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Nieuwsbrief oktober 2014 

 

 

OPENING SEIZOEN 2014/2015  

Het nieuwe scoutingseizoen 2014/2015 is op zaterdag 20 september 2014 geopend. 

Dit hebben wij deze keer op een bijzonder wijze gedaan. 

In samenwerking met Kentron-Noord zijn een aantal uitdagende outdoor-activiteiten 

georganiseerd zoals boogschieten, geblinddoekt kimspel, klimnet, abseilen van een steile 

wand en lopen op ski’s. Door overtrekkende onweersbuien moesten we een aantal keren de 

activiteiten stoppen vanwege gevaar zodat niet iedereen aan de beurt is geweest en we ook 

niet aan alles zoals de tokkelbaan zijn toegekomen.  

Het boogschieten had een gretig aftrek en het abseilen trok veel deelnemers en kijkend 

publiek. Misschien voelen de kijkers zich de volgende keer uitgedaagd? 

Dit smaakt naar meer? 

Dankzij de enthousiaste bijdrage van de leiding, het Kentron-Noord team en de leden is het 

een actieve en gezellige middag geworden. Van al deze activiteiten was iedereen wel 

hongerig geworden en al snel zaten zij aan het kampvuur hun hike-bom te bereiden en te 

verorberen. 

Met de leiding zullen wij deze zaterdag evalueren en bekijken of we op gezette tijden meer 

van dit soort activiteiten kunnen organiseren. Misschien met het overvliegen volgend jaar?  

 

Door Jan Boerman is hiervan een film gemaakt en deze zal t.z.t. tijdens een bijenkomst 

vertoond worden. Zie ook Facebook voor een impressie. 

 

Jammer dat niet een iedereen aanwezig kon zijn. 

 

 

NIEUWE COLLEGA’S 

Tijdens het open huis hebben wij bezoekers gehad die zich hebben georiënteerd op de rol van 

begeleiding en een aantal studenten die op zoek zijn naar een geschikte stageplaats. 

 

Ook hebben de leden kennis kunnen maken met Lennart Morsink die ter oriëntatie een 

weekend heeft meegedraaid. Hij heeft er volgens ons wel zijn in en we denken dat Lennart 

met zijn scoutingervaring een zeer welkome versterking van het leidingteam zal zijn. 

 

 

NIEUWE LEDEN 

Diverse geïnteresseerde kinderen hebben met hun ouders een kijkje bij ons genomen. Een 

aantal van hen heeft inmiddels de smaak te pakken en zal het volgend weekend met ons 

meedraaien. Wij hopen dat er nog meer zullen volgen. 

SCOUTINGGROEP BIJZONDERE EISEN 

BLAUWE VOGELS ST. JORIS OVERIJSSEL 
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VACATURES 

 

Penningmeester 

De rol van penningmeester wordt gesplitst. 

 Marga Mahu neemt de inkomende stroom (wat klinkt dat; alsof we al miljonair zijn) 

voor haar rekening zoals: contributies, subsidies 

 

 Marcel Zunnebeld geeft het geld uit en zorgt voor de basisadministratie. Daarnaast 

wordt het verzekeringspakket door Marcel beheerd. 

 

 Henk Oonk (penningmeester Blokhut): kijkt op bestuursniveau mee naar het financieel 

beleid. 

 

Tijdens de werkelijke overdracht komen waarschijnlijk nog zaken naar voren die nog 

toebedeeld moeten worden. De tijd zal uitwijzen hoe de splitsing uitwerkt en of aanvullende 

afspraken nodig zijn. Als er veranderingen zijn wordt je op de hoogte gehouden.  

 

Ledenadministratie en postbehandeling 

De ledenadministratie incl. VOG’s en postbehandeling gaat door Gea Bröckotter 

overgenomen worden. 

 

Oudervertegenwoordiger 

Deze taak wordt door Jolande Markerink op zich genomen 

 

Goepsraad 

Gea, Jolande, Marga en Marcel zullen deelnemen aan de groepsraad 

 

Overige vacatures en klussen 

Nu bovenstaande activiteiten zijn afgerond kunnen we ons oog weer op andere activiteit en de 

verdeling daarvan richten.  

Het belangrijkste deel is het onderhoud. De coördinatie daarvan moet door de beheerder 

plaatsvinden. Deze is momenteel ziek en wij zullen dus naar een ander oplossing moeten 

zoeken.  

Houdt in ieder geval rekening met bladruimen in december. Een en ander is afhankelijk van 

de val van het blad en het weer. Een datum afgeven is dus niet mogelijk. 

 
   

FACEBOOK 

Het adres van ons Facebookpagina en het uiterlijk wordt gewijzigd. Maaike Keilholtz (leiding 

Sherrows) heeft een cursus gevolgd en uit die cursus een aan tips meegekregen om ons de 

Facebookpagina een meer modern uiterlijk te geven. De site is nog in constructie. Zodra deze 

klaar is wordt je geïnformeerd. 
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OVERVLIEGEN 

Mandy, Madelon, Joos, Marin en Gijs zullen overvliegen naar de Sherrows. 

Dit betekent dat de groep Sherrows/Stam te groot zou wordt. Daarom is in de groepsraad 

besloten, de Sherrows en de Stam weer op te splitsen in 2 aparte groepen. 

Omdat de blokhut al een aantal weekenden is verhuurd is besloten het overvliegen dit seizoen 

uit te stellen tot januari. 

Dit betekend dat de overvliegende Scouts tot het nieuwe jaar nog met de Scouts meedraaien 

en de Sherrows/Stam tot januari 1 groep blijven.  

In januari vliegen de Scouts over naar de Sherrows en zullen met Ruben, Yannick, Bas, 

Matthijs vd M., Tom, Larissa, Rosalie en Jan de Sherrow groep vormen. De overige leden van 

de Sherrows/Stam komen dan in de Stam groep. 

We zullen jullie zo spoedig mogelijk laten weten welke groep op welke datum opkomst heeft. 
 

 

NAAM VAN DE VERENIGING. 

De naam “scoutingvereniging BE/BV st Joris Overijssel is een lange naam waarin letters 

verscholen zijn (BE/BV) die buitenstaanders niets zeggen. Bovendien, iemand die iets voor 

zijn of haar kind zoekt zal niet in eerste instantie naar deze naam zoeken. In de wereld van 

onze doelgroep is de aanduiding “G ………… gevolgd door de soort activiteit een gangbare 

term aldus Marjan Elshof.  

" G" staat voor gehandicapt. 

 

Besloten is om dat in onze uitingen ook te gaan toepassen en “BE St. Joris Overijssel met als 

subnaam “G-scouting te gaan gebruiken. Langzaam maar zeker zou de lange naam kunnen 

wijzigen in “G-scouting Overijssel”. 

Uiteraard zal de wijziging van de naam t.z.t. in de groepsraad ter discussie gebracht worden. 

Weten jullie een betere naam, laat het ons weten.    

 
 

NB  

Deze nieuwsbrief is bedoeld om de vereniging op de hoogte te houden van belangrijke 

informatie en is een experiment. De brief zal verder opgeleukt moeten worden met een 

mooiere lay-out. Wie kan ons daar bij helpen. 

Tevens zal onderzocht worden of het niet concurreert met onze Facebookpagina.  

Als iemand ideeën hierover heeft, hij/zij wordt uitgenodigd.  

 

 

 

 

 

 


