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Beste Raboesers, 
 
Zaterdag 9 september beginnen eindelijk de opkomsten weer. Wij hopen dat jullie allemaal een 
heerlijke zomer hebben gehad en net zoveel zin hebben in het nieuwe seizoen als wij. Het bestuur 
begint dit seizoen in een nieuwe samenstelling. We hebben afscheid genomen van Anne en Wouter, 
die we ontzettend dankbaar zijn voor hun inzet de afgelopen jaren! Anita de Boer is binnen het bestuur 
van functie veranderd en samen met Naomi Schmitz groepsbegeleider geworden. Ivy van Sprang 
neemt de functie van secretaris van haar over. We hebben er weer heel veel zin in om met dit nieuwe 
team onze vereniging te ondersteunen dit jaar! In deze brief zetten wij alvast het een en ander aan 
nuttige informatie voor jullie bijeen. Daarnaast willen we jullie vast iets heel leuks vertellen!  
 
Als lid van het Raboes ben je automatisch lid van Scouting Nederland. Hierdoor krijg je ook het 
Scouting Magazine thuisgestuurd (tenzij je dit uitgezet hebt in ScoutsOnLine). Het is sinds kort mogelijk 
om als scoutinggroep zelf een aantal pagina’s te vullen in dit magazine. Onze taskforce media is druk 
aan de slag gegaan afgelopen zomer en heeft een aantal pagina’s met alleen maar leuke 
Raboesdingen gevuld! Sla het volgende Scoutingmagazine dus snel open als hij bij je in de bus valt! 
 
De speltakken en overvliegen 
De laatste hand wordt nog gelegd aan de nieuwe leidingteams. Elk jaar is het weer een heel gepuzzel 
om aan ieders voorkeuren te kunnen voldoen. Ook dit jaar gaat weer een aantal leiding een nieuwe 
uitdaging aan bij een andere speltak. Ook mogen we weer 2 doorgestroomde Explorers, Kevin en 
Thijmen, als nieuwe leiding verwelkomen. Wie er in jouw speltak leidinggeven hoor je binnenkort van 
jouw teamleider en kan je als de nieuwe teams bekend zijn nalezen op de website! 
 
Weet je niet zeker bij welke speltak je dit jaar zit, dan kun je dat hier nog even nakijken. Hieronder zijn 
de minimumleeftijden en de maximumleeftijden per speltak aangegeven. Het gaat hierbij om de leeftijd 
op 1 september van het betreffende jaar. De	leeftijdsgrenzen	lopen	van	schooljaar	tot	schooljaar.	Je	
vliegt	dus	over	naar	de	volgende	speltak	als	je	bij	de	start	van	het	seizoen	7,	11,	15	of	18	jaar	bent.	
Als je naar een nieuwe speltak gaat, begin je de eerste opkomst meteen bij je nieuwe speltak.  
	
Speltak Leeftijdsgrenzen Opkomsttijden Mailadres 
Bevers 5 t/m 7 jaar 14.30 - 16.30 bevers@scoutingraboes.nl  
Kabouters 7 t/m 11 jaar 14.00 - 16.30 kabouters@scoutingraboes.nl 
Welpen 7 t/m 11 jaar 14.00 - 16.30 welpen@scoutingraboes.nl 
Scouts Meisjes 11 t/m 15 jaar 13.30 - 16.30 scoutsmeisjes@scoutingraboes.nl  
Scouts Jongens 11 t/m 15 jaar 13.30 - 16.30 scoutsjongens@scoutingraboes.nl 
Explorers 15 t/m 18 jaar 13.30 - 16.30 explorers@scoutingraboes.nl 
Raboesstam 18 jaar en ouder Zie stamkalender stamorgaan@scoutingraboes.nl  
 
