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Afmelding:   PV & Bevers (m.u.v. Anne) 
 
 
1 Opening:  Bram Overweg opent om 12:45. 
 
2 Vaststellen agenda: Geen op of aanmerkingen. 
 
3 Vorige notulen Notulen aangenomen, Edwin plaatst ze op de site. 
 
4 Post: 
 

 Binnengekomen: www.hanzejam.nl/nl/inschrijven. 
 Verzoek van Travers of we 30/8 tm 1/9 vlotten willen bouwen voor een financiële 

vergoeding. Bram O stuur info naar Stam en Marten zal terugkoppelen of er interesse is 
vanuit de Stam. 

 Er is een persoon actief op het web die zich voordoet als lid van de Huysmangroep. Mocht je 
gekke dingen tegenkomen laat het Bram/bestuur even weten.  

 
5 Commissies 
 
  Evaluatie Sint Joris 21/4/2017  
 

 Was leuk en niet te ambitieus. Volgend jaar weer in combinatie met de ouderavond, dit is 
goed bevallen. 

 
Evaluatie Koningsdag 27/4/2017 
 

 Nieuwe organisatie vanuit de Enk, kinderen en aanwezigen hebben het leuk gehad. Zekeren 
voor kabelbaan man-man & vrouw-vrouw. 

 
100 jaar Huysman -> Maart 2019 tm December 2019 
 

 Er zijn case managers aangesteld en of gevraagd 
 

Activiteit Kartrekker 

Hooggeëerd bezoek Han Arends 

Festival / open dag Vacature! 

Huysavond Odeon Er zijn mensen gevraagd 

Logo  Daan Overweg 

Zomerkamp Hans Vlaskamp + in afwachting van 
bev. 

BN’er / vlogger Josien Dijkslag 

Korte Film / Docu Er zijn mensen gevraagd 

Kleding Martijn Ruitenberg 
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Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan een activiteit schroom dan niet dit kenbaar te 
maken. Budget -> Kom met een (kort en bondig) PVA en bespreek dit met de commissie Mathijs & 
Anique. 
 
Openingskamp 9/9 – 10/09 
 
Daan Vulkers & Kevin Pompert willen graag wat ideeën op papier zetten / deel van de organisatie op 
zich nemen 
 

 Staven geven aan dat een kamp wenselijk is - Liever niet op vrijdag i.v.m. tijdsdruk – probeer 
te voorkomen dat er jeugdleden op posten moeten staan – denk aan overvliegen – ouders 
komen graag kijken maar probeer ook het carpoolen te bevorderen. 
 

6 Financiële acties 
 
Evaluatie  BFO 5/5/2017 
 

 Hekken / uitgang / ingang kan soms nog wat beter – voor volgend jaar -> 4 units en 4 man 
organisatie is dit nodig? – er was ook ruimte om wat voor jezelf te doen (geef dit wel aan bij 
je UM)  – over het algemeen was het goed te doen. 

 
Halve marathon 10/06/2017 
 

 Iedereen heeft er zin in. T.a.v. het aangeboden afsluitende feestje -> Denk aan de wettelijke 
leeftijdsgrenzen t.a.v. alcohol  

 
DTRH & LL 
 

 Tijdens DTRH is er vanuit de groep begeleiding voor de mensen die nog geen 18 zijn. Na 
DTRH 2017 zal de minimale leeftijd om deel te nemen aan dergelijke activiteiten (dus ook LL) 
18 jaar zijn.  

 
7 Financiën 
 

 Graag de ZK begroting inleveren bij Quirijn. 
 Bestuur controleert het Huysboek inzake afmelding ZK (ook n.a.v. Jamboree) en financiële 

consequentie(s) ouder (s)/ verzorger(s) 
 
8 Groepsbegeleiding & rondje speltak nieuwe stijl 
 

 Anne, het beverlogeren was erg leuk. Dank aan de mensen die ons geholpen hebben met 
boodschappen en tenten opzetten. Het was fijn dat er vrijdag geen drukte (bargebruik) was 
in het stamlokaal. 

 Timon, volgend jaar stopt Kevin dit jaar Wander en Rubin -> mensen nodig. 
 Nils, Mowgli zit aan de max qua hoeveelheid kinderen. Groepsbegeleiders organiseren  

gesprek / brainstorm om er samen voor te zorgen dat de situatie werkbaar blijft. 
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9 Rondvraag & Acties 
 
Jelmer 

 9-7 vanaf 13:00 -> grote schoonmaak op de Kievit. Stam en Sherro’s graag vooraf even op de 
zolder kijken. Edwin zet de grote schoonmaak activiteit op de site. 

 Dinsdag 13-06 zullen er weer kisten worden geschilderd 
 
Edwin 

 Resultaten ouderenquête zeer goed. Er is behoefte aan een digitale nieuwsbrief. Dit gaan we 
doen. 

 
Joost te Loo 

 Vraagt zich af hoe de kamptraining is bevallen. Nils heeft nieuwe contacten opgedaan. 
 
Anne 

 Tenten zijn niet compleet, Jelmer neemt actie. 
 
BC 

 Breek je de laatste fles aan bel Daan – Ranja mag niet mee op ZK – kopjes afwassen is wel 
handig. 

 
 

Tot de volgende Raad op -> 15-07-2017! 
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