juni 2021
Bericht van de voorzitter:
Kortgeleden was ik op het pand terwijl de groepen hun opkomsten hadden. Het plezier dat de
kinderen hadden bij de spellen en activiteiten was groot. Wat zijn we blij dat we weer bij
elkaar kunnen zijn.
Zoals jullie in de kranten hebben kunnen lezen heeft onze groep, samen met de andere
scoutinggroepen uit Hank en Sleeuwijk elk een bedrag van de gemeente Altena ontvangen
van €2.000,00. De Gemeente wil dit schenken omdat wij in coronatijd ondanks de
beperkingen toch belangrijk zijn geweest voor de kinderen wat erg wordt gewaardeerd. We
krijgen de indruk dat het belang van scouting in onze gemeente Altena langzaam steeds meer
wordt ingezien. Zij zien en spreken uit, dat voor kinderen die minder competitief of sportief
zijn ingesteld Scouting een hele goede en leerzame vrijetijdsbesteding is.
Op 29 Mei jl. hebben we de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. In verband met
de coronamaatregelen nog digitaal via teams. We hebben als Groep als stichtings- en
groepsbestuur verantwoording afgelegd over onze activiteiten. Ook was er een filmpje
gemaakt van de speltakken waarin zij lieten zien wat zij zoal doen tijden de opkomsten. Er is
door de vergadering aangenomen dat we van Scouting Regio willen veranderen naar Regio de
Baronie.
Blij zijn we dat in de besturen opnieuw alle functies gevuld zijn. In het stichtingsbestuur is
Arjan Bazuin gekozen als beheerder van steiger en vletten. Catrie Vonk als groepsbegeleider
en mijzelf als voorzitter gaan weer een periode door. Voor veel verenigingen is het heel lastig
om bestuursleden te vinden. We prijzen ons gelukkig met 2 besturen waarin alle functies
bezet zijn.
We hebben 1 agendapunt van de vergadering niet kunnen behandelen: Financiën 2020.
Reden hiervoor is voor veel mensen inmiddels bekend. Onze penningmeester Manish
Venderbos heeft kort daarvoor een auto ongeluk gehad. Na een periode van intensieve zorg
in het ziekenhuis is hij inmiddels in een revalidatiecentrum waar hij verder herstelt. We hopen
dat hij zich snel weer bij ons aansluit.
Financiën 2020 zullen later worden gecontroleerd door de kascommissie waarna wij het
resultaat op verzoek van ieder die interesse heeft zullen toesturen.
De vakanties komen er aan. Wij wensen jullie een fijne vakantie toe en hopen jullie daarna
weer te ontmoeten of te spreken.
Met hartelijke Scoutinggroet
Marcel Overduin

loevzijde Juni 2021

Belangrijke data:
17 juli:
4 september:
15 september:

Laatste opkomst
Eerste opkomst en overvliegen
Voorlichtingsavond NaWaKa

Overvliegen
Het scoutingseizoen zit er weer bijna op. Op
zaterdag 17 juli a.s. is de laatste opkomst van dit
seizoen in de huidige groepen. Op zaterdag 4
september is de eerste opkomst van het nieuwe
seizoen. Tijdens deze gezamenlijke opkomst gaan
we ‘overvliegen’.
Overvliegen is het evenement dat plaatsvindt
wanneer een lid van scouting overgaat van de ene
speltak naar de andere. Dit gebeurt omdat het lid
een bepaalde leeftijd bereikt heeft waarop hij/zij oud genoeg is om naar de volgende speltak
te gaan. De precieze inhoud van het overvliegen is afhankelijk van de speltakken, maar vaak
gaat het overvliegen door een uitdagend obstakel te overwinnen (passend bij de leeftijd) om
vervolgens als nieuw lid te worden onthaald door de nieuwe speltak. Dus de leden die de
eindleeftijd hebben bereikt van hun huidige speltak nemen die dag afscheid van hun oude
groep en ze worden op een leuke manier ontvangen door hun nieuwe groep.
De leden die op 4 september zijn overgevlogen starten de week erna (11 september) dus in
hun nieuwe groep. Het kan dan zijn dat de tijden van de opkomst verschillen van de vorige
groep. De tijden en leiding van iedere speltak kunt u hieronder zien.
Verdere informatie over het overvliegen (bijv. tijden, benodigdheden etc.) ontvangt u t.z.t.
van de leiding van de huidige speltakken.
Vanaf 11 september:
Speltak:

