Nieuwsbrief december 2018
LEIDING VACATURES: BEVERS EN WELPEN VRIJDAG

Zowel de welpen vrijdag als de bevers zouden graag (een bij voorkeur mannelijke) leiding toevoegen aan
hun team! U als ouders kunt ons vast en zeker helpen in onze zoektocht naar de juiste persoon. De bevers
zijn tussen de 5 en 7 jaar en spelen in het thema van het dorp Hotsjietonia en gebruiken hierbij hun
fantasie. Welpen zijn kinderen van 7 tot 11 jaar die samen met de figuren uit Jungleboek de spannendste
avonturen beleven. Wij zouden het waarderen als u ook in uw omgeving kenbaar maakt dat wij iemand voor
deze functie zoeken! Eventuele interesse kan kenbaar gemaakt worden via een e-mail aan
bestuur@scouting-esdoorn.nl. Wat houdt dat nou precies in? Leiding bij scouting zijn? Door op de volgende
link te klikken kunt u hier meer over lezen: https://bit.ly/2MOv0QV.
BELANGRIJKE DATA
21 – 23 december
Poolkamp
28 – 29 december
Geen opkomsten i.v.m. Kerstvakantie
4 – 5 januari
Geen opkomsten i.v.m. Kerstvakantie
12 januari | 15:00 – 19:00 uur
Nieuwjaarsopkomst
18 – 19 januari
Installatieweekend
8 – 10 februari
Weekendkamp scouts
22 – 23 februari
Geen opkomsten i.v.m. voorjaarsvakantie
2 maart
BP Tocht te Wolvega

.

NIEUWJAARSOPKOMST
Volgens traditie vieren wij het nieuwe
scoutingjaar met een gezamenlijke opkomst.
Wij nodigen alle leden, ouders en verzorgers,
broertjes en zusjes uit om op zaterdag 12
januari 2019 de boerenkoolexpeditie te gaan
lopen. Wij verwachten u om 15:00 uur en
sluiten de opkomst af rond 19:00 uur.
De boerenkoolexpeditie is een leuke wandeling
in kleine groepjes met onderweg diverse
posten. Dit jaar ligt de organisatie als
eindopdracht in handen van een aantal
studenten van het Friesland College.
Een goede wandeling kost veel energie. Deze
zullen wij weer snel aanvullen, want
aansluitend staat er een overheerlijke
boerenkoolmaaltijd voor u klaar. De boerenkool
zal vegetarisch klaargemaakt worden en er is
een alternatieve maaltijd voor de personen die
boerenkool écht niet lusten.

15 – 16 maart
Installatieweekend

Kunnen je ouders niet komen, maar jij wilt wel
meedoen? Geen probleem, wij voegen wel
samen!

19 – 22 april
HIT

Opgeven is niet nodig.

3 – 4 mei
Geen opkomsten i.v.m. meivakantie
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“PERSONEELSZAKEN”
Binnen De Esdoorn zijn de afgelopen periode
aardig wat vacatures gevuld. Zo is Anita
Boersma lid geworden van het bestuur als
groepsbegeleider. De groepsbegeleider begeleid
de groep op de volgende gebieden: kwaliteit van
spel, kwaliteit van relaties/samenwerking en
kwaliteit van leidinggeven. Oude bekende
Sander Wiersma heeft zich aangemeld als
praktijkbegeleider. De praktijkbegeleider
adviseert het groepsbestuur en de praktijkcoach
van de regio op het gebied van de ontwikkeling
van competenties van leidinggevenden en van
teams in een groep. Sebastiaan Koster
versterkt sinds kort het Sawaley-team voor het
beheer van ons gebouw. De welpen zaterdag
hebben Janna Smit in hun midden mogen
verwelkomen als nieuwe leiding. De welpen
vrijdag hebben in Sumeia Inad een nieuwe
leidster gevonden en Camilla van Iersel heeft de
rol van teamleider welpen vrijdag overgenomen
van Laura Schmitz. Laura: hartstikke bedankt
voor wat jij als teamleider voor de welpen vrijdag
hebt gedaan! Uiteraard wensen we iedereen veel
succes en bovenal veel plezier in hun nieuwe
functie. We zijn er trots op dat we toch iedere
keer maar weer mensen vinden die zich als
vrijwilliger voor onze groep in willen zetten.

