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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Met deze seizoensbrief willen wij u graag op de hoogte stellen van een aantal ontwikkelingen binnen 
onze groep. Daarnaast is de bijlage de uitnodiging voor de ouderavond op 21 april a.s. waar wij u 
graag zien. 
 
De feiten: 
 

 De Huysmangroep telt ruim 100 jeugdleden; 

 Alle VOG’s (Verklaring Omtrent Gedrag) van de betrokken leden zijn binnen; 

 We hebben nieuwe bestuursleden; 

 We zijn een samenwerking aangegaan met het Rode Kruis; 

 Onze website is geheel vernieuwd; 

 We zijn druk bezig het plannen de festiviteiten rondom ons honderdjarig bestaan in 2019; 

 De Kievit is verduurzaamd & gekeurd; 

 De Huysmangroep is financieel gezond; 

 We kunnen uw hulp gebruiken bij de financiële acties. 
 
Hieronder leest u wat er hierboven al puntsgewijs is weergegeven. 

 
Het gaat goed met de groep; op dit moment hebben we maar liefst 101 jeugdleden. Gelukkig slagen 
we er met ons allen ieder jaar weer in om alle speltakken te voorzien van een enthousiast team. Alle 
nieuwe teamleden krijgen de kans om met andere scoutinggroepen kennis te delen op de 
(verplichte) trainingen en op de regio bijeenkomsten. Zoals we al eens eerder schreven is het ons 
streven dat alle (direct) betrokken leden (16+) van de groep een Verklaring Omtrent Gedrag 
ingeleverd hebben. Het is ons gelukt om dit in samenwerking met o.a. Scouting Nederland voor 
elkaar te krijgen.  
 
Dit seizoen hebben we een 4-tal nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen te noemen;  
 

 Marco Phielix - Facilitair lid; 

 Warner Hoijtink - Groepsbegeleider; 

 Thijs Kouwen - Secretaris Stichting; 

 Redmar Drent - Secretaris Vereniging.  
 
Daarnaast is Joost te Loo als Praktijkbegeleider gestart. Joost heeft vrijwel direct na zijn aantreden 
vanuit zijn netwerk met het Rode Kruis het mogelijk gemaakt dat iedere leidinggevende voor een 
speciaal scoutingtarief op een reanimatie & verkorte EHBO cursus mag. Dit past natuurlijk perfect 
binnen in onze doelstellingen die u overigens kunt lezen in ons Huysboek te vinden op de vernieuwde 
website.  
 
Zoals u misschien weet bestaat onze groep in 2019 honderd jaar. Dit kunnen we niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Er is reeds een commissie aan de slag om gave activiteiten te organiseren; ideeën 
en hulp zijn welkom.  
 
Afgelopen najaar zijn er op het dak van de Kievit zonnepanelen geplaatst. Daarnaast zijn we  
de laatste maanden bezig geweest met het vervangen van de verlichting naar LED.  
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De Kievit is onlangs door de bouwer gekeurd. Het gebouw is in goede staat en voldoet aan de 
vereisten om het scoutingspel nog jaren uit te kunnen voeren. Wist u dat de Huysmangroep ook een 
tweede Huys heeft, onze Blokhut in Heino? Sinds jaar en dag heeft Wieb Brouwer voor de verhuur en 
het beheer gezorgd en onlangs heeft Dick van Steijn deze taak overgenomen. Mocht u 
geïnteresseerd of benieuwd zijn klik dan hier. 
 
Zoals u wellicht weet zijn wij ieder jaar als groep actief tijdens het Bevrijdingsfestival Overijssel (5 
mei) & de halve marathon van Zwolle (10 juni). Naast het feit dat onze aanwezigheid altijd enorm 
wordt gewaardeerd krijgen wij een financiële vergoeding voor onze inspanningen. Ieder jaar merken 
wij dat er meer ouder(s)/verzorger(s) willen helpen. Wij hebben uw hulp dan ook nu weer hard 
nodig; opgeven kan via de staf, website of via de ondergetekenden. We zullen hier tijdens de 
ouderavond ook op terugkomen. 
 
Met de opbrengsten van deze acties zorgen we er onder andere voor dat de contributie niet te hoog 
wordt. Normaal gesproken wordt de contributie ieder jaar met de inflatiecorrectie geïndexeerd. 
Vooral dankzij de goede opbrengsten van deze acties hebben we dit jaar besloten de inflatiecorrectie 
niet toe te passen. Dat is uiteraard goed nieuws, maar we hebben uw hulp wel nodig om dit zo te 
houden! 
 
Al met al gaat het goed met de vereniging en stichting Huysmangroep en daar zijn we trots op. 
Samen met u willen we er graag voor zorgen dat dit zo blijft. 
  
Hartelijk groet, 
 
Namens Scouting Huysmangroep III, 
 
Boyd Gerrits, Voorzitter Stichting 
Bram Overweg, Voorzitter Vereniging 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: de Ouderavond 21-04-2017
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Graag willen wij u uitnodigen voor de ouderavond van de Huysmangroep III op vrijdag 21 april 2017. 
 
Binnen de vereniging Scouting Huysmangroep III kunnen de leden worden vertegenwoordigd door 
één ouder per leeftijdsgroep. Daarom roepen wij u op de leden te vertegenwoordigen; dit kan door u 
kandidaat te stellen. Dit betekent dat u voor een periode van minimaal 1 en maximaal 3 jaar eens per 
6 weken deelneemt aan een groepsraad op zaterdagmiddag tussen 12:45-14:00 uur. In de 
groepsraad komen alle leidinggevenden, oudervertegenwoordigers en bestuur bij elkaar om te 
overleggen over zaken die spelen binnen de vereniging. 
 
Tijdens de ouderavond zullen de oudervertegenwoordigers worden gekozen. We nodigen u dan ook 
graag uit om tijdens deze ouderavond aanwezig te zijn. We verwachten u om 18:45 uur op de Kievit, 
waar we onder het genot van een kopje koffie zullen overgaan tot de verkiezing. Kandidaten kunnen 
zich tot uiterlijk 15 april a.s. per e-mail aanmelden op e-mailadres:  
voorzitter-vereniging@huysmangroep.nl.  
 
We zoeken in totaal 4 ouders, die zitting willen nemen in de groepsraad en de leden willen 
vertegenwoordigen in de volgende leeftijdsgroepen: 
 
Bevers    1 ouder 
Welpen   1 ouder 
Scouts    1 ouder 
Explorers   1 ouder 
 
Indien u meer wilt weten over de oudervertegenwoordiging, dan kunt u contact opnemen met Bram 
Overweg op telefoonnummer 06-13188754 of op voorzitter-vereniging@huysmangroep.nl. 
 

De ouderavond is gelijktijdig met de Sint-Joris viering. 
 
In het kort ziet het programma er als volgt uit: 
 
18.45 uur Inloop 
19:00 uur   Gedeelte door Verenigingsbestuur; verkiezingen 
19:45 uur  Pauze 
20:00 uur  Hapje & drankje & vragen 
20:45 uur Sluiting Sint-Joris 
 
Tot slot wil ik u vragen om ons te laten weten of en zo ja, met hoeveel personen u de ouderavond 
komt bezoeken. 
Dit kan via het volgende mailadres: voorzitter-vereniging@huysmangroep.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bram Overweg 
 
Voorzitter Vereniging Scouting Huysmangroep III. 
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