
Voor alle leden van Scouting Raboes Laren. Het bestuursnieuws wordt 
geschreven om de leden zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat 

er binnen het dagelijks bestuur wordt besproken.

Februari 2016

BESTUURSNIEUWS
In the flow
Soms heb je dat wel eens, dat alles gewoon echt even lekker loopt. Ineens lijkt alles goed te gaan en dan is het of 
je de hele wereld aan kan! In the flow noemen ze dat… Het moment om door te pakken en die nieuwe uitdaging 
aan te gaan, verder te komen…. Als ik op het Raboes rondloop lijkt het alsof ook alles ineens goed gaat… Het 
ledenaantal neemt met de week toe! Het enthousiasme straalt er bij iedereen van af, de ouders zijn tevreden, er 
zijn gave opkomsten.. Ja volgens mij zitten wij ook in de Flow. Alle energie die we de laatste jaren in verandering 
hebben gestoken begint zijn vruchten af te werpen. Een mooi moment om eens te kijken waar we onszelf nog 
verder kunnen verbeteren. Hoe houden we met ons groeiende ledenaantal de opkomsten even veilig? Zijn we al 
klaar om nog meer leden te krijgen? Hebben we de komende jaren voldoende leiding? Allemaal vragen waar we 
met elkaar een antwoord op moeten vinden. Ik weet zeker dat we dat samen kunnen. Tijd om door te pakken!
De komende weken gaan de groepsbegeleiders met de diverse leidingteams rond de tafel. We hebben daarom 
besloten de groepsraad pas op 19 maart te houden. Om jullie toch weer even op de hoogte te houden van waar 
het bestuur mee bezig is: eindelijk weer eens een bestuursnieuws. Veel leesplezier en zet 19 maart alvast in je 
agenda!

Namens het groepsbestuur,
Léon

Voor in je Agenda:
Om altijd op de hoogte te blijven en wijzigingen 
automatisch in je agenda te krijgen kun je je 
abonneren op www.scoutingraboes.nl. 
De online agenda wordt gedurende het 
jaar soms aangepast. Check voor de 
meest actuele data daarom altijd online 
de agenda. Tegenwoordig kan je hier ook zien of 
het gebouw verhuurd is.

- 16 februari: reanimatiecursus (info PBGers)

- 11 maart: Scouting Academy: Programmeren

- 12 maart: Jantje Beton

- 19 maart: groepsraad

- 25 maart: HIT

- 15 april: Scouting Academy: Speluitleg
-  4 mei: dodenherdenking Laren & Blaricum

Wat doe jij bij brand??
Weet jij wat je moet doen als er tijdens opkomst brand 
uitbreekt? Weet jij wie je op de hoogte moet stellen als een 
van je kinderen letsel oploopt tijdens de opkomst? Hoe 
bereid je eigenlijk veilig een pioniersopkomst voor? En waar 
moet je aan denken als je een hike organiseert?

Het antwoord op al deze vragen vind je in het 
calamiteitenplan van jouw speltak. Van jou als 
leidinggevende wordt verwacht dat je in geval van nood op 
juiste wijze kan handelen. Een zekere mate van kennis van 
het calamiteitenplan is dan ook een vereiste. Bovendien 
moet je hier de namen en contactgegevens van je kinderen 
in bewaren, en deze ook noteren van kijkers, zodat in geval 
van nood elke leiding contact op kan nemen met de ouders 
van het jeugdlid. 

Is deze kennis allemaal een beetje weggezakt? Kijk dan het 
calamiteitenplan nog eens goed door. Je kan hem thuis ook 
vinden in de groepsdropbox.

Heb je deze al gevonden in het bos???

Vol is vol!
Scouting Academy is razend populair. Bij de ene 
groep wat meer dan de andere, maar het is de 
laatste maanden al een paar keer voorgekomen 
dat mensen mee wilden doen aan een training, 
maar dat de training al volgeboekt was. Wees er 
dus op tijd bij en schrijf je snel in als je een 
training wil volgen. Duurt het nog heel lang 
voordat jouw module wordt gegeven maar wil je 
toch echt verder voor je kwalificatie? Vraag je 
praktijkbegeleider (Mark of Youri) dan eens naar 
wat er nog  meer mogelijk is.
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De kabelbaan
Het was een groot succes op de 
open dag. Achter elkaar vlogen de 
kijkers en jeugdleden met een grote 
glimlach naar beneden. Supergaaf 
en een prachtig PR-parade paardje!
In september zijn 14 van onze 
vrijwilligers getraind om de 
kabelbaan te bouwen. Voorwaarde 
om dit veilig te doen is regelmatig 
met de materialen te werken en je 
kennis over het bouwen van de 
kabelbaan op pijl te houden. Het 
doel op lange termijn is natuurlijk dat 
iedereen kan meebouwen aan de 
kabelbaan. Hier zal dan altijd een 
van de getrainde vrijwilligers bij 
aanwezig moeten zijn.
Om iedereen hier bij te helpen wordt 
er achter de schermen hard gewerkt 
aan een handleiding voor het 
bouwen van de kabelbaan, samen 
met een veiligheidschecklist en een 
instructiefilm. Dat wil niet zeggen dat 
je af hoeft te wachten om met de 
materialen te oefenen. Het materiaal 
is er om gebruikt te worden. Dus wil 
je graag op een vrije zondag 
oefenen, dan mag dit natuurlijk. Let 
wel op dat elk gebruik van de 
materialen geregistreerd wordt op de 
juiste formulieren.
Heb je twijfels hoe het ook alweer 
moest, vraag eens om je heen. Met 
elkaar hebben we alle kennis in huis 
om veilig hele gave kabelbanen te 
bouwen. Het is een stuk dapperder 
om te zeggen dat je het niet zeker 
meer weet, dan een fout te maken in 
je constructie.

