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Afscheid Siny Fischer als bestuurslid
Een aantal van u zal Siny ongetwijfeld kennen,
anderen misschien niet. Siny is vanaf het begin van
onze vereniging betrokken geweest, als één van de
initiatiefnemers om de verenging Scouting Euregio op
te richten. Ze heeft veel voor onze vereniging
betekend, samen met haar man Herman Fischer die
ook veel voor ons gedaan heeft.
Siny heeft aangegeven te willen stoppen als
bestuurslid. Tijdens de boerenkooltocht hebben wij
haar bedankt met een mooi boeket bloemen.
Gebouw aan de Roggeveenstraat verkocht!
Een aantal jaren geleden zijn wij vanwege de
samenwerking tussen de oude Mgr. Ariënsgroep en
Scouting Euregio verhuisd naar ons huidige gebouw
aan de Haverkampweg. Een laatste stap die vanuit dit
traject nog gezet moest worden was de verkoop van
ons oude clubgebouw aan de Roggeveenstraat in
Glanerbrug. Wij zijn blij te kunnen melden dat ons
gebouw verkocht is! De komende maanden zal ons
gebouw uit elkaar gehaald worden door de koper, en
op een andere locatie in Nederland weer worden
opgebouwd.
Rookbeleid bij Scouting Euregio
In onze gebruiksvergunning staat dat roken in ons
gebouw niet toegestaan is. Wij hanteren het
uitgangspunt dat er daarnaast in aanwezigheid van
jeugdleden, niet gerookt wordt in en rondom ons
gebouw. Wij verhuren regelmatig ons gebouw aan
derden. Het valt ons op dat wij veel peuken moeten
opruimen voordat wij kunnen verhuren. Daarom
hebben wij onder de overkapping naast het hek een
asbak opgehangen. Mocht u als ouder bij het hek
roken, wilt u uw peuk dan in de asbak onder de
overkapping gooien? Dit scheeltopruimwerk voor ons.
Afmelden voor opkomsten
Wanneer uw kind niet naar een opkomst kan komen,
wilt u uw kind dan afmelden? U kunt contact op te
nemen met de leiding via welpen@soutingeuregio.nl
of scouts@scoutingeuregio.nl. Wanneer u uw kind wilt
afmelden vlak voordat de opkomst begint, wilt u dan
bellen? De mail wordt niet altijd meer gelezen als de
opkomst bijna begint, of al begonnen is. We willen op
tijd weten waar onze leden zijn, er kan onderweg naar
ons gebouw toe bijvoorbeeld iets gebeurd zijn.
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Ontwikkeling van Scouting Euregio
Vorig jaar hebben wij een nieuwe visie en missie
opgesteld met het bestuur, de leiding en de
Ouderraad.
Visie en missie:

