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Beste Raboesers, 
 
Zaterdag 8 september beginnen wij het seizoen met een feestelijke openingsopkomst! We bestaan dit 
jaar namelijk 90 jaar en dat mag gevierd worden! Let op: De eerste opkomst heeft daarom 
aangepaste opkomsttijden voor de Bevers. Daarnaast zijn alle ouders ook van harte uitgenodigd 
om een stuk taart te komen eten! De Welpen, Kabouters, Scouts (jongens en meiden) en de 
Explorers beginnen op hun normale opkomsttijd (zie verderop in deze brief). De Bevers beginnen een 
half uurtje eerder, om 14:00 uur. Om 14:15 wordt er gezamenlijk geopend en staat er voor iedereen 
koffie, thee, limonade en taart klaar! 
 
Zoals jullie van ons gewend zijn krijgen jullie van het bestuur ook dit jaar weer deze openingsbrief met 
een heleboel informatie. Neem hem even goed door voor de eerste opkomst en plak deze vooral als 
naslagwerk op de koelkast! Voor meer informatie kijk je op onze website www.scoutingraboes.nl, volg 
je natuurlijk onze facebookpagina, maar je mag ook altijd mailen! Meer informatie over de speltak komt 
binnenkort van de teamleider van je speltak. 
 
De leidingteams – vrijwilligers gezocht! 
We gaan er niet omheen draaien. We hebben het afgelopen jaar heel hard ons best gedaan om nieuwe 
vrijwilligers te werven, maar dat heeft maar tot op zekere hoogte vruchten afgeworpen. De moderne 
vrijwilliger vindt het lastig om wekelijks opkomst te geven en dat merken we in de bezetting van onze 
leidingteams. We zullen dit jaar dus meer variërende teams hebben, af en toe eens gemengd moeten 
draaien en ook wat vaker nieuwe gezichten op het Raboes verwelkomen. Dat betekent dat wij als 
bestuur uiteraard een extra vinger aan de pols houden om te kijken of dit goed loopt. Nieuwe 
vrijwilligers moeten voldoen aan bepaalde instapeisen (waaronder het verkrijgen van een VOG), 
worden door ons goed begeleidt en krijgen de kans om training te volgen via de Scouting Academy. Wij 
vragen daarom dit jaar wederom om jullie hulp. Kennen jullie iemand die het ook leuk zou vinden om bij 
ons leiding te komen geven? Wijs hem/haar dan op de vacature, te vinden op onze website! 
https://scoutingraboes.nl/vacatures/  
 
De speltakken en overvliegen 
De eerste opkomst start je meteen bij je nieuwe speltak. Weet je niet zeker bij welke speltak je dit jaar 
zit, dan kun je dat hier nog even nakijken. Hieronder zijn de minimumleeftijden en de 
maximumleeftijden per speltak aangegeven. Het gaat hierbij om de leeftijd op 8 september van het 
betreffende jaar. De leeftijdsgrenzen lopen van schooljaar tot schooljaar. Je vliegt dus over naar de 
volgende speltak als je bij de start van het seizoen 7, 11, 15 of 18 jaar bent. 
Let op de opkomsttijden voor de eerste opkomst zijn aangepast! 
 