Tijden opkomst:

Leiding:

Bevers/Welpen

13.30u-16.00u

Joel, Joris, Rik en Britte

Dolfijnen

13.30u-16.00u

Lisa, Wendy, Joey en Laurens

Zeeverkenners

09.30u-12.00u

Christian, Levi, Rianne en Tico

Wilde Vaart

09.30u-12.00u

Roy

loevzijde Juni 2021

Zomerkamp
Als afsluiting van het seizoen, gaan bijna alle speltakken op zomerkamp!
Binnenkort krijgen de groepen die op zomerkamp gaan het kampboekje en een
inschrijfformulier via de mail toegestuurd. Het inschrijfformulier dient dan zo snel mogelijk
ingeleverd te worden bij de leiding van de desbetreffende speltak. In het kampboekje zal alle
informatie over het kamp komen te staan. Denk hierbij aan de datum, tijden, locatie, kosten
en een lijst met spullen die je mee moet nemen. De data van de zomerkampen zijn als volgt:
Dolfijnen:
Zeeverkenners:
Wilde vaart:

6-7 augustus
20-22 augustus
27-29 augustus

Corona update
Stapje voor stapje mag er gelukkig steeds meer! We draaien al onze opkomsten alweer zo
‘normaal’ mogelijk. Daarnaast mogen we weer met meer mensen op ons terrein zijn en
kunnen we weer iets meer onderhoud gaan plegen aan ons gebouw en terrein. Toch blijven
er nog een aantal regels van kracht:
- Blijf bij klachten thuis
- Ben je ouder dan 18 jaar, houdt afstand

Scouting kleding
Zoals de meeste wel weten, hebben wij van Scouting Loevestein onze eigen kleding. We
verkopen shirts, polo’s en truien. De prijzen hiervan zijn als volgt:

T-shirt
Polo
Trui

Maat 128 t/m 164
€12,50
€15,€20,-

Maat S t/m XXL
€15,€17,50
€22,50

Mocht u kleding willen kopen, geef dit aan bij de leiding van de speltak. Zij zullen de kleding
pakken zodat uw kind het kan passen. Betalen doen we niet meer contact, maar door middel
van het scannen van een QR-code.
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Speeltoestel
Wij Joris, Gysele, Manish en Wendy hebben de taak gekregen om voor een bepaald bedrag
een speeltoestel uit te zoeken voor op het pand. We zijn online begonnen met vergaderen en
brainstormen. Al snel kwamen we er achter dat het meer werk was dan we dachten, maar dit
hield ons niet tegen. We hebben heel internet afgespeurd naar een leuk en uitdagend
speeltoestel. We zijn uiteindelijk uitgekomen op een mooi speeltoestel. We hopen dat dit
speeltoestel snel besteld kan worden en de kinderen er van kunnen genieten.

Nawaka 2022
Zoals in de vorige Loevzijde is vermeld, gaan de Dolfijnen, Zeeverkenners en Wilde Vaart
volgend jaar op NaWaKa. We snappen dat voor sommige leden en/of hun ouders spannend
zou kunnen zijn en je nog niet zeker weet of je mee wilt gaan. Daarom houden we op
woensdag 15 september om 19:30 een informatieavond op het pand. Tijdens deze avond
zullen wij alle informatie die tot nu toe bekend is met jullie delen, vertellen we onze
ervaringen van afgelopen NaWaKa’s en zullen we het spaarplan introduceren.
Wilt u bij deze informatieavond aanwezig zijn, stuur dan een mail naar
secretaris@scouting-loevestein.nl
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