Mei 2018

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.

Brand!!!!
Weet jij wat je moet doen als die niet al te goed schoongemaakte wasemkap in brand vliegt tijdens het
pannenkoeken bakken met jouw jeugdleden? Waar verzamel je met je jeugdleden? Wie moet je eigenlijk
inlichten? Waar hangt een blusdeken? En bij welke kraan kan je eigenlijk het beste je brandwonden koelen?
Allemaal parate kennis…? Of toch niet? Het gebeurt gelukkig zelden, maar als er een calamiteit gebeurt is het van
belang dat we allemaal weten wat er moet gebeuren. Daarvoor hebben we een calamiteitenplan. Als vrijwilliger
dien je bekend te zijn met de inhoud van dit plan. Om jullie daar een handje bij te helpen organiseren we 2 juni
een calamiteitentraining. Deze begint voor opkomst en we hopen van harte dat jullie hier allemaal bij kunnen zijn!
We vonden het als bestuur geweldig om te horen dat er zoveel Raboesers recent op het eerste deel van de
kamptraining zijn geweest. We begrepen dat deze als erg nuttig werd ervaren en nog gezellig was ook (kan ook
niet anders als we er met veel Raboesers zijn natuurlijk). Dikke pluim voor jullie en de praktijkbegeleiders! We
hopen dat er een hoop mensen ook naar het tweede deel kunnen, opdat we dit jaar een recordaantal leiding met
kamperkenning op zomerkamp kunnen laten gaan!
Over training gesproken. Wij zijn als bestuur recentelijk ook op training geweest. In welke functie je ook zit als
Scout, je kan jezelf altijd blijven uitdagen… en als bestuurder is dat zeker ook het geval! Vroeger werd je als
bestuurder gewoon in het diepe werd gegooid en er vanuit gegaan werd dat je dat vast wel kon na zoveel jaar bij
een vereniging. Nu zijn er vanuit Scouting Nederland dan ook eindelijk trainingen om je als bestuur op weg te
helpen. In 4 avonden gaan we de komende tijd om tafel om te sparren met andere besturen uit de regio. Leren
van en met elkaar en de beste ideeën uitwisselen! Wat ons de eerste avond in ieder geval opviel, is dat we
allemaal eigenlijk voor dezelfde uitdagingen staan en dat iedereen die met creativiteit en hetzelfde enthousiasme,
zoals we vanuit de Scouting gewend zijn, proberen op te lossen. Heel gaaf om te zien en erg inspirerend!
Ja…ik ga het toch nog een alinea over training hebben.. ons volledig bewust dat training voor sommigen klinkt als
een enge verplichting die je weer extra tijd kost, hebben we bedacht jullie binnenkort de kans te geven een
opkomst zelf weer lekker Scout te zijn! We hopen namelijk van harte dat zoveel mogelijk leiding binnenkort weer
aan de slag kan en durft met al die gave nieuwe kabelbaan materialen. Op zaterdag 9 juni wordt door Robbert en
Mark de kabelbaan en touwtechnieken training gegeven. Hiervoor gaan we zoveel mogelijk invalleiding zoeken
zodat jullie een middagje zelf lekker aan de slag kunnen met ons nieuwe spelmateriaal. Gaaf toch?!
Namens het groepsbestuur,
Léon

Voor in je Agenda:
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. Op de nieuwe website kun je je straks apart abonneren op de
verhuuragenda en op de Raboesagenda. Zo zien niet alle ouders alle verhuurgegevens in hun agenda staan en
kan jij met een blik op de verhuuragenda zien of er verhuur is waar rekening mee gehouden moet worden.
- 26 mei: Bever Doe Dag het Gooi

- 21 juli: Start zomerkampen

- 1 juni: Kamptraining module 3

- 18 augustus: Rustwat/verenigingenmarkt

- 2 juni: Calamiteitentraining Raboes

- 1 september: Leidingdag

- 9 juni: Kabelbaan/techniekendag

- 8 september: Eerste & jubileumopkomst

- 9 juni: Regionaal Welpen Weekend

- 15 september: Regio Scout-In

- 9 juni: Groepsraad

- 29 september: Inloop/open dag

- 30 juni: RabBBQ

- 13/14 oktober: Jubileumweekend

Kort nieuws!!