Scouts OnLine 
Als lid van het Raboes ben je automatisch lid van Scouting Nederland. Het Raboes maakt voor haar 
administratie gebruik van het landelijk registratiesysteem Scouts OnLine (SOL). Als lid van Scouting 
Nederland kan je hierop inloggen om je gegevens in te zien en up-to-date houden. Dit up-to-date 
houden is voor jullie en ons erg belangrijk. Dit moeten jij of je ouders zelf doen! Dit zorgt ervoor dat 
jij en je ouders op de hoogte gehouden worden, dat we je in geval van nood kunnen bereiken, maar 
ook dat je verzekerd bent voor ongevallen tijdens opkomst. Wil je daarom de in SOL geregistreerde 
gegevens goed controleren? Je doet dit op www.sol.scouting.nl.  
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De kalender  
De jaarkalender kun je vinden op onze website: www.scoutingraboes.nl. Op deze kalender staan alle 
data en bijzonderheden vermeld. Zo kun je hier bijvoorbeeld vinden wanneer er geen opkomst is in de 
vakantie, maar ook wanneer de zomerkampen beginnen. Wijzigingen zullen we altijd zo ver mogelijk 
van tevoren proberen te doen. Hou de agenda dus goed in de gaten! Je kan je hier ook op abonneren, 
dan worden de wijzigingen automatisch in je digitale agenda bijgewerkt. Een aantal data willen we vast 
even toelichten: 
 
16 september Overvliegen. Traditiegetrouw worden tijdens deze opkomst de kinderen die naar een 

andere speltak zijn gegaan uitgezwaaid door hun oude speltak en feestelijk ontvangen 
bij hun nieuwe speltak (de eerste opkomst begin je al wel bij je nieuwe speltak). 

23 september Geen opkomst. Dit weekend is de landelijk georganiseerde Scout-In. Een ontzettend 
leuk, uitdagend en leerzaam weekend voor onze vrijwilligers waarin ze zelf ook weer 
even helemaal Scout kunnen zijn. 

14 oktober Open dag. We gaan er weer net zo’n feest van maken als vorig jaar! Neem allemaal je 
vriendjes, vriendinnetjes, ouders, opa, oma en buren mee om te laten zien hoe leuk het 
Raboes is, iedereen is welkom! 

21 juli Start zomerkampen. De zomerkampen zijn pas net achter de rug, maar toch willen we 
graag deze datum al vastzetten in jullie agenda! Het kamp is het hoogtepunt van het 
jaar en het zou zonde zijn als je niet mee kan. De voorbereidingen voor het volgende 
kamp gaan nu al van start. Als je mee gaat, gaan we ervan uit dat je het hele kamp 
meegaat. Hou hier dus nu alvast rekening mee met het plannen van je vakantie. 

 
Aanwezigheid 
Als lid van het Raboes verwachten we je elke zaterdag tijdens opkomst op het Raboes. Het kan 
natuurlijk voorkomen dat je een keer niet kan. Dat is geen probleem, maar het is wel belangrijk dat je je 
dan zo snel mogelijk afmeldt bij de teamleider van jouw speltak. De leiding steekt altijd veel tijd in de 
voorbereiding van een opkomst en het is erg vervelend als het voorbereide programma niet door kan 
gaan doordat er minder kinderen komen dan verwacht. 
 
Het uniform 
Als Raboesers zijn wij er ontzettend trots op dat wij ons eigen uniform hebben. Ons uniform bestaat uit 
een speltakgebonden trui en onze prachtige Raboesdas. Het dragen van het uniform is tijdens de 
opkomsten verplicht voor onze jeugdleden. Dit zorgt ervoor dat de leden in het openbaar goed 
herkenbaar zijn en het bevordert de saamhorigheid binnen de groep. Trek daarom altijd je volledige 
uniform aan naar de opkomsten. Mis je onderdelen van het uniform of heb je bij je nieuwe speltak een 
nieuwe nodig, dan kun je deze op onze website bestellen onder het kopje “contact”.  
 
Het informatieboekje 
Nieuwe leden krijgen na inschrijving een informatieboekje toegestuurd. Het informatieboekje is er 
natuurlijk ook voor jullie als bestaande leden. Je kunt het downloaden via onderstaande link: 
 
http://www.scoutingraboes.nl/?p=1600 
	
 
Op naar de start van een gaaf nieuw seizoen! 
 
Het groepsbestuur, 
Anita, Mikel, Naomi, Ivy, Maarten & Léon	