Speltak Leeftijdsgrenzen Opkomsttijden Mailadres 
Bevers 5 t/m 7 jaar 14.30 - 16.30 bevers@scoutingraboes.nl  
Kabouters 7 t/m 11 jaar 14.00 - 16.30 kabouters@scoutingraboes.nl 
Welpen 7 t/m 11 jaar 14.00 - 16.30 welpen@scoutingraboes.nl 
Scouts Meisjes 11 t/m 15 jaar 13.30 - 16.30 scoutsmeisjes@scoutingraboes.nl  
Scouts Jongens 11 t/m 15 jaar 13.30 - 16.30 scoutsjongens@scoutingraboes.nl 
Explorers 15 t/m 18 jaar 13.30 - 16.30 explorers@scoutingraboes.nl 
Raboesstam 18 jaar en ouder Zie stamkalender stamorgaan@scoutingraboes.nl  
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Scouts OnLine 
Als lid van het Raboes ben je automatisch lid van Scouting Nederland. Het Raboes maakt voor haar 
administratie gebruik van het landelijk registratiesysteem Scouts OnLine (SOL). Als lid van Scouting 
Nederland kan je hierop inloggen om je gegevens in te zien en up-to-date houden. Dit up-to-date 
houden is voor jullie en ons erg belangrijk. Dit moeten jij of je ouders zelf doen! Dit zorgt ervoor dat 
jij en je ouders op de hoogte gehouden worden, dat we je in geval van nood kunnen bereiken, dat je 
contributiebrief binnenkort in je mail komt, maar ook dat je verzekerd bent voor ongevallen tijdens 
opkomst. Wil je daarom de in SOL geregistreerde gegevens goed controleren? Je doet dit op 
www.sol.scouting.nl.  
Lukt het niet om in te loggen in SOL en kom je er met de helpdesk van Scouting Nederland niet uit, 
neem dan even contact op met het bestuur via bestuur@scoutingraboes.nl. Sinds de ingang van de 
nieuwe privacywetgeving kun je in SOL ook aangeven of jouw gegevens zichtbaar zijn voor de andere 
leden van het Raboes. Dit staat standaard aan en zorgt ervoor dat al onze vrijwilligers bij jouw 
gegevens kunnen. Wil je dat niet, dan kan je dit zelf uitzetten. 
 
De kalender  
De jaarkalender kun je vinden op onze website: www.scoutingraboes.nl. Op deze kalender staan alle 
data en bijzonderheden vermeld. Op onze vernieuwde website kun je je hier weer op abonneren. Als je 
dit al gedaan had op de vorige website, zal je dat helaas nog een keer moeten doen. Met de update 
van de website is onze agenda volledig vernieuwd! Een aantal data willen we vast even toelichten: 
 
15 september Overvliegen. Traditiegetrouw worden tijdens deze opkomst de kinderen die naar een 

andere speltak zijn gegaan uitgezwaaid door hun oude speltak en feestelijk ontvangen 
bij hun nieuwe speltak (de eerste opkomst begin je al wel bij je nieuwe speltak). Alle 
ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes zijn van harte uitgenodigd te komen kijken. 

29 september Inloopdag. Deze dag mag iedereen meekomen kijken bij de opkomsten. Omdat we 
heel druk zijn met het jubileum iets kleinschaliger dan een open dag. Maar al je 
vriendjes en vriendinnetjes mogen mee deze dag. Meldt ze even aan via 
bestuur@scoutingraboes.nl.  

13/14 oktober Jubileumgroepsweekend. We gaan met de hele groep een gaaf weekend slapen op het 
Raboes! Er staan gave activiteiten op het programma, dus hou het weekend vast vrij! 
Meer informatie volgt binnenkort. 

 
Aanwezigheid 
Als lid van het Raboes verwachten we je elke zaterdag tijdens opkomst op het Raboes. Mocht je een 
keer niet kunnen, meld je dan af bij de teamleider van jouw speltak.  
 
Het uniform 
Als Raboesers zijn wij er ontzettend trots op dat wij ons eigen uniform hebben. Ons uniform bestaat uit 
een speltakgebonden trui, het blauwe t-shirt en onze prachtige Raboesdas. Het dragen van het uniform 
is tijdens de opkomsten verplicht voor onze jeugdleden. Dit zorgt ervoor dat de leden in het openbaar 
goed herkenbaar zijn en het bevordert de saamhorigheid binnen de groep. Trek daarom altijd je 
volledige uniform aan naar de opkomsten. Mis je onderdelen van het uniform of heb je bij je nieuwe 
speltak een nieuwe nodig, dan kun je deze op onze website bestellen en betalen in de webshop. Je kan 
deze dan tijdens opkomst afhalen. 
 
Het informatieboekje 
Nieuwe leden krijgen na inschrijving een informatieboekje toegestuurd. Het informatieboekje is er 
natuurlijk ook voor jullie als bestaande leden. Je kunt het downloaden via onderstaande link: 
 
https://scoutingraboes.nl/wp-content/uploads/ScoutingRaboes_Introductieboekje-digi_1.pdf 
 
We hopen jullie allemaal 8 september te zien, dan gaan we er met zijn allen een geweldig jubileumjaar 
van maken! 
 
Het groepsbestuur, 
Anita, Mikel, Naomi, Ivy, Maarten & Léon 


