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Afmelding:   Joost Seuters, Floris & Harro 
 
 
1 Opening:  Bram Overweg opent om 12:46. 
 
2 Vaststellen agenda: Geen op of aanmerkingen. 
 
3 Vorige notulen Notulen aangenomen, Edwin plaatst ze op de site. 
 
4 Post: 
 

 Edwin heeft de vraag gekregen of het mogelijk is voor externen om te blijven slapen na het 
volleybalfeest. Dit is niet wenselijk Edwin zal ze doorverwijzen, eventueel naar de IJsselgroep. 

 
5 Commissies 
 
  Sint Joris 21/4/2017  
 

 Programma is er en planning zal worden gedeeld. 
 
Koningsdag 27/4/2017 
 

 Dankzij een nieuwe groep vrijwilligers bij de Enk gaan we door in de huidige vorm. De 
invulling (PV&VK) is aan ons, Edwin heeft aangegeven dat we graag dezelfde ruimte/ locatie  
willen krijgen. 

 
BFO 5/5/2017 
 

 Vergadering is gepland nadere info zal volgen.   
 We hebben net als vorig jaar 4 units en krijgen dit jaar een vest met hoge kraag. Het 

medewerkers restaurant zit in de horecagelegenheid (nieuw) op het terrein.  
 De commissie  (Susanne, Quirijn, Warner & Ida) zal stoppen na dit jaar en gaat nadenken 

over de kennisoverdracht.  
 Er komt een uitnodiging  om mee te helpen op de website, de commissie zal een schrijven 

aandragen bij Edwin. Tevens zal het bestuur op de ouderavond (07-04-2017) iedereen 
benaderen; uitnodiging ouderavond volgt. 

 
Halve Marathon 10/6/2017 
 

 Vergadering is gepland nadere info zal volgen.   
 Ondanks dat er groepen / verenigingen zijn die gratis willen assisteren mogen wij het weer 

doen dit jaar.  
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 Er komt een uitnodiging  om mee te helpen op de website, de commissie zal een schrijven 

aandragen bij Edwin. 
 
6 Auto puzzeltocht 
 
20-05-2017 
 

 Informatie -> http://www.huysmangroep.nl/evenementen/huysmanrally-2017/ 
 
7 Financiële acties 
 
 BFO 5/5/2017 
 

 We hebben geïnventariseerd (speltakken & bestuur) wie er is en wie er niet is. De BFO 
commissie is op de hoogte. De Sherro’s geven het nog door aan de commissie of secretaris. 

 
 Halve Marathon  10/6/2017 
 

 Inventarisatie wie er wel en wie er niet is zal nog plaatsvinden. 
 
8 Huysavond d.d. 28/1/2017 
 

 Zie bijlage voor samenvatting. 
 Direct actiepunt n.a.v. 28/1; Agenda zal 2 weken voor de groepsraad worden gedeeld met 

daarin ook meer informatie zodat speltakken zich kunnen voorbereiden. Wij gaan 
beoordelen of hierdoor de groepsraad efficiënter (tijd en inhoud) kan worden. 

 Direct actiepunt n.a.v. 28/1; Rondje speltak is te standaard en dit gaan we anders doen. 
 
9 Groepsbegeleiding 
 

 Complimenten over communicatie  Speltakken 
 
10 Rondje speltak 
 
Bevers een tip en een top over de Padvindsters  
 
Top:  De leiding gaat erg goed om met interesses van de dames.  
Tip:  Misschien dat de jeugdleden iets minder in het stamlokaal kunnen zijn. 
 
Padvindsters  een tip en een top over de Welpen-Shanti  
 
Top:  Nieuw energiek team en toffe opkomsten. 
Tip:  Deur is vaak open maar de kachels staan dan aan.  
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Welpen-Shanti een tip en een top over de Bevers 
 
Top:  15 energieke kinderen maar weten goed overzicht en controle te houden. 
Tip:  Intern (binnen speltak(ken)) programma beter doorgeven 
 
Verkenners een tip en een top over de Welpen-Mowgli 
 
Top: Goed overleg over waar en hoe terrein gebruikt wordt op de zaterdag 
Tip: Kinderen maken veel lawaai ;) 
 
 
Welpen-Mowgli een tip en een top over de Verkenners 
 
Top: Ondanks recentelijke fluctuatie in stafteam gaat het erg goed 
Tip:  
 
11 Rondvraag & Acties 
 

 Laura: RSW kost 6 euro en er moet vrijwillig iemand mee -> is declarabel. 
 Daan O: Indien je de consumptierekening betaald krijg je een mail.  Het gaat goed met 

betalen. Er zijn 2 mensen die niet betalen, Daan zal ze persoonlijk (nogmaals) benaderen 
alvorens andere acties te ondernemen.  

 Roos: wil graag in het communicatieteam het bestuur gaat uitzoeken wat de stand van zaken 
is. 

 Joost te Loo: We kunnen op cursus -> reanimatie en kinderreanimatie; informatie zal volgen. 
 Evelien: TL-raad komt eraan. 
 Edwin: wil graag met de Padvindster en de Welpen-Mowgli een afspraak maken om een 

programma bij te wonen voor foto’s e.d.. 
 Ian: graag geen fietsen plaatsen tussen het gebouw en de fietsenstalling (stoep) i.v.m. 

veiligheid en het pakken van pionierhout. 
 Bram O:  

-Marco Phielix is facilitair lid geworden in de beheerstichting; 
-We gaan geen camera’s ophangen op/aan/bij de Kievit; 
-Er is een gesprek geweest (en acties bepaald) met de gemeente over het onderhoud 
van de bomen op en rondom het terrein; 
-Informatie financiële actie Lowlands & Down the rabbit hole zal volgen; 
- Het is de laatste tijd weer wat minder netjes in en buiten de Kievit. Dit is niet alleen  
vervelend voor het oog maar ook kan de veiligheid in geding komen en vandalisme 
aantrekken. Actie voor iedereen; een actieve houding aannemen t.a.v. schoonmaak / 
opruimen. Tevens hebben we afgesproken dat ieder speltak / belanghebbende met 
een actieplan komt hoe we de Kievit netter kunnen krijgen. Presentatie van deze 
plannen doen we tijdens de volgende groepsraad. 

 
 

Tot de volgende Raad op -> 15-04-2017! 
 
 
 