Bij Scouting Euregio geloven wij in ‘samen’. Samen
zorgt voor betrokkenheid, vriendschap en gezelligheid.
Samen dingen doen, teamwork en respect voor elkaar
staan bij ons hoog in het vaandel. Samen zorgt voor
beleving, jeugdsentiment en het bouwen aan
prachtige herinneringen. Wij willen een vereniging zijn
waarin iedereen gelijk is, en leden een kans bieden tot
leren, ontwikkeling en ontplooiing.
Wij vinden het belangrijk om voor onze jeugdleden
een actief, plezierig en uitdagend activiteitenaanbod
te realiseren. Dit doen wij door een goede afwisseling
tussen Sport & Spel en techniek te bieden, waar de
afwisseling fifty-fifty is. Bij technieken denken wij aan
het Scoutingspel zoals dat door Scouting Nederland
beschreven wordt.
Om dit activiteitenaanbod te kunnen bieden werken
wij samen in onze vereniging. Wij zoeken continu naar
focus op zaken die wij belangrijk vinden op basis van
onze visie. Bestuur, leiding en Ouderraad zorgen
samen met het ondersteuningteam voor het goed
draaien van de vereniging. Wij zijn als vereniging
betrokken bij de dorpsgemeenschap Glanerbrug.
Dit doen wij vanuit onze missie:
Scouting Euregio: Samen, gezellig, uitdagend!’
Het afgelopen jaar hebben wij ons gericht op het
invoeren van deze nieuwe visie en missie. Wij zijn op
dit moment een goed draaiende, financieel gezonde
vereniging. Een vervolgstap in onze ontwikkeling als
vereniging is het werven van meer leden. De
komende periode gaan wij gebruiken om ons hier op
te oriënteren, hoe kunnen wij dit aanpakken?
Mocht u hiervoor ideeën hebben, dan kunt u contact
opnemen via bestuur@scoutingeuregio.nl. Mocht u
mensen kennen die kinderen hebben voor wie
Scouting een leuke vrijetijdsbesteding zou kunnen
zijn, wilt u hen dan vragen contact met ons op te
nemen?
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Potgrondactie
Ook dit jaar zullen wij de jaarlijkse potgrondactie
houden. Dit jaar is dit op zaterdag 3 maart. Deze dag
is een belangrijke dag voor ons; er wordt elk jaar weer
een flink bedrag opgehaald. Dit bedrag komt ten
goede aan de vereniging en dus aan uw kind!
Mocht u deze dag willen helpen, bijvoorbeeld door te
rijden met een auto en aanhanger, dan bent u van
harte welkom! U kunt hiervoor contact opnemen met
Tom Dijkstra via bestuur@scoutingeuregio.nl.Wilt u
dan gelijk vermelden of u een auto en/of aanhanger
mee kunt nemen? De hulp is hard nodig!!
U krijgt via de leiding nog een aparte brief met de
tijden waarop wij de kinderen die dag verwachten om
te helpen.

Veiligheid Haverkampweg
U zult vast gezien hebben dat de Haverkampweg ’s
avonds erg slecht verlicht is. Wij zijn continu in overleg
met de gemeente om dit probleem aan te kaarten bij
de gemeente, echter tot een oplossing ter verbetering
van de onveilige situatie is het nog niet gekomen. De
gemeente hanteert een beleid waarin zo min mogelijk
verlichting buiten de bebouwde kom wordt geplaatst.
Verlichting
Wilt u ervoor zorgen dat de fiets van uw kind voorzien
is van goede verlichting? Daarnaast is het
verstandig om uw kind een reflecterend hesje mee te
geven wanneer u kind op de fiets komt. Voor de
Welpen en ook Scouts, is het niet onverstandig om uw
kind te halen en/of te brengen i.v.m. de veiligheid.

NL Doet
Op zaterdag 10 maart doen wij mee met NL Doet! Wij
hebben hiervoor een subsidie ontvangen. Deze dag
zal er flink geklust worden. Mocht u hierbij willen
helpen, dan bent u van harte welkom. U kunt een mail
sturen naar bestuur@scoutingeuregio.nl of contact
opnemen met Thomas Aukes. Hij coördineert de NL
Doet-dag.

Afscheid van Myrthe en Aimee als Welpenleiding
Net voor de kerstvakantie hebben Aimee en Myrthe
aangegeven te gaan stoppen als leiding bij de
Welpen. Wij willen beiden bedanken voor hun inzet bij
de Welpen! Aimee verhuist naar Twello en stopt
vanwege de afstand. Myrthe stopt vanwege haar
opleiding, die vanaf februari op de donderdagavond
valt. Myrthe heeft wel aangegeven op de achtergrond
nog mee te draaien, en waar mogelijk bij de kampen
mee te gaan. Hier zijn we heel blij mee, mede omdat
we op deze manier toch nog vrouwelijke leiding
kunnen laten meegaan op de kampen.
Mocht u iemand kennen die belangstelling heeft om
leiding te geven, dan kunt u contact opnemen met
onze groepsbegeleider Peter van Oene, via
bestuur@scoutingeuregio.nl.
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Vriendjes- en vriendinnetjesavond bij de Scouts
Nieuwe jeugdleden zijn bij ons van harte welkom!
Daarom nodigen wij op woensdagavond 21 maart
alle Scouts uit om een iemand mee te nemen die in de
toekomst misschien lid kan worden van onze
vereniging!

Dus ken je iemand in de Scoutsleeftijd, die het leuk
vindt om lid te worden van de Scouts? Neem diegene
dan mee!
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