
De Vrienden van het Raboes 
In november 2020 hebben wij het stokje overgenomen van het 
vorige team van de Vrienden van het Raboes 

De Vrienden van het Raboes zijn in 2018 opgericht. Mede dankzij de steun 
van de Vrienden is het dak van Raboes 18 vervangen. Wij vinden het 
ontzettend leuk om nu het stokje over te nemen van Frank en Albert en we 
willen ze via deze weg hartelijk danken voor hun inzet! Wij gaan ons best 
doen hun goede werk voort te zetten. Graag vertellen we je in deze 
nieuwsbrief iets meer over de Vrienden van het Raboes.  

Bart-Jan & Léon 
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Oud-Raboesers 
Voor voormalig 
Raboesers die op 
de hoogte willen 
blijven. 

Leden & ouders 
Voor ouders, leden 
en familie die het 
Raboes graag een 
beetje extra steun  
willen geven. 

Iedereen 
De Vrienden staat 
open voor iedereen 
die dat wil! Je bent 
van harte welkom. 
Tot snel!

OP DE HOOGTE 
Op de hoogte blijven 
van hoe het gaat op 

deze mooie vereniging

1
STEUN 

Actief bijdragen aan 
het behoud van het 

Raboes

2
INKOMSTEN 

Een extra bron van 
inkomsten ter 
ondersteuning
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Een warm hart voor de 
vereniging 
De vrienden van het Raboes is er ook 
voor en door (oud)-Raboesers die hun 
vereniging willen steunen 

Het zijn uitdagende tijden voor het Raboes! De 
vereniging heeft ondanks de COVID- perikelen 
een stabiel ledenaantal. Vele vrijwilligers hebben 
zich het afgelopen jaar ingezet om leuke en 
veilige activiteiten te organiseren voor de leden. 
Van online activiteiten, anderhalve meter 
opkomsten tot zelfs zomerkampen met 
kampbubbels.  

Voor onderhoud en materialen is het Raboes 
echter ook afhankelijk van de inkomsten van het 
verhuur van het terrein. Zoals je je wellicht kunt 
voorstellen stond dat echt op een laag pitje dit 
jaar! Door diverse acties wordt geprobeerd dit 
gat op te vangen. Als Vrienden van het Raboes 
willen we daar ook mee helpen. 

Daarnaast vinden we het leuk om jullie wat 
meer op de hoogte te houden van het reilen en 
zijlen binnen de vereniging. Als oud-lid kon je 
als stamdonateur nog wel eens aanwezig zijn bij 

een van de gave stamactiviteiten om betrokken 
te blijven. En dat kan natuurlijk nog steeds! Als 
je mee wilt doen aan de stamactiviteiten dan 
moet je natuurlijk gewoon stamdonateur blijven. 

We houden je graag op de 
hoogte over het Raboes 

Word je Vriend, dan ontvang je 2 keer per jaar 
van ons een nieuwsbrief met actuele informatie 
over het Raboes. Daarnaast zijn we recent actief 
geworden op Social Media. Je kan ons vinden 
op Instagram & Facebook. Hier proberen we 
iedereen vrijblijvend op de hoogte te houden. 
Daarvoor hoef je dus niet Vriend te worden. Er 
is overigens geen minimale donatie, alle beetjes 
helpen. Het Raboes kan jouw hulp goed 
gebruiken. Word jij Vriend van het Raboes?
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HOE WERKT HET? 
• Vriend word je tot het einde van het kalenderjaar door een vrijblijvende 

donatie te doen via de donatiemodule op de website! 

  www.scoutingraboes.nl/de-vrienden  

• In je mail en via de website krijg je een automatische bevestiging dat je 
Vriend bent geworden (check je spam als je die niet hebt gehad!) 

• Je krijgt van ons in ieder geval 2 keer per jaar een nieuwsbrief 

• In januari krijg je een mailtje of je nog een jaar Vriend wil worden 

• Jouw donatie komt ten goede aan het Raboes! Jaarlijks geven wij een 
update over wat er met de donaties is gebeurd 

http://www.scoutingraboes.nl/de-vrienden
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