
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.
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BESTUURSNIEUWS
It’s the most wonderfull time
Het is moeilijk voor te stellen en het zal lang niet voor iedereen zo voelen, maar na de drukke start die we op het 
Raboes gehad hebben met onze jubileumviering, lijkt de astronomische winter wel een zekere rust te hebben 
gebracht op het Raboes! Het is alweer even geleden dat jullie een bestuursnieuws van ons hebben gehad, maar 
het waren dan ook een paar erg drukke maanden! We hebben met zijn allen keihard gewerkt aan een supergave 
start van ons 90 jarig jubileum en wij willen jullie daar graag nog even ontzettend voor bedanken. Nu is het 
uitkijken naar de grote reünie op zaterdag 13 april. Blok hem vast in je agenda!! 

Voor het zover is hebben we dit jaar nog een feestelijke maand voor de boeg. Met de boerenkoolmaaltijd (mijn 
persoonlijke favoriete kersttraditie!) en natuurlijk de diverse stamactiviteiten - kerstcabaret, kerstwandelen en 
iglotour - staat deze maand voor een groot deel in het teken van het Raboes. Heerlijk toch! 

Met het nieuwe jaar in zicht is het natuurlijk voor ons tijd om eens te kijken naar onze goede voornemens! De 
jaarwisseling is een tijd van terugblikken en vooruitkijken. Ons ledenaantal is de afgelopen maanden enigszins 
afgenomen. Dat is mogelijk mede doordat we dit jaar geen open dag gehouden hebben. We daarom recent op de 
bestuursvergadering overlegd of we toch niet nog een dergelijke wervingsactiviteit kunnen organiseren in het 
voorjaar. Op de groepsraad in januari hebben we het hier graag met jullie over.

Daarnaast is de krimp natuurlijk ook te wijden aan een uitstroom van leden. Als een lid stopt krijgt het van ons een 
feedback formulier. Over het algemeen is de feedback erg positief en willen de jeugdleden vooral eens wat anders 
proberen. Op zich goed nieuws dus! Mocht je eens willen sparren over hoe je je jeugdleden kan blijven uitdagen 
en behouden dan kan je natuurlijk altijd eens in gesprek met de groepsbegeleiders. Zij hebben hiervoor een 
nieuwe gave tool waar jullie komend jaar mee aan de slag kunnen. Hier lees je op de achterzijde meer over!

Als laatste wil ik jullie -met toch wel een beetje pijn in het hart- vertellen over mijn eigen voornemen. Mijn 2e termijn 
als voorzitter loopt komend voorjaar af. Dat betekent dat ik nu 18 jaar vrijwilliger ben bij onze mooie vereniging, 
waarvan 7 jaar in het bestuur en 6 jaar als voorzitter. De tijd is aangebroken om de voorzittershamer over te gaan 
dragen en ik heb besloten dit aan het einde van dit seizoen te gaan doen. De vacature kunnen jullie vinden op de 
website, maar uiteraard vertel ik jullie er zelf ook graag over. Ik heb deze functie als zeer uitdagend, erg leerzaam, 
maar ook echt als ontzettend leuk ervaren! Ik vind het fantastisch om met zoveel enthousiaste mensen samen te 
mogen werken. Ik ga dat ook zeker blijven doen,..maar voor mij is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Heb jij 
interesse in deze gave functie of ken jij iemand die daar heel geschikt voor zou zijn, laat het ons dan even weten.

Graag wensen wij jullie een hele fijne maand, heerlijke feestdagen en dat we er in 2019 met zijn allen maar weer 
een gaaf scoutingjaar van gaan maken!

Namens het groepsbestuur,
Léon

Voor in je Agenda:
Om altijd op de hoogte te blijven kun je je abonneren op de 
digitale agenda op www.scoutingraboes.nl. 

- 15 december: Boerenkool 

- 22 december: Kerstcabaret

- 27-30 december: Iglotour

- 5 januari: Eerste opkomst 2019

- 12 januari: Installaties

- 26 januari: Groepsraad

http://www.scoutingraboes.nl
http://www.scoutingraboes.nl


Power up your game
Scouting Nederland heeft een heleboel leuke tools 
ontwikkeld om jullie te helpen een leuk en gevarieerd 
spelaanbod te verzorgen voor onze jeugdleden. Zo heb je de 
activiteitenbank voor leuke spelideeën , de verschillende 
activiteitengebieden om variatie aan te brengen in je 
programma en de doorlopende leerlijn (progressiematrix) om 
de activiteiten af te stemmen op de juiste leeftijdsgroep. Om 
binnen jouw team diverse zaken te bespreken heeft Scouting 
Nederland ook een leuke spelvorm ontwikkeld. Op speelse 
wijze kan je hiermee kijken waar jullie in je team heel goed in 
zijn en waar jullie wellicht nog leuke verbeteringen kunnen 
doorvoeren. De groepsbegeleiders hebben nu een van de Power Up Your Game spellen in bruikleen. Zij zullen 
het hier het komend jaar zeker eens met jullie over hebben, maar lijkt het je leuk het vast eens te gaan spelen, 
dan kan je natuurlijk altijd vast even contact met ze opnemen.

Alles naar de kl…:
Happen uit de bladen van 2 van onze nieuwste (gesponsorde) Fiskars bijlen 
en gaten in de nieuwste (ook gesponsorde) tent…. We gaan hier niet met 
vingers wijzen, maar we vinden het wel ontzettend zonde. En wat ook 
jammer is… het is niet even gemeld aan de materiaalcommissie. Er kan 
tijdens een opkomst altijd iets kapot gaan, maar geef dit wel even aan. Met 
zijn allen zijn we verantwoordelijk voor het deugdelijk omgaan met onze 
materialen. Als je iets gebruikt, ruim het even op. Als je je jeugdleden laat 
opruimen, hou even goed toezicht hoe dit dan gebeurt.. Zie je iets liggen 
wat je niet hebt gebruikt, denk dan niet “Is toch niet van mij”. Want dat is het 
natuurlijk wel. De materialen zijn van ons allemaal. En de reparatiekosten 
van een tent gaan toch echt uit de groepskas. Gaat er iets kapot dan is de 
persoon die dit veroorzaakt heeft hier wellicht zelfs voor verzekerd. Het is 
dus wel zaak dat we dit horen.

Ich bin solo:
Natuurlijk weten we dat je het kan! 
Het gaat ook meestal goed, maar 
het is niet de bedoeling. Een 
opkomst draaien in je eentje. Het is 
niet altijd even makkelijk iemand te 
vinden om in te vallen als er 
lastminute een van je teamleden 
afzegt, maar het is toch zaak een 
oplossing te vinden. Desnoods gaan 
twee speltakken samen tijdens die opkomst, maar 1 leiding op een speltak is gewoonweg niet de bedoeling. Dit 
wordt ook uitgelegd in de uitleg van de gedragscode van Scouting Nederland en is niet alleen voor de jeugdleden, 
maar ook voor je eigen veiligheid. Naast dat het voor jezelf niet leuk is, ben je bovendien met te weinig leiding als 
er iets gebeurt. Scouting Nederland heeft zelfs voorgeschreven vanaf hoeveel kinderen je er een derde leiding bij 
zou willen hebben. Meer informatie hierover vind je via onderstaande link, of zoek op teamprofielen op de website 
van Scouting Nederland.

https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925-teamkwalificaties-en-verhouding-teamleiders-kinderen/

https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925-teamkwalificaties-en-verhouding-teamleiders-kinderen/file
https://www.scouting.nl/downloads/scouting-academy/925-teamkwalificaties-en-verhouding-teamleiders-kinderen/file

