
Scouting waarderingsteken voor René Brinker 

Beste René (en Ans), 

Vandaag willen we jou in het zonnetje zetten. Al 

geef je ons soms de indruk dat je daar helemaal niet 

op zit te wachten, we gaan het toch even doen... 

Want Rene, je hebt aangegeven dit jaar afscheid te 

willen nemen van de groep. Na velen jaren waarin je 

je voor de groep hebt ingezet, vind je het tijd om je 

full-time baan bij het Ariëns aan een ander over te dragen.  En één ding 

is zeker, daarmee gaat er voor ons heel wat veranderen.... 

In de eerste plaats zullen we natuurlijk op zoek moeten naar een 

nieuwe Stichtingssecretaris. Een functie die jij jarenlang voor de groep 

hebt vervuld, en waarin je mogelijkheid zag om naast alle gewone 

taken, de administratie van de groep behoorlijk te verbeteren. Tot op de 

dag van vandaag hebben we daar het postvakjesfenomeen aan te 

danken. De  leiding hier zal het postvakjesfenomeen zeker herkennen. 

Doe je een geel briefje in het postvakje, dan is een nieuwe lid binnen 

twee weken ingeschreven....Doe een een groen briefje in het postvakje, 

en iets in het gebouw dat kapot is, wordt binnen de kortste keren 

gerepareerd...Fantastisch...  

Maar naast secretaris was je eigenlijk nog veel meer een heel actieve, en vaak onmisbare kracht op de 

achtergrond.  Druk met tal van dingen die voor de meeste mensen hier niet altijd even zichtbaar zijn, maar die 

wel moeten gebeuren.  Dealen met ‘een van de twintig gemeentes binnen Enschede’ bijvoorbeeld, of het regelen 

van alle zaken rondom de Jantje Beton Collecte, inclusief het tellen na afloop, natuurlijk. Tja, als je al die uurtjes 

uitbetaald kreeg.....  

Helaas, dat gaan we vandaag niet doen...maar we willen je wel graag bedanken. Juist ook voor de zaken die 

tijdens jouw periode bij het Ariëns zijn gerealiseerd, en die we zonder die we zonder jouw inbreng niet zo mooi 

voor elkaar hadden gekregen.... 

Dan denk ik bijvoorbeeld aan ons oude clubgebouw aan de Tegelerweg. Zonder de tijd die jij hebt gestoken in het 

opknappen en verbeteren van het gebouw, was dit al lang een keer ingestort. En ook bij de verbouwing, die in 

1998 begon en bijna 10 jaar duurde, was jij betrokken bij het maken van plannen, het overleggen met de 

aannemers, urenlang metselen (al moest de toenmalige stam nog wel een muurtje afbreken, omdat het met droge 

in plaats van natte stenen was gebouwd), en heb je vele uren aan klussen besteed.  

In ieder geval moet ik hier ook iets zeggen over het nieuwe gebouw waar we als groep nu al weer anderhalf jaar 

in draaien. Was de verbouwing van de Tegelerweg voor een groot deel jouw project, waar je heel veel uren in hebt 

zitten, toen we de mogelijkheid kregen om naar dit nieuwe gebouw te verhuizen, heb jij de groep daar ook weer 

enorm mee geholpen. Naast het kluswerk  dat je hebt gedaan, hadden geen andere ‘bouwpastoor’ kunnen vinden, 

die de uitvoerder zo strak op de huid kon zitten! Met dit prachtige gebouw als resultaat.  

Al met al dus een indrukwekkende lijst, die ongetwijfeld nog maar voor de helft compleet is. En een ding is dus 
zeker, het zal ons zwaar vallen om een nieuw bestuurslid te vinden, dat jouw verdiensten voor de groep kan 
overtreffen.  

Rene, of meneer Brinker, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen, we willen je bedanken voor alles wat je in al die 

jaren voor de groep hebt betekend. Daarom hebben we Scouting Nederland gevraagd om je aanvraag tot 

uitschrijving niet te honoreren....Maar daar wilden ze niet aan beginnen.  Om onze dank kracht bij te zetten 

hebben we Scouting Nederland daarom gevraagd om jou het bronzen waarderingsteken van Scouting toe te 

kennen. Wij doen er nog een mooie bos bloemen bij, die geef ik aan Ans, en een lekker flesje wijn om samen op 

te drinken.    

Rene, bedankt!  

 

 

 


