ook veel leuke achter de schermen
weetjes en gebeurtenissen zullen hier
de revue passeren.
Ik wens u, namens het bestuur, alvast
fijne feestdagen.
Kim Appelo
kim@voortrappers.nl

Al meerdere jaren is de contributie
stabiel met €22.50 per kwartaal.
Om administratief de zaken te
vereenvoudigen en omdat de kosten
van de landelijke afdracht en de
regiobijdrage licht omhoog zijn gegaan
is binnen het bestuur het volgende besloten:
De derde nieuwsbrief dit jaar, voor de oplettende
lezer onder u, er zat erg lang tussen de tweede en de
derde. Hoe komt dat nu. Voor het tweede
achtereenvolgende jaar vullen wij nu onze eigen
pagina’s in het scouting magazine. Hierin staan alle
belevenissen van de speltakken. Deze stonden ook
in onze eigen nieuwsbrief. Wat zowel vorig jaar, als in
de eerste helft van dit jaar leidde tot veel dubbel
nieuws. Daarom hebben we als groepsraad besloten
om aan de invulling van het scouting magazine niets
te veranderen, maar onze eigen nieuwsbrief een
andere insteek te geven. In de nieuwsbrief, die u
voortaan twee keer per jaar ontvangt, zullen we
voornamelijk de serieuzere zaken van de vereniging
laten passeren.
Is de nieuwsbrief nu minder makkelijk te lezen door
de serieuzere insteek? Dat hopen we toch niet. Want

De contributie wordt per kwartaal €24,-, wat dus
neerkomt op €8,- per maand. Echter, als er in januari
gelijk voor het gehele jaar wordt betaald, dan is de
jaarcontributie €90,-. Dit betekent dat er dan een
korting geldt van €6,- op het geheel van de 4
kwartalen.

Onlangs is onze oudervertegenwoordiger van de
welpen gestopt. Ook via deze weg nogmaals onze
dank voor je inzet Wilma Slagt. Nu zoeken we
natuurlijk een nieuwe oudervertegenwoordiger. Niet
alleen voor de welpen, maar ook nog voor de scouts
en binnenkort ook voor de Explo’s.

Vind u het leuk om ons af en toe te helpen. Bent u
bereid om ongeveer 5 keer per jaar 2 uur per keer
met ons mee te vergaderen en mee te denken met
ons? Wacht dan niet langer en geef u op bij de
leiding van de betreffende speltak. Wilt u eerst nog
meer informatie? Schroom niet om iemand aan te
spreken als u bij het gebouw bent of mail gerust naar
de leiding van de speltak van uw kind.

gehaald. Youri de Vos en Thomas Appelo hebben
hun kwalificatie leidinggevende gehaald. Dit hebben
ze gedaan via scoutinggroep Hertog van Beijeren,
waar zij ook beverleiding zijn. Ook via deze weg nog
een felicitatie van ons

Onlangs heeft Evelien Rentmeester, welpenleiding,
ons laten weten tijdelijk te stoppen in verband met de
afrondende fase van haar studie in België. Wij
wensen haar natuurlijk alle succes en hopen haar
weer snel te zien na het behalen van haar diploma.
Gelukkig word ons leidingteam ook weer aangevuld.
In het nieuwe jaar zullen Rosa Tramper en Youri de
Vos ons komen versterken. Youri is al enkele jaren
beverleiding in Goes. Beiden zullen na de
kerstvakantie bij de welpen en scouts gaan kijken.
Jeroen Pientka, oud lid van onze groep, zal in het
nieuwe jaar het welpenteam komen versterken.
Welkom alle drie, we hopen op veel mooie
opkomsten met jullie.

Na de zomervakantie hebben verschillende van onze
(aanstaande) leiding hard gewerkt. Zo hebben Elroy
Schipper, Sven en Youri de Vos, Toon de winter,
Jordi Clarijs en Ezra Zuijddam hun EHBO certificaat

Ook voor het nieuwe jaar staat er voor drie van onze
leiding een leuke cursus geplant. Zij zullen
deelnemen aan het scoutakel, ze leren daar “alles”
over het bouwen van trappersbanen en het veilig
werken met staalkabels, spanners en andere
hulpmiddelen. We hopen hiermee het aanbod van
onze activiteiten een mooie nieuwe impuls te geven.

Iedere week proberen onze leidinggevenden weer
een leuk programma samen te stellen. Hierbij houden
zij in veel gevallen rekening met het aantal kinderen
in hun speltak. Nu kan het natuurlijk voorkomen dat
uw kind een keer niet kan, geen probleem. Maar wilt
u dit alstublieft op tijd, niet op de dag zelf, melden?
Dan kan het programma eventueel nog aangepast
worden. Natuurlijk zijn we allemaal heel creatief en
vindingrijk, maar het is gewoon fijn te weten waar we
aan toe zijn en om niet op het laatste moment allerlei
wijzigingen te hoeven doorvoeren.

overleg, contact gezocht moeten worden met het
bestuur en het bevoegd gezag.

Momenteel hebben we bij de welpen plek voor
meerdere nieuwe kinderen. Heeft uw zoon of dochter
een vriendje of vriendinnetje, is er nog een neefje of
nichtje, buurmeisje of buurjongen die het ook leuk
vind om bij ons te komen kijken? Neem ze vooral
mee. Volgt er een lidmaatschap dan ligt er mooie
badge voor op het uniform klaar.

De vertrouwenspersoon zal samen met de melder
proberen te zoeken naar een oplossing. Dat kan
bijvoorbeeld een gesprek met de leiding of met het
bestuur zijn. Desgewenst kan de
vertrouwenspersoon hier ook bij aanwezig zijn om de
melder bij te staan. De vertrouwenspersoon zal niet
optreden als mediator. Ook kan de
vertrouwenspersoon de melder in contact brengen
met personen of instanties die verder kunnen helpen
in het specifieke probleem.

Wie zijn de vertrouwenspersonen?
We doen ons best om te zorgen dat scouting voor

Jolanda Goud en Kim Appelo zijn de

iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding

vertrouwenspersonen binnen onze vereniging. Heeft

is. We willen dat iedereen die lid is van Scouting De

u een keer behoefte aan een gesprek met één van

Voortrappers zich daar thuis en veilig voelt. Toch kan

beide dan zijn zij bereikbaar via hun mailadres

het zijn de je in een situatie komt waarover je graag

jolanda@voortrappers.nl en kim@voortrappers.nl

met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit
geldt zowel voor jeugdleden, hun ouders als voor
vrijwilligers. Voor dit soort situaties zijn er binnen
Scouting De Voortrappers twee
vertrouwenspersonen aangesteld.

Wat doet de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor een
gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is
om deze vragen direct met de betrokkene(n) te
bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten,
alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten.
Maar het kan ook over andere zaken gaan, die
betrekking hebben op het deelnemen aan scouting.
Bijvoorbeeld financiële problemen, waardoor een lid
niet deel kan nemen aan een kamp.
Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt, wordt
alles wat met de vertrouwenspersoon wordt
besproken, vertrouwelijk behandeld. Dat wil zeggen
dat niemand hoeft te weten wat er met de
vertrouwenspersoon is besproken of dát er met de
vertrouwenspersoon contact is gezocht. Andere
mensen (bestuur, ouders, betrokkenen) worden
alleen ingelicht als dat samen is afgesproken. Alleen
als er sprake is van strafbare feiten dan zal er, in

Vormgeving:
Website:

Sebastiaan van Delft
www.voortrappers.nl

Voor vragen over de nieuwsbrief en het inleveren van
je stukje kun je mailen naar:
nieuwsbrief@voortrappers.nl

