Aflevering 1 seizoen 1998/99, redactie André Wijfjes
Hoi allemaal,
Het seizoen is alweer een maand aan de gang, dus de hoogste tijd voor een nieuwe info voor
dit nieuwe seizoen. Contributie, kampdata, gedragsregels, verslag van een cursus, kopij van
de welpen, verbouwingsplannen, dit zijn een aantal zaken die de revue zullen passeren. Veel
leesplezier en als u commentaar, tips, kopij voor dit blad of wat dan ook kwijt wilt … u weet
ons hopelijk te vinden.

Contributieverhoging.
Laat het eerst met dit onderwerp beginnen.
Al sinds 1984 bedraagt de contributie fl
96,= per jaar en later is daar de fl 10,=
bloeshuur bij gekomen. U zult misschien
nu denken, waarom dan veranderen? Tja,
het is gebleken dat de de laatste jaren de
kosten voor de aanschaf van materialen
e.d. flink gestegen zijn. Er is ook een hoop

nieuw aangeschaft bij het starten van de
nieuwe speltakken en veel zaken zijn nodig
aan vervanging toe. Om de toegenomen
kosten de baas te blijven en ook een kleine
reserve op te bouwen voor onverhoopte
zaken willen we de contributie met fl 10,=
per jaar verhogen. Het nieuwe bedrag
wordt dus fl 106,= per jaar + de fl 10,=
voor de bloeshuur. Ik hoop dat u begrip
heeft voor deze verhoging. Deze verhoging
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zal bij de eerstvolgende inning ingaan
tenzij er zwaar wegende bezwaren van uw
kant zijn.

Gedragregels
Zo af en toe zijn er een aantal kinderen die
zich fysiek of verbaal op een negatieve
manier onderscheiden van de rest van de
groep. Uiteraard proberen wij dit zoveel
mogelijk op een plezierige manier op te
lossen, maar soms lukt dat niet. Om
misverstanden te voorkomen hebben we
een klein protocol opgesteld als we er niet
uitkomen. U weet dan als ouders hoe er
door ons gehandeld wordt en voorkomt dit
misverstanden. Als een aantal
waarschuwingen en pogingen om het
gedrag te verbeteren niet helpen zullen wij
contact met u opnemen en uw kind naar
huis sturen of op laten halen. Uw kind zal
dan een maand niet mogen komen zodat
hij/zij goed weet dan het echt menens is nu
en ook om te bekijken of de rest van de
groep er weer meer plezier in heeft. Als tot
deze stap besloten wordt heeft uw kind het
al behoorlijk bont gemaakt. Na deze
maand is uw kind weer van harte welkom
en heeft hij/zij er hopelijk van geleerd. Als
het dan nog steeds niet gaat wordt opnieuw
contact met u opgenomen om met u te
bespreken of het nog wel zinvol is uw kind
op de scouting te houden.
Vaak lijdt de hele groep onder
misdragingen van een enkel of een kleine
groep kinderen en heeft het tot gevolg dat
andere kinderen er dan juist van af gaan. U
snapt dat dit toch niet de bedoeling kan
zijn. Ook staan wij soms met rode oren aan
de kant als wij de taal horen die door
sommige kinderen uitgekraamd wordt.
Ook dit zal direct aangepakt worden en bij
herhaling met u worden besproken.

Een verdieping op de
Mettenburcht?

Wij zijn deze zomer gestart met het maken
van plannen om een verdieping op de
Mettenburcht te gaan bouwen tesamen met
‘De Jeugdraad’, de eigenaar van het
gebouw. De Mettenburcht is in het
verleden voor de Scouting gebouwd en de
stichting R.K. Jeugdraad is opgericht om
het gebouw te exploiteren. Voor het
gebruik van het gebouw betalen wij een
minimale huur van fl 250,= per jaar. Het is
dus niet een “eigen honk” en alles moet
dan ook weer opgeruimd worden als we
weggaan. De behoefte aan een eigen
ruimte waar we lekker in kunnen
rommelen e.d. is zo groot dat we besloten
hebben tot het bekijken van de
mogelijkheden. De eerste stappen zullen
zijn het maken van een ontwerp van het
gebouw en wat het moet gaan kosten.
Vervolgens kunnen we dan bekijken of het
haalbaar is. Wij hopen uiteraard van wel.
Als u nu denkt, daar wil ik wel bij helpen,
neem dan contact met mij op. Graag zelfs!

De kampdata
Er zijn alweer een aantal kampdata’s
bekend. De Esta’s gaan van 3 t/m 7 mei
naar Soest. De Welpen gaan van 10 t/m 17
juli naar Amersfoort. Helaas zullen de
Scouts niet in dezelfde week omdat het
voortgezet onderwijs drie weken later pas
vrij heeft. Waarschijnlijk wordt het na de
bouwvak. van 7 t/m 14 augustus. Als de
precieze datum bekend is hoort u dit zo
spoedig mogelijk.

Het zoekraken van…
Als uw kind lid van de scouting wordt
krijgt het naast de bloes of T-shirt ook een
aantal andere zaken zoals das, dasring,
petje etc. Dit valt niet onder de bloeshuur
maar worden eenmalig verstrekt . Het zijn
allemaal best prijzige dingen en sommige
kinderen raken dit heel makkelijk kwijt.
Het is dan ook raadzaam een merkteken
aan te brengen, zodat uw kind weet wat
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van hem is. Als het kwijt is zijn wij
genoodzaakt een vergoeding te vragen
voor de vervanging. We berekenen de
kostprijs want we willen er zeker geen
winst op maken. Wellicht kunt u uw kind
er op wijzen er zuinig mee om te gaan en
het niet te verliezen.