De nieuwe privacywet

• De vriendjes en vriendinnetjesdag voor leiding was
niet alleen b(i)eregezellig, het heeft ons ook al een
nieuwe vrijwilliger opgeleverd. Koen heeft besloten
vaker mee te willen komen draaien het komende jaar
en dat winden wij natuurlijk hartstikke leuk! Welkom
Koen!
• De Rabobank Clubkascampagne heeft ons 1312 euro
opgeleverd ten behoeve van de aanschaf van nieuwe
gasbranders. We gaan het komende jaar dus stukje
bij beetje afscheid nemen van onze oude vertrouwde,
maar soms o zo lastig aan te krijgen Colemans. Je
hoort vanzelf van de taskforce materiaal wanneer
jouw speltak aan de beurt is om nieuwe gasbranders
te krijgen en hoe deze werken.
• De leidinginventarisatie wordt binnenkort door de
groepsbegeleiders rondgestuurd. Net als elk jaar zal
er naar ieders wensen gekeken worden. Dat wil niet
zeggen dat het ook altijd lukt om deze wensen waar
te maken. We willen toch graag met zijn allen alle
speltakken draaiende houden. Je kan hierover altijd
even sparren met je groepsbegeleiders.
• Vorige bestuursnieuws hebben we uitgebreid
stilgestaan bij veiligheid bij het gebruik van de
kabelbaan. Er zijn een heleboel nieuwe materialen
binnen, waarmee we nog veiliger kunnen bouwen. 9
juni kunnen jullie allemaal leren hoe met deze nieuwe
materialen om te gaan. Vergeet niet je even op te
geven bij Mark!
• De nieuwe website met webshop is bijna klaar! Hij
wordt gelanceerd samen met een geweldig filmpje
met historisch materiaal uit de handen van onze
eigen huisproducer Job. In de webshop kunnen leden
straks uniformen bestellen, hun contributie betalen,
maar zich bijvoorbeeld ook inschrijven voor het
reunieweekend. Hiermee gaan we volledig up-to-date
ons 90 jarig bestaan in.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. gaat
onder andere over het bewaren en beschermen van
persoonsgegevens. De nieuwe Europese
privacywetgeving heeft ook impact op Scouting. Het
groepsbestuur is inmiddels helemaal ingelezen, heeft
een nieuw privacy beleid gemaakt en is bezig met het
aanpassen van de benodigde materialen. Ook hebben
we de Taskforce Privacy aangesteld. Ivy, Bart-Jan en
Pim gaan namens de groep, stam en stichting alles
doorlichten om te kijken waar wij nog stappen moeten
ondernemen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.
Ook voor de speltakken zullen er een paar dingen
veranderen. Denk aan het bewaren van je ledenlijsten,
gezondheidsformulieren en kijkersbriefjes. Het is een
puist werk, die we er bijgekregen hebben, maar als we
het allemaal af hebben valt het allemaal best mee.
Jullie horen snel meer van de Taskforce Privacy!

De constrictor
Vind jij het ook zo frustrerend als je sisaltouw niet
lekker om je krabpaal blijft zitten met de mastworp ;)

Dan biedt deze knoop misschien de uitkomst!
De constrictorknoop is een knoop die veel lijkt op de
mastworp maar veel beter blijft zitten, Eenmaal goed
gelegd is losmaken zonder hulpmiddelen, bijvoorbeeld
een houten hamer, priem of mes en in ieder geval
geduld, lastig.

Biertje??:
Nog steeds krijgt het bestuur wel eens de vraag hoe het nu zit met alcohol en Scouting. Blijkbaar is dat toch niet
altijd helemaal duidelijk. Dan liever dat je het vraagt, dus dat is helemaal niet erg! Het Raboes volgt het
alcoholbeleid van Scouting Nederland.
Dat betekent heel simpel gezegd: Heb jij nog een
programma met jeugdleden, dan drink je uiteraard
geen biertje. Ben jij niet actief als leiding/
deelnemer en kom je wel bij de activiteit kijken, dan
drink je ook geen alcohol in bijzijn van de
jeugdleden.. Het sociaalst is het natuurlijk om
gewoon net als de rest even te wachten!
Mag je drinken in uniform? Daar hebben we met
zijn allen (nog) geen afspraken over gemaakt. Wel
vragen we je om er rekening mee te houden wat je
doet als je je uniform aan hebt. Als je je uniform
draagt representeer je onze vereniging en ben je
voor iedereen herkenbaar als leiding van onze
jeugdleden. Heb je dus zin om lekker de kroeg in te
gaan dan kan je dus beter je stampolo aantrekken!

