro die we met zijn allen online bij elkaar geshopt hebben. Ook heeft het Raboes een
bijdragen van 400 euro mogen ontvangen van NL doet. Dit wordt besteed aan het schilderen van de buitenzijde
van de gebouwen op zaterdag 11 maart met behulp van vrijwiligers die zich voor deze klus hebben opgegeven.
Kortom, een paar leuke meevallers die we graag even met jullie delen. Veel leesplezier, fijne opkomsten en tot
snel!
Namens het groepsbestuur,
Léon

Voor in je Agenda:

Vacatures

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:

Anne heeft aangegeven het komende jaar haar
functie van groepsbegeleider aan iemand anders
te willen overdragen. Wouter is een ster in
langeafstandsbegeleiding, maar latten is nu
eenmaal ook niet alles. Dat betekent dat we de
komende tijd op zoek gaan naar nieuwe
groepsbegeleiders. Anita heeft aangegeven dat het
haar een leuke uitdaging lijkt om groepsbegeleider
te worden, dus dat betekent dat de functie van
secretaris het komende jaar waarschijnlijk ook
beschikbaar wordt. Ben jij geïnteresseerd in een
van deze functies en lijkt het je leuk om het bestuur
te komen versterken? Laat dit ons dan weten. We
vertellen je graag wat de functie inhoudt!

- 10 maart: Scouting Academy: Evalueren
- 11 maart: Raboes doet NLdoet
- 30 maart: Scouting Raboes Wedstrijden
- 7 april: Scouting Academy: Motiveren
- 14-17 april: HIT
- 27 april: Foeballuh
- 4 mei: Dodenherdenking Laren/Blaricum
- 19 mei: Scouting Academy: Gewenst gedrag
- 12 mei: RSW
- 22 september: Scout-In 2017
De online digitale agenda wordt goed gebruikt door
ouders. Let daarom dus goed op als je iets organiseert of
de tijden en data online overeenkomen! De online agenda
is een superhandige tool, want je kan veel makkelijker
wijzigingen doorvoeren dan met een papieren agenda,
maar hij moet dan wel kloppen. Weet je niet hoe je je data
online kan zetten vraag dit dan even na bij het bestuur.

Welkom op het Raboes
Het lijkt haast wel een standaard punt te worden op
de groepsraad. Communicatie die niet lekker loopt,
ouders die mails niet hebben ontvangen. Het lijkt
maar niet te lukken om de ledenadministratie up to
date te krijgen. Het komt te vaak voor dat kijkers na 4
weken niet worden ingeschreven. Ze komen dan niet
in SOL, zijn dus niet verzekerd, betalen geen
contributie en krijgen dus ook geen mail. Dat dit de
reden is dat wij als bestuur en jullie als team daarom
altijd mailen via SOL (en geen losse mail lijstjes) is
inmiddels bij iedereen wel duidelijk. Zo kwamen we
er immers achter dat er nog niet ingeschreven
kinderen rondliepen.
Er ligt hier dus een belangrijke taak voor de
leidingteams en de teamleider. Controleer of de
kinderen die meedraaien ook zijn ingeschreven. Om
dit te vergemakkelijken is op de groepsraad besloten
gebruik te gaan maken van het kijkersbriefje - zie
hiernaast. Deze gebruik je als er iemand voor het
eerst mee komt kijken. Eén deel geef je mee aan de
ouders, het andere deel bewaar je voorin je
calamiteiten map. Na 4 weken controleer je of de
ouder het kind daadwerkelijk heeft ingeschreven.