Het verslag van een cursus
Marja van Tol en Ageeth Geerlings zin dit
voorjaar gestart met een cursus. Deze
cursussen zijn min of meer verplicht voor
nieuwe leiding. Per speltak dient er
minsten een persoon in het bezit te zijn van
een kamp/bivak erkenning, anders mag er
geen kamp/bivak georganiseerd worden.
Dit is vooral van belang voor de Esta’’s,
Welpen en Scouts. Vanuit deze speltakken
zullen de komende tijd dan ook een aantal
stafleden starten met het volgen van deze
cursussen of zijn al gestart aangezien de
huidige staf met erkenningen al aardig in
de richting van de pensioengerechtigde
leefttijd gaan. Naast deze verplichtingen
zijn de cursussen ook gewoon gezellig en
zeer leerzaam. Marja heeft een verslag
gemaakt voor u van de gevolgde training.
11 maart 1998
Hallo scouting vrienden,
Afgelopen weekeind zijn Ageeth en ik op
cursus geweest bij Welverro in Langeraar.
Er werd een starttraining gegeven voor
bijna alle speltakken. Daar wij dit lekker
dichtbij vonden hebben wij de stoute
schoenen aangetrokken en ons aangemeld.
Wij werden ontvangen door een
teamleiding die het Welverro clubhuis
hadden omgetoverd tot een waar hotel
waar wij na de inschrijving bij de balie een
glas champagne kregen en naar de
conferentie zaal werden gebracht. Na de
champagne begon het officiele programma.
Eerst een openingswoord waarin uitgelegd
werd wat de bedoeling van dit weekeind
was. Het eerste gedeelte was er vooral op

gericht om het een en andere te vertellen
over de ontwikkeling van kinderen in
verschillende leeftijdsgroepen, dit was een
gezemenlijke aktiviteit voor de div.
speltakken. Daarna werd er uitleg gegeven
ovr het maken van programma’s met als
hoofpunten: 1. Voorbereiding,
2. Speluitleg, 3. Spelbegeleiding ,
4. Afronding. Na dit gedeelte werd er van
ons verwacht dat wij dit in praktijk gingen
brengen. Wij werden meegenomen door
Eibert die er speciaal was voor de
Beverleiding( dit was een groep van vijf;
Wendy, Kirsten, Sjoerd, Ageeth en ik) . Hij
nam ons mee naar het grote bos van de
tovenaar, liet ons onderweg allerlei
hindernissen nemen, veranderde opeens in
een prins, waar wij direkt weer met
meegingen naar de spiegelzaal. Wij
beleefden dus eigenlijk een heel avontuur,
maar ook hieraan kwam een eind. Eibert
vertelde ons dat wij dus voortaan met de
Bevers alleen nog maar op avontuur
mogen gaan. Nu werd er van ons verwacht
dat wij een programma gingen maken naar
aanleiding van een aantal spellen die wij
opkregen. Ik moet zeggen het is aardig
gelukt. Wij zullen dit programma met onze
eigen Bevergroep zeker een keer draaien,
zodat onze Bevers dus voortaan echt op
avontuur gaan.
Na de maaltijdin het hotel, was het middag
programma hoofdzakelijk gewijd aan “hoe
kom je aan ideeen voor je programma”en
hoe breng je dat in praktijk. Wij ontvingen
ook allemaal het nieuwe Handboek
“Leiding Bevers”, waaring veel nieuwe
spelideeën verhalen over Hotsitonia en zijn
bewoners. Een leuk boek waar wij in de
toekomst zeer zeker veel gegruik van
zullen maken.
Na het diner en natuurlijk de gebruikelijke
corvee hadden wij een uurtje vrijaf. Om
9.30 uur begon het avond programma. Dit
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bestond voornamenlijk uit een rollenspel
wat af en toe tot grote hilariteit leidde. Ik
zal maar niet in detail treden, maar we
hebben veel gelachten. Het avond
programma was om +/- 22.15 ten einde
waarna het informele gedeelte begon onder
het genot van een biertje of wijntje en werd
het nog erg gezellig.
Zondagochten 8.00 uur.
We worden gewekt, kopje thee op bed. Het
was een kort nachtje met zoals gebruikelijk
veel herrie in de slaapzaal. Na het ontbijt
beginnen we met het volgend onderdeel
van de training. Het gaat hoofdzakelijk om
het leidinggeven, hoe doe je dat, waar is je
plaats, waar sta je, hoe leg je een spel uit.
Een en ander was nog niet zo eenvoudigt.
We kregen allemaal een opdracht een
bestaand spel te veranderen en dan per
speltak aan de andere groepen uitleggen en
met zijn allen het spel te spelen. Ik zou
zeggen probeer het maar eens, het viel niet
mee, maar we leerden veel van het kijken
naar elkaar. Wat doet iemand goed, waar
zitten de fouten, hoe kun je dit verbetren.
Ik vond het een zeer leerzaam onderdeel.
Na de lunch volgde nog een evaluatie over
dit afgelopen weekeind en natuurlijk de
stage opdracht. Je wordt geacht twee keer
mee te draaien bij een andere groep in je
eigen speltak, dan in mei nog een
avondtraining en in september nog een
weekeind programma training. Als Ageeth
en ik alles netjes afronden kan “Abbé
Pierre “ zeggen; ‘We hebben er weer twee
erkende leidsters bij!’
Groetjes, Marja van Tol
Dit was het voor deze uitgave. Dank voor
het lezen en tot de volgende keer.
André Wijfjes
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