april 2021
Bericht van de voorzitter:
De lente is begonnen, het gras wordt groen, je ruikt het voorjaar. Fijn om weer naar de opkomsten te
kunnen komen. Klussen rond het pand kan bijna niet en vergaderen kan nog altijd niet fysiek maar
moet online. Ondanks alles kijken we met een positieve blik vooruit en hopen dat het niet te lang
gaat duren.
Scouting Nederland meldt dat in 2020 er een ledengroei is geweest van 3,4% wat bijzonder is, want
ledengroei ondanks dat een flink deel van het jaar de opkomsten niet door konden gaan. Er zijn nu
ruim 114.000 leden ingeschreven. Deze trend kunnen we ook bij onze groep zien. Sinds november
2020 hebben zich 9 nieuwe jeugdleden aangemeld. Wij tellen nu totaal 96 leden. Scouting blijft een
mooie en leerzame vrijetijdsbesteding. Samen buiten spelen, ravotten, knutselen, speurtocht en
kampvuur maken blijft voor kinderen altijd aantrekkelijk.
Binnenkort gaan we weer varen. De boten liggen klaar aan de steiger om de nodige rondjes op de
Afgedamde Maas te zeilen. We gaan weer oefenen om het zeilen goed onder de knie te krijgen.
Verderop in de Loevzijde leest u over NaWaKa in augustus 2022, het grootste Scouting Kamp van
Nederland voor waterscouts, waar duizenden waterscouts bij elkaar komen. Het duurt nog wel ruim
een jaar maar staat natuurlijk al in onze agenda!!!
Lees snel verder over de ontwikkelingen binnen onze vereniging.
Met vriendelijke Scoutinggroet,
Marcel Overduin

Belangrijke data:
1 mei & 8 mei:
29 mei:
24 juli t/m 28 augustus:

Geen opkomst i.v.m. de meivakantie
Algemene ledenvergadering (verdere informatie volgt nog)
Geen opkomsten i.v.m. de zomervakantie
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Corona update
Helaas zullen we binnen onze opkomsten nog steeds rekening moeten houden met alle
Coronamaatregelen. Op deze manier kunnen wij er alles aan doen om de opkomsten door te laten
gaan. De regels zijn niet veranderd ten opzichte van de laatste Loevzijde. Hieronder nogmaals de
belangrijkste punten:






Voor je op het terrein komt doe je bij de leiding die bij de poort staat een gezondheidscheck.
Bij binnenkomst ga je meteen naar je eigen lokaal toe, zodat groepen gescheiden blijven (in
het lokaal staan de ramen open)
Leiding houdt ten alle tijden 1,5 meter afstand van elkaar en van de kinderen die bij de
zeeverkenners of wilde vaart zitten.
Van de bevers, welpen en dolfijnen hoeft de leiding geen afstand te houden
Kinderen t/m 17 jaar hoeven geen afstand te houden

Zakmessen beleid
Dat we voor sommige Scouting activiteiten zakmessen gebruiken, zal voor niemand een verrassing
zijn. Wel willen we dat dit veilig gebeurt, vandaar deze informatie. Zakmessen zijn zeker niet
verplicht om te hebben en het is de uiteindelijke beslissing van de ouders of uw kind een zakmes
mee mag naar de opkomst of niet. Bevers, Welpen en Dolfijnen mogen geen zakmessen meenemen
naar ons terrein. Zeeverkenners en Wilde Vaart mogen wel een zakmes gebruiken als dit nodig is
tijdens een opkomst.
Vraag altijd wel eerst aan de leiding of je met je zakmes mag werken. Let hierbij in ieder geval op de
volgende punten:
 Houd altijd voldoende afstand tussen jezelf en anderen.
 Ga altijd zitten met een mes.
 Loop nooit met een mes.
 Volg altijd instructies van de leiding op.
Wanneer we met de groep ergens naartoe gaan, is het niet de bedoeling dat je een zakmes bij je
hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een dagje uit, het bezoeken van een markt, een spel in het dorp,
enzovoorts. Als je je mes niet nodig hebt, hoef je het ook niet mee te nemen.

Waar moet mijn zakmes aan voldoen?
Zakmessen zijn gekocht in de Scoutshop.
Je zakmes moet in ieder geval beveiligd zijn. Dat wil zeggen, hij mag niet zomaar kunnen terug
klappen als je ermee bezig bent en hij moet dus op slot gezet kunnen worden.
Een zakmes mag niet groter zijn dan 28 cm en mag maar 1 snijkant hebben.
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Nawaka 2022
Vol verwachting kijken wij uit naar het volgende
NaWaKa!
NaWaKa is hét grootste waterscoutingkamp van Europa!
NaWaKa 2022 is van 8 tot en met 17 augustus op het
Scoutinglandgoed Zeewolde.
In 2018 stonden de Dolfijnen, Zeeverkenners en Wilde Vaart tijdens de opening tussen de ruim 4
duizend scouts op de Grote Markt in Zeewolde. Wij waren toen in groen, oranje en blauw gekleed.
Wil jij volgend jaar (weer) deelnemen aan NaWaKa? Noteer dan alvast bovenstaande data in je
agenda en kijk in de tussentijd op: https://nawaka.scouting.nl/
Vanaf de Dolfijnen kunnen de kinderen deelnemen. Na het installeren in september volgt meer
informatie over onder andere het NaWaKa spaarplan.