Welkom bij Scouting Raboes!
Uw kind draait vandaag een opkomst mee bij Scouting Raboes, wat leuk!
Wij vinden het belangrijk dat onze vrijwilligers (wij noemen ze de leiding) u
makkelijk kunnen bereiken, bijvoorbeeld in geval van nood of voor afwijkende
activiteiten die de komende weken georganiseerd worden. Daarom willen we u
vragen onderstaande gegevens in te vullen.
Uw kind mag 4 keer vrijblijvend meedraaien met de opkomst. Als hij/zij hierna gezellig mee wil blijven
doen, moet u uw kind inschrijven bij onze vereniging op onze website www.scoutingraboes.nl. Uw
kind wordt dan automatisch ook lid van Scouting Nederland. Pas als uw kind is ingeschreven via de
website ontvangt u ook de e-mails van het groepsbestuur, het boekje met informatie voor nieuwe leden
en uiteraard de contributiebrief.
Op de website kunt u meer informatie vinden over het Raboes, over
de speltak waar uw kind meedraait en hier vind u ook het laatste
nieuws! Vergeet u ook niet lid te worden van onze Facebookpagina
voor actuele foto’s van onze opkomsten.
Wij wensen u en uw kind(eren) heel veel plezier op het Raboes.
namens het groepsbestuur,
Léon Vos
Voorzitter Scouting Raboes
De teamleider van uw speltak is ........................., u kunt hem/haar bereiken op 06- ..................................................
Hij/Zij is uw eerste aanspreekpunt voor vragen over de opkomsten. Ook vragen wij u uw kind bij hem/haar
af te melden indien hij/zij verhinderd is aan een opkomst deel te nemen.
Voor de ouder
———————————————————————————————————————————————
Voor de teamleider
Naam kind: ...................................................................................................................................................................................................
Geb. Datum: .................................................................................................................................................................................................
Naam ouder: ...............................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: .......................................................................................................................................................................................
(te bereiken in geval van nood)

E-mailadres: ..................................................................................................................................................................................................
Bijzonderheden: ..........................................................................................................................................................................................
(noteer hier evt. bijzonderheden mbt uw kind)

Datum: ..........................................................................................................................................................................................................
(na maximaal 4 opkomsten moet ingeschreven worden op www.scoutingraboes.nl)

Regio activiteiten

Schoonmaak & Materiaal

Stamfeesten zijn niet de enige regioactiviteiten! De
meesten van jullie kennen in ieder geval de RSWde Regio Scouting Wedstrijden. Maar wist je dat er
voor elke speltak gave regionale activiteiten zijn??
De BeverDoeDag, het RegionaalWelpenWeekend,
de
Exxplosion, de RegioScout-in,
Scouting Academy. Allemaal
hele leuke manieren om
mensen te leren kennen en
eens een kijkje te nemen
bij de buren. Bovendien is
het nog hartstikke gaaf voor
onze jeugdleden ook.

Ik had hier eigenlijk een stukje zullen schrijven over
zorg voor ons materiaal, schoonmaken en eigen
verantwoordelijkheid. Maar we hebben er inmiddels
een hoop over gesproken, dus ik hou het kort. Zorg
goed voor je materiaal en maak
na opkomst je lokaal schoon.
Het kost ons letterlijk geld als
we dat niet doen in verband
met misgelopen
verhuurinkomsten. Het
materiaal is onze gezamenlijke
verantwoordelijkheid, dus zie
je iets wat niet klopt?
Take Action!

Scout-In 2017

Grensoverschrijdend gedrag?

Zet het weekend van 22, 23 en 24 september
2017 maar in je agenda, want Scout-In17
wordt weer ontzettend tof! Een weekend vol
workshops, spectaculaire optredens,
uitdagende activiteiten en gezelligheid. Dat
wil je toch niet missen? Scout-In is hét
platform waar jij als scout inspiratie opdoet,
uitdagingen aangaat en gewoon superveel
plezier hebt. Scout-In17 vindt plaats op
Scoutinglandgoed Zeewolde. De inschrijving
start begin april. Vergeet niet
Facebook, Instagram en de site in de gaten
te houden voor de laatste updates!

Het is misschien wel een van de belangrijkste modules die er
binnen Scouting Academy wordt gegeven. Module 10: Gewenst
gedrag. Tijdens de module heb je het over de gedragscode,
regels, persoonlijke grenzen en over wat er gebeurt als er
gedrag plaatsvind dat niet past binnen de vereniging. Voorheen
werd binnen deze module ook het protocol ongewenst gedrag
besproken. Dit protocol is heel recent vervangen door het
protocol grensoverschrijdend gedrag. Inhoudelijk is er weinig
veranderd. Maar er zijn een aantal dingen verduidelijkt., zoals
bijvoorbeeld dat grensoverschrijdend/ongewenst gedrag niet
seksueel van aard hoeft te te zijn. Wil je meer weten? Van het
voorjaar wordt de module Gewenst gedrag weer gegeven in de
regio en je kunt het protocol vinden op Scouting.nl.