ALGEMENE INFORMATIE
Bevers
Opkomsttijden | zaterdag 12:30 – 14:00 uur
Teamleider | Marjelle Boonstra
marjelle@scouting-esdoorn.nl
Welpen vrijdag
Opkomsttijden | vrijdag 18:30 – 20:30 uur
Teamleider | Camilla van Iersel
camilla@scouting-esdoorn.nl
Welpen zaterdag
Opkomsttijden | zaterdag 09:30 – 11:30 uur
Teamleider | Roy Coersen
roy@scouting-esdoorn.nl
Scouts
Opkomsttijden | zaterdag 14:15 – 17:15 uur
Teamleider: Stefanie van Gelder
stefanie@scouting-esdoorn.nl
Explorers
Opkomsttijden | vrijdag 20:15 – 22:15 uur
Teamleider: Wouter Blok
wouterb@scouting-esdoorn.nl
Roverscouts
Opkomsttijden | driewekelijks vrijdag 20:30 – 22:30 uur
Adviseur: Maarten Nijboer
maarten@scouting-esdoorn.nl
Algemene informatie
info@scouting-esdoorn.nl
www.scouting-esdoorn.nl
www.facebook.com/scoutingesdoorn

INSCHRIJVING ZOKALUX2019 GEOPEND
De voorbereidingen voor zokalux2019 staan niet stil en het is
(zoals eerder gemeld) nu al mogelijk uw kind in te schrijven.
Gebruik daarvoor onderstaande links. Weet u al dat uw kind
meegaat, schrijf dan z.s.m. in! Dit helpt ons met het juist
reserveren en inplannen van activiteiten.
Scouts
https://sol.scouting.nl/as/form/23285/participant/new
Explorers
https://sol.scouting.nl/as/form/23279/participant/new

2

VERTROUWENSPERSOON
Onze vertrouwenspersoon Gea Kuiken kan
worden benaderd als je een probleem hebt, dat
je niet wilt of kunt bespreken met iemand van de
leiding of het bestuur. Dit geldt zowel voor
(staf)leden als ouders. We hopen dat niemand
de vertrouwenspersoon echt nodig zal hebben,
omdat het natuurlijk beter is als je problemen
direct met elkaar bespreekt. Ook willen we
onderstrepen dat het eerste aanspreekpunt bij
problemen altijd de voorzitter of
groepsbegeleider is.
Wie is Gea?
Mijn naam is Gea Kuiken. Ik ben getrouwd met
Ruud en samen hebben we twee kinderen: Merel
en Joost. Via Joost ben ik met De Esdoorn in
aanraking gekomen, hij is al sinds zijn achtste
lid. In de loop der jaren heb ik wel gemerkt wat
een leuke en betrokken club mensen dit is. Mede
hierdoor heb ik ook besloten dat ik wel
vertrouwenspersoon wilde worden toen mij dit
gevraagd werd. Zeker ook omdat ik niet
daadwerkelijk betrokken ben bij De Esdoorn,
want dat is volgens mij wel een vereiste in deze
functie. Mocht het nodig zijn, dan ben ik er dus!
Gea is te bereiken via
vertrouwenspersoon@scouting-esdoorn.nl.

CONTRIBUTIE 2019
De contributie zal in 2019 met 50 cent per
kwartaal worden verhoogd. Om onze
begroting sluitend te krijgen, is een kleine
verhoging noodzakelijk. De contributie is dan
in 2019 134 euro per jaar voor het eerste lid
en 130 euro per jaar voor ieder volgend lid
uit het zelfde gezin.
Voor meer informatie verwijzen we u graag
naar de bijgesloten contributiebrief 2019.

HIT
De HIT (kort voor Hikes,
Interessekampen en Trappersexpedities)
is een activiteit van Scouting Nederland
die ieder jaar tijdens het Paasweekend
georganiseerd wordt voor leden van
scouting vanaf zeven jaar. De HIT is een
verzameling van ruim 70 activiteiten op
meerdere locaties in heel Nederland.
Ieder jaar doen een paar duizend scouts
uit heel Nederland mee. Deelnemers
kunnen inschrijven met een groepje of
individueel. Op 27 januari 2019 10:00 uur
start de inschrijving. In de HIT-courant is
een korte beschrijving te vinden van elk
HIT-onderdeel waar in 2019 een keuze
uit gemaakt kan worden:
https://tinyurl.com/y9vfjgv8. Snel lezen,
keuze maken en inschrijven dus!
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