Hoppas
Zoals jullie waarschijnlijk gemerkt en gehoord hebben, maakt vanaf maart de Hoppas gebruik van ons
gebouw en terrein.
Enige tijd geleden werden wij als stichtingsbestuur benaderd door Hoppas kinderopvang met de
vraag of wij ons gebouw beschikbaar wilden stellen voor een nieuw op te starten BSO.
De BSO “Basecamp” is een buiten BSO die als uitgangspunt heeft dat de kinderen zoveel mogelijk
buiten spelen en samen de natuur ontdekken.
De visie van de Hoppas lag wat ons betreft mooi in een lijn met wat wij doen, en daarom zijn wij een
voorlopige samenwerking aangegaan.
Omdat wij enkele jaren geleden ook het gebouw aan een andere kinderopvang verhuurd hebben,
wisten wij deze keer waar de kansen liggen en waar de uitdagingen zouden zitten.
Dit betekent dat ons gebouw nu ook doordeweeks gebruikt zal worden en er wat meer leven op het
terrein zal zijn.
Wij zijn blij dat we Hoppas kunnen helpen en wensen hen veel succes met hun activiteiten.
Stichtingsbestuur Scouting Loevestein
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Het stichtingsbestuur
Wie zijn wij en wat doen we.
Wij zijn het stichtingsbestuur. Wij zijn samen met het groepsbestuur eindverantwoordelijk voor de
vereniging. Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor alle materiele en bepaalde immateriële
zaken (zoals bankrekeningen en verzekeringen). Beslissingen, zoals het tekenen van een
verhuurovereenkomst en nieuwe aankopen gaan via het stichtingsbestuur.
Wat de functies binnen het stichtingsbestuur zijn kunnen jullie hieronder lezen. Heeft u vragen aan
het stichtingsbestuur kunt u contact opnemen via onze website.

Voorzitter
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Beroep:
Hobby’s:
Bij scouting sinds:
Wat wil je nog kwijt:

Penningmeester
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Beroep:
Hobby’s :
Bij Scouting sinds :
Wat wil je nog kwijt?

Bart Lodder
29 jaar
Woudrichem
Leidinggevende in een bouwmarkt
Wandelen & gezellig met vrienden zijn.
April 2003
Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk normale opkomsten draaien zoals een
jaar geleden. En laten we met z’n allen verder bouwen aan onze mooie
vereniging die we hebben gemaakt tot wat het nu is.

Manish Venderbos
31 jaar
Woudrichem
Planner bij een transportbedrijf
Scouting, sporten (ook al gaat dat nu niet door corona) met de cabrio rijden
Volgens mij sinds 1997
Ik ben blij dat de vereniging ondanks de corona zo goed doordraait. Het
leidingteam doet er ook alles aan om ondanks de corona het zo leuk mogelijk
te maken voor de kinderen
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Secretaris
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Beroep:
Hobby’s:
Bij Scouting sinds:
Wat wil je nog kwijt?

Pandbeheer
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Beroep:
Hobby’ s:
Bij Scouting sinds:
Wat wil je nog kwijt?

Verhuur
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Beroep:
Hobby’s:
Bij Scouting sinds:
Wat wil je nog kwijt?

Algemeen lid
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Beroep:
Hobby’s :
Bij Scouting sinds
Wat wil je nog kwijt?

Jaap Vonk
71 jaar
Rijswijk
Pensionado
Varen en campertje rijden.
Heel lang
Ik hoop dat scouting in zijn algemeenheid op deze manier door zal gaan en
blijven bestaan, en veel kinderen een onvergetelijke scoutingtijd meemaken.

Marijn Bataille
32
Rijswijk
Schipper bij Rijkswaterstaat
Scouting, mijn kever en ons huisje
1994
Ik vind scouting ontzettend leuk en gezellig (voor zover er geen corona is) en
ik heb er al veel van geleerd

Perry van Zanten
30
Oudendijk
Conciërge op de praktijkschool De Noordhoek
Reizen en varen
2001
Ik word komend jaar papa Perry

Jan Bok
56
Poederoijen
Eigenaar Jan Bok Montage
Klussen, in de tuin zitten en eten van de bbq.😀
Heel lang.
Dat Scouting nog lang door mag gaan en veel kinderen plezier mogen
hebben.
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