
Scouting waarderingsteken voor Ruud Pikaar : 
 
Begin d i t  jaar  was er  ui t  contro le van gegevens zoals ze bekend z i jn b i j  Scout ing Neder land gebleken 
dat onze voorzi t ter  Ruud Pikaar a l  wel zeer lang act ief  is .  B innen het bestuur leek het een goed gebaar 
om hem voor te dragen voor het “SCOUTING WAARDERINGSTEKEN”. Dit is  een onderscheid ing d ie op 
voordracht door Scouting Neder land wordt toegekend aan d ie leden die over een lange t i jd op d iverse 
verenig ingsniveaus van grote betekenis z i jn geweest voor Scouting Neder land in het a lgemeen en hun 
groep in het b i jzonder. Zoals zo mooi omschreven staat in de a lgemene informat ie . Dat Scouting 
Neder land deze gedachten ondersteund heef t b l i jk  ui t  het fe it  dat we het waarder ingsteken in z i lver  aan 
Ruud mochten u i tre iken,  waarbij  onderstaande tekst ui tgesproken werd door ons bestuurs l id Rob Kleyn.    
 

 
Ruud, volgens de gegevens die mij deze week beschikbaar zijn gesteld ben jij sinds 1973 actief binnen 

deze groep. Vanaf 1981 tot maart 1993 ben je voorzitter geweest van 

de groepsraad en in deze zelfde periode heb je ook nog kans gezien om 

secretaris van dit groepsbestuur, groepscontactpersoon, teamleider te zijn. 

In deze zelfde periode ben je zelfs opgeklommen op de Ariënsladder tot voorzitter 

van het Stichtingsbestuur en vervul je deze functie nog steeds. Zoals ik in het 

begin al aangaf ben je nu op de helft van je loopbaan bij deze groep en zal je deze 

functie tot ongeveer 2035 blijven vervullen. Punt van aandacht voor onze volgende 

vergadering: drempels en obstakels verwijderen om Ruud vooral toch toegang te 

blijven geven tot ons complex. Ruud, Gedurende de periode dat je nu bij de 

Ariënsgroep actief bent is er een groot aantal zaken geregeld die zonder jouw 

bezielende leiding niet geleid zouden hebben tot de status die we vandaag allen 

met onze eigen ogen kunnen zien. Een aantal belangrijke zaken noem ik hier, ik 

zal er hoogstwaarschijnlijk vele vergeten. 

Kijk eens goed naar dit clubhuis en haal voor jezelf voor de geest hoe dit er enige 

jaren geleden uit heeft gezien. 

De verhuizing van de binnenstad naar deze locatie. Het starten van een watertak binnen onze groep die 

op dit  moment nog steeds actief  is .  

Het initiëren van verzet tegen de gemeentelijke bezuinigingen die vooralsnog door deze gemeente zijn gehoord en 

niet door zijn gegaan. Landelijk het (mede)organiseren van HIT activiteiten in Harderwijk. 

Al met al een behoorlijke lijst. Dit heeft het stichtingsbestuur, met  name  René   en  Agnes, ertoe bewogen om een  

aanvraag in te dienen bij Scouting Nederland om jou te 

onderscheiden met een daartoe door de Scouting Nederland  

gehanteerd waarderingsteken. Voordat een dergelijke aanvraag door 

Scouting Nederland wordt goedgekeurd dient er eerst een soort  

verklaring van goed gedrag te worden overlegd. Daartoe hebben zich ook twee "externe" scoutingvrienden van je 

zich over uitgelaten, René ten Thij en Robert Goossens. 

 

Dit heeft ertoe geleid dat het hare majesteit.....ik bedoel SN, het hen heeft behaagt jou te onderscheiden met het 

zilveren waarderingsteken. Agnes zal hem je opspelden. Rest ons je hartelijk te danken voor je inzet. Ondanks je 

drukke taak als voorzitter van de programmacommissie IEA wereldcongres 2006 in Maastricht hopen wij van jouw 

inzet gebruik te kunnen blijven maken. 

 

Ruud bedankt! 

 

 
Zoals uit  bovenstaande bl i jkt is het  een act ieve loopbaan binnen onze groep waarvoor wi j Ruud 
en natuur l i jk ook Nancy nogmaals vanaf deze plaats mee fel ic i teren en bedanken. 
 
René Br inker 
secretar is St icht  bestuur    
  
 
 

 


