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OKTOBER 2020 
Bericht van de voorzitter: 
Bij het schrijven van dit stukje zijn eerder vanavond nieuwe maatregelen ingegaan om het Corona 
virus te beteugelen. Heel jammer, maar wat nodig is gaan we doen. Gelukkig kunnen we nog wel 
opkomsten houden, en dat is het belangrijkst.  Verder in de Loevzijde kunt u lezen wat de 
maatregelen voor onze groep voorlopig inhouden.  
 

Algemene ledenvergadering 
Afgelopen zaterdag hebben we de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden. Uitgesteld sinds 
april, maar nu met de nodige hygiënemaatregelen en gepaste afstand van elkaar kon de vergadering 
toch doorgaan. Onze jaarlijkse bijeenkomst: Wat hebben afgelopen jaar gedaan en wat hebben we 
bereikt,  wat zijn de plannen voor de komende jaren. Voor het Groepsbestuur ligt de focus op  
uitbouw van PR, maar ook ledenwerving is een belangrijk punt. Ondanks een moeilijk financieel jaar  
kijken we vol vertrouwen uit naar de komende jaren. 
 
De ALV heeft een contributieverhoging goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2021 wordt de contributie  € 30  
per kwartaal (was € 27). 
 
Er zijn nieuwe bestuursleden gekomen en van een aantal hebben we afscheid genomen. In het 
Stichtingsbestuur zijn Jasper Vonk (voorzitter)  en Erik  van Andel (verhuur/pandbeheerder) gestopt. 
Gelukkig zijn er jonge mensen bereid gevonden deze taken over te nemen. Bart lodder wordt de 
nieuwe voorzitter van de Stichting. Perry van Zanten en Marijn Bataille nemen verhuur en 
pandbeheer op zich.  
  
Binnen het groepsbestuur verandert Emma van der Toorn van functie. Zij gaat zich bezighouden met 
PR  en de nieuwe vlootraadvertegenwoordiger in plaats van Emma wordt Lisa Tameris.  Daarmee zijn 
beide besturen weer compleet waar we heel blij mee zijn.  
Het nieuwe winterseizoen staat voor de deur. Laten we hopen dat zo onze opkomsten en activiteiten 
voort kunnen blijven zetten. Houdt u de berichten hierover van onze groep via Loevzijde, Speltak E-
mail of Facebook  goed in de gaten. 
 
Met hartelijke Scoutinggroet  
Marcel Overduin 
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Corona update: 
In deze nieuwsbrief vind je de meest recente informatie met betrekking tot het coronavirus en 
Scouting na aanleiding van de persconferentie van 28 september 2020. Deze informatie is opgesteld 
aan de hand van de richtlijnen van het RIVM, Scouting Nederland en de gemeente Altena.  

 
De belangrijkste punten zijn: 

 Opkomsten voor jeugdleden t/m 18 jaar (bevers t/m wilde vaart) moeten buiten 
plaatsvinden, tenzij het niet anders kan 

 Het terrein is alleen toegankelijk voor leden en vrijwilligers. Ouders moeten helaas hun 
kinderen bij het hek afzetten en daarna meteen weer vertrekken. 

 Omdat ouders niet op het terrein mogen komen, is het installeren van 10 oktober uitgesteld. 
De nieuwe datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. 

 
 

Algemene richtlijnen scouting Loevestein 
 Leden en vrijwilligers desinfecteren hun handen bij binnenkomst op het terrein 

 Opkomsten zijn buiten, tenzij het niet anders kan 

 Als een opkomst binnen plaatsvindt, wordt het lokaal goed geventileerd. Na elke opkomst, 
worden de deurklinken en gebruikt spelmateriaal gedesinfecteerd 

 Zeeverkenners en Wilde Vaart houdt 1,5 meter afstand van de leiding. Leiding houdt 
onderling ook 1,5 meter afstand.  

 Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar het pand. Als leden gebracht worden blijven 
ouders bij de fiets of de auto. We vragen ouders buiten het hek te blijven.  

 Breng uw kind niet te vroeg of te laat en haal uw kind niet te laat op. Leden worden 
gestimuleerd om meteen na de opkomst naar huis te gaan 

 Is uw kind verkouden, komt hij niet naar de opkomst 

 Heeft er iemand thuis koorts klachten, komt uw kind ook niet naar de opkomst.  

 Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met secretaris@scouting-loevestein.nl 
 

 
 
Grote clubactie 
Zaterdag 19 september is de ‘Grote Clubactie’ gestart 
Alle jeugdleden hebben een lotenboekje meegekregen naar huis. 
Per verkocht loodje gaat er 80% regelrecht naar de vereniging. 
Met de opbrengst van dit jaar gaan we het stuk terrein achter ons 
clubhuis opknappen en weer leuk maken voor de kinderen.  
Lootjes kunnen ook online gekocht worden. Heeft u nog geen lootje gekocht en wilt u onze 
vereniging steunen kan dat via onderstaande link: 
https://lot.clubactie.nl/lot/scouting-loevestein/474464 

https://lot.clubactie.nl/lot/scouting-loevestein/474464
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Rabobank clubkas campagne 
Jouw stem is geld waard   ! 
 
Vanaf 5 oktober tot 25 oktober kan  er weer op ons gestemd worden voor de Rabobank Club 
support. 
 
Het geld wat we hiermee ophalen willen we ook besteden aan de buitenspeelplaats achter ons 
gebouw. 
 
Let op dit kan alleen als je zelf een rekening hebt bij de Rabobank. 
 
Dus vraag je ouders, opa's  oma's en je buren om op ons te stemmen! 
 

Belangrijke data: 
24 oktober 2020  Geen opkomst i.v.m. herfstvakantie 
26 december 2020  Geen opkomst i.v.m. kerstvakantie 
2 januari 2021   Geen opkomst i.v.m. kerstvakantie 
 
Voor nu gaan we er vanuit dat alle bijzondere opkomsten door kunnen gaan. Mocht dit niet het geval 
zijn i.v.m. het coronavirus hoort u dat van ons.  
Verdere informatie over nacht van de nacht en de kerstopkomst krijgt u nog van ons.  
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Leiding nieuw seizoen 
Op 5 september zijn wij ons seizoen geopend met het overvliegen. Alle oudste leden van elke groep 
zijn over gevolgen, maar er heeft ook een wisseling plaatsgevonden bij de leiding. Hieronder een 
overzicht van de nieuwe leiding indeling per groep.  
 

Bevers / Welpen: 
- Joel Brenters 
- Joris Goossens 

 
bevers@scouting-loevestein.nl 
welpen@scouting-loevestein.nl 
 

Dolfijnen: 
- Lisa Tameris 
- Wendy Bok 
- Joey Viveen 

 
dolfijnen@scouting-loevestein.nl 
 

Zeeverkenners: 
- Christian Wolthaus 
- Levi Colijn 
- Tico Vermeulen 

 
zv@scouting-loevestein.nl 
 

Wilde Vaart: 
- Roy van den Bosch 

 
wildevaart@scouting-loevestein.nl 
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