
ABP Nieuws 
 
Hallo allemaal, 
 
Het seizoen is alweer een paar maanden oud. Er zijn een aantal zaken die ik graag onder uw 
aandacht wil brengen. Als het goed is komt er binnenkort een uitgebreid groepsblad met van 
alles en nog wat erin. Ik beperk mij dan ook tot de wat serieuzere zaken deze keer. 
 
Senioren scouts. 
Er is dit seizoen een verandering bij de 
scouts opgetreden. De groep is gesplitst in 
een junioren en senioren groep. De 
oudere scouts van vorig jaar wilden graag 
blijven, maar moest dan wel in een aparte 
groep. Op deze manier wordt het 
leeftijdsverschil niet te groot. Deze groep 
komt samen na de junioren scouts op de 
vrijdagavond. De junioren draaien nu van 
zeven tot halfnegen en de senioren van 
halfnegen tot tien uur. De scouts staf zorgt 
voor beide groepen. Alles gaat prima, 
iedereen heeft het prima naar zijn of haar 
zin. Petje af, zeker voor de staf die nu de 
hele vrijdagavond in de weer zijn. Eén van 
de activiteiten van de senioren scouts is 
het maken van een clubblad. Ik ben 
benieuwd hoe het eruit gaat zien. 
 
Lidmaatschap en uniform. 
U kind is lid van de scouting voor het hele 
seizoen 2001-’02. Er is dan ook een 
contributieverplichting voor het hele 
seizoen, ook al kan de contributie in 
tweeën voldaan worden. Soms is hier een 
misverstand over, vandaar dat ik dit zo 
duidelijk vermeld. Als uw kind van de 
scouting af gaat en een kind van de 
wachtlijst deze plek opvult kan er 
restitutie plaats vinden van de contributie. 
Dit doen we alleen halverwege het seizoen 
en niet als er nog maar een paar maanden 
te gaan zijn. Ik hoop dat u hier begrip voor 
heeft. 
Bij de contributie zit ook een bedrag 
(ƒ 15,=) voor de huur van het uniform. Nu 
gebeurt het nogal eens dat er spullen kwijt 
raken, vooral dassen en dasringen. Dit is 

niet in dit bedrag inbegrepen. Voor 
vervanging van deze zaken moeten wij de 
kostprijs berekenen. Reden te meer om 
uw kind erop te wijzen zuinig te zijn op het 
uniform. Als het uniform te klein wordt 
krijgt uw kind uiteraard een groter 
uniform.  
Als u kind van de scouting af gaat gaan wij 
er vanuit dat u het uniform weer aan ons 
teruggeeft. Dan kan een ander lid hier 
weer gebruik van maken.  
 
Contributie 
Met de komst van de Euro en een hoger 
afdracht aan het landelijk bureau zijn wij 
genoodzaakt de contributie bedragen iets 
aan te passen en op mooie ronde 
Eurobedragen te brengen. Er is een 
stijging van ongeveer 3%. De contributie 
wordt Euro 50,= en de  huur van het 
uniform Euro 7,=. In totaal dus Euro 57 per 
seizoen. Het kampgeld zal Euro 10 per 
kampdag bedragen. Om fl./euro 
problemen te voorkomen zal begin januari 
de incasso plaats vinden of krijgt uw kind 
een nota mee. Automatische incasso heeft 
nog steeds onze voorkeur. Het scheelt ons 
veel bankkosten en is minder werk. Als u 
nog niet via deze weg de contributie 
betaalt, maar dit wel zou willen, laat het 
mij weten. Dan blijft er in ieder geval meer 
geld over voor de club. 
 
Leid(st)ers voor de groepen. 
Er zijn nu ongeveer honderd kinderen lid 
van de scouting. Daarnaast is de wachtlijst 
ongeveer 50 kinderen groot. Maar zonder 
voldoende leiding is het onverantwoord 
bezig zijn. Bij sommige speltakken is er 



een nijpend tekort aan het ontstaan, van 
vooral volwassen leiding. Er zijn gelukkig 
een behoorlijk aantal jongere leid(st)ers 
actief, maar het is essentieel dat er ook 
oudere staf is om de noodzakelijke 
verantwoordingen voor de kinderen te 
dragen. Daarbij hebben een aantal 
stafleden aangegeven er binnenkort mee 
te stoppen, dus het probleem wordt 
alleen maar groter. Ook worden de twee 
scouts groepen gerund door dezelfde 
stafleden en ook dit is niet ideaal. We zijn 
dan ook naarstig op zoek naar versterking. 
Uw hulp kunnen wij hierbij zeker 
gebruiken. Ik wil u vragen eens goed in het 
rond te kijken binnen uw 
familie/vrienden/buurtgenoten of er geen 
geschikte kandidaten zijn. Of misschien 
heeft u zelf wel aspiraties. Mond op mond 
reclame en persoonlijk vragen geeft toch 
de meeste kans op succes. Het zou 
vreselijk zonde zijn als we moeten stoppen 
met een speltak vanwege een tekort aan 
staf. Zeker gezien het grote aantal 
kinderen die nog op de wachtlijst staan! 
Het zou prachtig zijn als we zoveel staf 
zouden hebben dat we een extra groep 
kunnen starten. Maar eerst maar zorgen 
dat we de huidige situatie kunnen 
handhaven. Wie o wie komt er met 
kandidaten op de proppen. Allemaal op 
zoek, help ons uit de brand!! 
 
Naast stafleden voor de groepen is bijv. 
ook een penningmeester welkom. De 
combinatie groepsvoorzitter, penning-
meester, contactpersoon gemeentelijk 
zaken is alles bij elkaar toch wat veel en 
niet ideaal om deze taken naar voldoening 
te kunnen uitvoeren.  
 
Maar liever stafleden voor de speltakken, 
dit is het allerbelangrijkste !!!! 
 
Scouting en internet 
Misschien weet u het nog niet, maar ook 
wij hebben al een tijdje een home page; 

www.abbepierre.nl 
Dave Leliveld heeft deze gemaakt en 
houdt deze bij. Momenteel heeft hij het 
erg druk met zijn studie, waardoor de 
home page ietwat gedateerd is, maar 
zeker de moeite waard om te bekijken.  
We willen deze site actiever gaan 
gebruiken. 
 
Veel van u hebben een e-mail adres. Ik wil 
hiervan graag een lijst maken om te 
gebruiken voor bijv. het verspreiden van 
een nieuwsbulletin als deze. Daarnaast is 
het een mooi medium om te 
communiceren. Ik wil u vragen een bericht 
naar mij te sturen zodat ik de lijst kan 
samenstellen. Ik zou het ook leuk vinden 
als u er wat specifieke informatie bijzet 
(beroep, hobby’s, handig in..e.d.). We zijn 
bijvoorbeeld nog steeds bezig om onze 
huisvesting te gaan 
verbeteren/uitbreiden. Dit zal toch op 
basis van zelfwerkzaamheid moeten gaan 
gebeuren om de kosten in de hand te 
houden. Daarnaast zit ik soms met 
specifieke problemen waarbij wellicht uw 
expertise van pas kan komen.  
 
O ja, mijn e-mail adres is: 
Wijfjes@rulbim.leidenuniv.nl 
 
Ik ben benieuwd naar uw respons! 
 
Dit was het voor nu. 
Rest mij u alvast plezierige feestdagen toe 
te wensen en een goede start van 2002. 
 
Groetjes, 
André Wijfjes 
groepsvoorzitter 


