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De eerste nieuwsbrief voor oud-
leden van de Huysmangroep 

 

 
Een nieuwsbrief voor oud-leden? 
De Huysmangroep wil graag in contact komen 
en blijven met de oud-leden. Tijdens de 
nieuwbouw van de Kievit werd de nieuwbouw-
nieuwsbrief ook naar oud-leden gestuurd en 
daar kwamen veel positieve reacties op! 
In 2009 bestaat de Huysmangroep 90 jaar. 
Dat is de directe aanleiding om het contact 
met de oud-leden alvast wat op te warmen. 
 
Vraagje: mogen wij u een paar keer per jaar 
de HIII oud-ledennieuwsbrief toesturen? 
 
Wat is de bedoeling? 
Wij willen tenminste twee keer per jaar een 
nieuwsbrief uitbrengen die per mail aan alle 
oud-leden verstuurd wordt. Twee keer per 
jaar wordt er iets georganiseerd voor oud-
leden: één echte activiteit en een soosavond. 
Deelname is natuurlijk geheel vrijblijvend. 
We gaan het gewoon proberen. Verder zijn 
er een aantal ‘reguliere’ groepsactiviteiten, 
zoals de dartavond, die ook voor oud-leden 
toegankelijk zijn. Wanneer en waar staat 
dan in de nieuwsbrief. 
 
Voor wie? 
Iedereen die ooit lid van de Huysmangroep 
is geweest en waarvan wij het e-mail adres 
weten 
 

Waarom? 
Het mes snijdt aan twee kanten: de 
Huysmangroep houdt het oud-ledenbestand 
up-to-date zodat (bijvoorbeeld bij het 
jubileum in 2009) alle oud-leden benaderd 
kunnen worden voor bijvoorbeeld een reünie 
of barbecue. Ook komt het wel eens voor 
dat er binnen de groep behoefte is aan wat 
hulp, bijvoorbeeld juridisch of bouwkundig 
advies. Dan kunnen we kijken of er onder de 
oud-leden iemand is die even wil bijspringen. 
Of zelfs voor een paar jaar (weer) een 
bestuursfunctie wil vervullen. Tijdens de 
nieuwbouw van de Kievit, een paar jaar 
geleden, is een kleine enquête gehouden 
onder oud-leden of er behoefte was om op 
de hoogte gehouden te worden van het wel 
en wee van de groep. Een groot deel heeft 
aangegeven hiervoor belangstelling te 
hebben. Elkaar af en toe eens ontmoeten of 
gewoon iets horen van de Huysmangroep. 
 
Kost het wat? 
Het ontvangen van nieuwsbrieven kost niets. 
Oud-leden betalen geen contributie. Voor 
deelname aan activiteiten kan een kleine 
bijdrage gevraagd worden. Uiteraard zijn 
donaties altijd van harte welkom op RABO-
rekening 3973.36.837 t.n.v. Stichting 
Huysmangroep o.v.v. donatie oud-lid. 
 
En hoe gaat het nu met de Huysmangroep? 
Goed. Het ledenaantal mag wat groeien maar 
dat gaat vast gebeuren. We hebben nu 99 
jeugdleden en 39 staf- en bestuursleden. 
Een prachtig gebouw, een vitaal bestuur en 
enthousiaste leiders en leidsters. 

 
De groep heeft nu zeven speltakken: bevers, 
kabouters, welpen, padvindsters, verken-
ners, sherro’s en natuurlijk de Gildestam. 
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Er is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd 
in veiligheid. Na de opening van de nieuwe 
Kievit in 2003 is een gebruiksvergunning 
verkregen (vooral gericht op de brand-
veiligheid) en zijn afspraken gemaakt over 
roken en het gebruik van alcohol. We hebben 
als eerste Zwolse groep zelfs een drank- en 
horecavergunning!!! 
 
Meer nieuws over de Huysmangroep 
Het laatste nieuws is dat de Huysmangroep 
op 10 november een vereniging is geworden. 
Wij waren altijd een stichting (weet u nog: 
’stichting tot behartiging der belangen van 
de Huysmangroep’). In de Landelijke Raad 
van Scouting Nederland is besloten dat alle 
groepen, net zoals het landelijk niveau, een 
groepsvereniging worden. De bestaande 
stichting is, eveneens op 10 november, op 
verzoek van de groepsraad omgevormd tot 
een zogenaamde beheersstichting. 

 
 
Het Kraaiennest 
Dat bestaat nog steeds! Inmiddels in de 57e 
jaargang! Wilt u het Kraaiennest via e-mail 
ontvangen? Dat kan. Stuur een mail. 
 
De website 
Kijk eens op onze website: 
www.huysmangroep.nl 
En straks een eigen rubriek voor oud-leden 
met: nieuwsbrieven, agenda en de mogelijk-
heid om aan te melden voor een activiteit (en 
te kijken wie er komt). 

Oproepen 
Dit wordt een vaste rubriek in de nieuws-
brieven. Hier vragen we oud-leden om hulp.  
• E-mail adressen: wij zijn nu een oud-leden-

bestand aan het opbouwen. Uiteraard 
wordt vertrouwelijk met uw gegevens 
omgegaan. Hebben we niet het goede e-
mail adres gebruikt? Wilt u de nieuwsbrief 
op uw privé adres in plaats van op het 
werk? Kent u nog oud-leden die de 
nieuwsbrief niet krijgen maar dat wel 
willen? Laat het ons weten. 

• Feedback? Graag. 
 
Kortom, het moet nog groeien: het oud-leden 
gebeuren. Hoe en wat hangt vooral af van 
het animo. We zullen zien. 
En een naam? De Schaduwstam of Umbra-
stam (op z’n latijn). Of toch geen naam. 
Laat het ons weten. 
 
Agenda 
Eerste activiteit: We gaan een (nieuwjaars-) 
borrel organiseren en denken aan zaterdag 
19 januari 2008. 
Van 17.00 tot 21.00 in de Kievit. 
Het idee is: hapje/drankje en chinees voor 
wie dat wil. Of toch liever boerenkool met 
worst want we laten de Boerenkoolavond-
show van 2007 nog even zien en horen. 
Info volgt, reserveer deze datum vast!!! 
 
Wie – wat - waar 
Het initiatief voor de oud-leden nieuwsbrief 
en activiteiten is genomen door Krischan 
Hagedoorn (nu voorzitter van het stichtings-
bestuur), Rob Hulsink (voor de X-factor) en 
Han Arends (voor het regel- en typewerk). 
 
• Ons e-mail adres: huysman-oudleden@scoutnet.nl 
• Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 

Stuur een mail. 
• Wilt u deze nieuwsbrief wel blijven ontvangen 

hoeft u niets te doen. De volgende komt vanzelf. 


