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Afmelding:   Bevers (Anne kwam wat later) 
 
 
1 Opening:  Bram Overweg opent om 12:50. 
 
2 Vaststellen agenda: Geen op of aanmerkingen. 
 
3 Vorige notulen Notulen aangenomen, Edwin plaatst ze op de site. 
 
4 Post: 
 

 Verzoek of we willen helpen bij de Triathlon Zwolle 02/09 (voor €10 p.p.) 
Maarten, Stijn, Erwin, Kevin, Edwin en Bram H willen wel helpen van 10:00 tot 15:00. 
Redmar contacteert de organisatie, wellicht kunnen we meer gegadigden vinden als de 
vergoeding wat hoger is. 

 
5 Commissies: 
 
100 jaar Huysman  
 

 Rita neemt de taken van Mathijs over. 
 17-11-2017 20:30 – 22:00 -> overleg met de kartrekkers ; nadere info zal volgen. Edwin zet 

dit in de agenda op de site. 
 Tijdens de BKS gaan we al iedereen enthousiast maken voor het jub. jaar. 
 Het idee is er om met de hele groep op buitenlands zomerkamp te gaan. 
 Huysavond Odeon zal de afsluiting van het jub. jaar worden. Kartrekkers Paul V en Rob H 

hebben aangeven dat talenten zich kunnen aanmelden. Denk aan de rol die kinderen 
eventueel kunnen hebben. 

 Korte Film docu kan wellicht met BN’er / vlogger gecombineerd worden. 
 Jaap H is bezig met het Hopman Huysmanboek, hij weet dat wij het graag zouden ontvangen 

tijdens het jub. jaar. 
 De commissie zal t.z.t. een ouderbrief opstellen om erachter te komen of er connecties zijn / 

input is die kan bijdragen aan ons jub. jaar. 
 Update 

 

Activiteit Kartrekker  

Hooggeëerd bezoek Han Arends 

Festival / open dag Vacature! Susanne wil helpen 

Huysavond Odeon Paul V & Rob H 

Logo  Daan O + Floris 

Zomerkamp Hans Vlaskamp + Jelmer 

BN’er / vlogger Josien Dijkslag 

Korte Film / Docu Er zijn mensen gevraagd 

Kleding Martijn Ruitenberg 
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Openingskamp 9/9 – 10/09 
 

 We gaan dit jaar naar Eerde, uitnodiging volgt. 
 Kevin & Daan V hebben een plan gemaakt conform de eerder aangegeven wensen. Zelf zijn 

ze niet aanwezig, er zal een kampleider zijn. Tevens zullen namens de speltakken Ian - Erwin - 
Marten – Timon – Bevers? benadert worden voor een bijdrage in de organisatie.  
 

6 Financiële acties 
 
DTRH(eva) & LL 
 

 DTRH; dank dat er mensen zondagavond bij afwezigheid andere partner geholpen hebben. 
 LL; pending 

 
7 Roken & Drinken 
 

 Leden hebben geconcludeerd dat de regels in het Huysboek niet duidelijk genoeg zijn. Kevin, 
Nils en Ian hebben aangeven dat ze hier wel over na willen gaan denken. Komen met een 
voorstel tijdens de volgende groepsraad. 

 
8 Financiën 
 

 Als het goed is heeft iedereen inzicht in de tegoeden.  
 Penningmeesters mogen op of voor 01-09-2017 de ZK bonnen bij Quirijn inleveren. Er zal een 

korte penningen evaluatie plaatsvinden. 
 
9 Groepsbegeleiding & rondje speltak nieuwe stijl 
 

 Vanaf volgend seizoen zal er vaker een TL-overleg zijn . 
 We hebben een kijker die eventueel wel leiding zou willen geven; Susan.  Ze gaat eerst bij Ian 

kijken. 
 
10 Rondvraag & Acties 
 
Harro 
 

 Op 5 augustus gaan we het zomerkamp materiaal opruimen. Ook graag voor 5 augustus de 
groot materiaal aanvragen indienen.  

Edwin 
 

 We hebben een nieuwsbrief, deze heeft extra website traffic opgeleverd. 3 a 4 keer per jaar 
gaan we een dergelijke brief delen. 
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Maarten 
 

 De Sherro ouderavond is goed bevallen, het is goed om tijdens een ouderavond te vertellen 
hoe het allemaal reilt en zeilt bij onze groep. 

 
Warner 
 

 Is er behoefte aan nog  EHBO cursus? Marten, Nils, Bas en Peter hebben interesse. Warner 
zal Joost te Loo vragen dit op te pakken. 
 

Liselot 
 

 Wat zijn de mogelijkheden om een AED op de Kievit te krijgen? Bestuur zal overleg plegen 
met Herman & Joost te Loo. 

Ian 
 

 Padvindster leiding zijn is leuk, kom je er ook bij? 
 
Floris 
 

 Tijdens de volgende groepsraad komen de Huysmeesters met een sleutelplan . 
 
Bram 
 

 Aan iedereen de uitnodiging het Huysboek te bekijken.  Begin volgend seizoen zal er een 
update plaatsvinden.  

 
 

Tot de volgende Raad op -> 08-09-2017 19:30 
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