Appie!!
Heb jij ‘m al? De EHBO app? De 
EHBO-app geeft je in een oogwenk 
heel veel informatie over wat je moet 
doen in geval van ongevallen. Deze 
informatie kan je ook terugvinden in 
je calamiteitenplan.

Scouting Nederland is druk bezig 
om EHBO-training toegankelijker te 
maken voor haar vrijwilligers, want 
EHBO-trainingen in huis halen is 
ontzettend duur. 

Wil je toch je EHBO-certificaat halen 
dan kan dit bij het Rode Kruis of het 
Oranje Kruis. De meeste 
verzekeringen vergoeden deze 
opleiding overigens als je deze als 
particulier wilt doen. Als je op hun 
websites kijkt vind je diverse 
mogelijkheden om je certificaat te 
halen.

Open deur
We hadden eigenlijk gehoopt dat het voor iedereen inmiddels wel bekend was, maar van horen zeggen begrijpt 
nog niet iedereen waarom we er zo streng over zijn. Alcohol onder de 18 is bij wet verboden. Afwijken van deze 
regels kan onze vereniging ontzettende schade berokkenen. Je kan nog zo veel leden erbij krijgen.. maar tegen 
wetsovertreding kan je niet aan flyeren. Dergelijke negatieve publiciteit is funest voor je vereniging. Kortom: hou 
je aan de wet en spreek iemand er op aan als hij of zij daar vanaf wil wijken. Voor wie dat nodig heeft hieronder 
nog 1 keer de uitleg uit de alcoholvoorlichting van Scouting Nederland.

Aan jongeren onder de18 jaar mag nergens alcohol geschonken worden, ook niet in een besloten club. De 
beheerder of degene die alcohol schenkt is persoonlijk verantwoordelijk, dus ook aansprakelijk. Pas vanaf 18 
jaar mag alcohol worden geschonken: er is geen onderscheid tussen zwakalcoholhoudende drank en sterke 
drank. Jongeren die alcohol willen kopen, moeten een leeftijdsdocument tonen zoals een paspoort, een OV-
studentenkaart of een rijbewijs.
In de nieuwe Drank- en Horecawet is niet alleen degene die alcohol verstrekt aan jeugd onder de 18 jaar in 
overtreding. Jongeren onder de 18 jaar zijn ook zelf strafbaar wanneer zij in bezit zijn van alcohol op de 
openbare weg en in horecagelegenheden. Voor barvrijwilligers vormt dit een extra argument richting jongeren 
wanneer zij nee moeten verkopen aan jongeren die nog geen 18 zijn die alcohol proberen te kopen.

De OC
Nee niet de ochtendcourant, niet de ochtend constipatie, maar de 
oudercommissie! Ongeveer 3 jaar geleden in het leven geroepen 
om een bruggetje te zijn tussen ouders, jeugdleden en de groep, 
om feedback te geven aan het bestuur en als adviesorgaan voor de 
groepsraad. Op de vorige groepsraad heeft de OC ook aangegeven 
de coördinatie van team schoonmaak op zich te willen nemen.

Elke speltak moet vertegenwoordigd zijn in de OC en dat betekent 
dat er binnenkort weer wat doorstroming plaats zal vinden. 
Binnenkort hebben we het eerste gesprek met een aantal mogelijke 
kandidaten. We hopen ze binnenkort op de groepsraad aan jullie 
voor te kunnen stellen. Heb je vragen aan de OC? Wil je eens een 
perspectief van de ouders over het functioneren van jouw speltak? 
Of simpelweg eens weten of die ene brief duidelijk genoeg was? Je 
kan altijd mailen naar OC@scoutingraboes.nl 
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