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Afmelding:   VK  
 
 
1 Opening:  Bram Overweg opent om 12:49. 
 
2 Vaststellen agenda: Geen op of aanmerkingen. 
 
3 Vorige notulen Jelmer; verhuurdata (prikbord) aan agenda toevoegen indien mogelijk, actie 

Edwin 
 
4 Post:   Stijn VOG aanvraag opnieuw ontvangen; gewoon indienen. 
 
 
5 Commissies: 

Koningsdag 

Ian; PV en VK doen het in 2018 voor de laatste keer. I.v.m. interesse van potentiële nieuwe 
speltakleden dit zijn vooral jongere kinderen. Wellicht iets meer voor de welpenspeltakken? 

Barcommissie 

Vanaf 10 euro rood komt er 10 cent per consumptie bij;  aangenomen. Er zijn mensen die aangeven 
dat dit misschien hoger moet. 

Openingskamp 

Commissie heeft zoveel mogelijk mensen proberen te betrekken. Feedback die ze al ontvangen 
hebben; ondersteunende leden vonden het gezellig - de staf kwam handjes te kort - planning was 
iets te strak / niet iedereen heeft de kabelbaan kunnen gebruiken – kinderen vonden het erg leuk / 
was wel vermoeiend. 
 
Lieren bekijken; Jelmer neemt het mee naar het materiaal team. (incidenten registreren?). Welpen 
Shanti; openingsdag is goed genoeg. Dit is ook de mening van de Welpen Mowgli. Tevens stukje 
drukte voor de leiding. VK & PV hebben toch wel veel gedaan voor de jongste Speltakken. 
struikelblok was dat er niet echt 1 locatie was + geen GSM bereik. Bevers vinden een kampje echt 
geweldig, gebeurt immers niet heel vaak. 
 
Ouders lunchen /spelletjes is goed bevallen. Graag nadenken over seizoen 2018-2019 -> wat willen 
we, een kamp of dag; beslissing volgende groepsraad i.v.m. (eventuele) optie op  locatie 

Sinterklaas 1.0 / Suzan Overweg in lead op 2-12 

Vorig jaar boot; dit is goed bevallen.  Patrick wil de pepernoten regelen (dank). Geef aan welke 
wensen er zijn (06-50954240 Suzan Overweg). Wel even met de VLG overleggen zodat er geen 2   
Sinterklazen op 2 boten tegelijk aankomen. Mowgli laten het nog weten hoe en wat.  
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Sinterklaas 2.0 18-november binnenstad – financiële actie 
 
Intocht van Sinterklaas Explo’s hebben zich aangemeld om te ondersteunen. Ochtend assisteren. 14 
Explo’s en we zoeken nog 5 man die willen en kunnen helpen. 

BKS commissie 

31-12 18:00 In uniform graag materiaal aanleveren BKS@Huysmangroep foto filmpje etc. 

Huyscommissie / sleutelplan 

Nieuw seizoen; het is nog niet helemaal gelukt om de Kievit “netjes” te krijgen. We hebben ervoor 
gekozen om de Kievit te verhuren. Laten we ervoor zorgen dat we het ook kunnen verhuren.  

Opruimen openingskamp materiaal ging niet helemaal goed. Als het niet lukt laat het dan even 
weten. Weinig animo voor het opruimen. Subtieler met elkaar communiceren bij voorkeur niet via 
WhatsApp.  

Sleutelplan; 2 verschillende sloten / lopers (materiaal speltakmeesters) en voordeursleutels / 2 
sleutels per stafteam.  Mowlgi en Shanti hebben de voorkeur voor 3 sleutels i.v.m. woonplaatsen 
leiding. (Jelmer neemt dit mee). Voorstel ligt voor approval bij Stichting.  

100-jaar  

15-12-2019 Odeon Huysavond zondagmiddag  

Festival / opendag 5 locaties in gedachte: Dominicanen klooster, Eekhout, Wezenlanden, Kievit, Ter 
Pelkwijk, Nooterhof. Conclusie  ->  Brug bouwen naar kievit vanaf het park  

Maxima hoe krijgen we die hier. Recordpoging?  Combinatie bedrijf of scholen? Suzan O wil graag 
meedenken. Check waar en waarom Maxima ergens is geweest, wellicht kunnen we hiervan leren.  

Buitenlands ZK; kartrekker Hans V. Er is besloten een buitenlandszomerkamp te organiseren. Hans 
gaat praten met o.a. welpen en bevers over het hoe en wat. 15-12-2017 Brainstorm avond incluis 
oudervertegenwoordigers (Edwin zet op site). 
 
6 Huysboek - update 
 
Input ontvangen van o.a. Floris en Commissie Oolman. Commissie tot nu (aanmelden mag) Bram O, 
Edwin en Warner.  
 
7 Financiële acties 
 
Zie Sinterklaas 1.0 
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9 Groepsbegeleiding & rondje speltak nieuwe stijl 
 
Huysavond omgaan met moeilijk gedrag o.l.v. Edith en één over  beheer en onderhoud  
 
10 Rondvraag & Acties 
 
Bram O;  Klacht ontvangen  inzake auto’s op de kade bij ophalen en  brengen - denk ook aan 
hulpdiensten - VLG betrekken - We gaan een brief voor de ouders maken - ouders mogen 
geattendeerd worden  
 
1-12 loopt het termijn van Bram O en Evelien af. 6-12 gaan we stemmen. Je kunt je aanmelden voor 
de functie Voorzitter of Groepsbegeleider. 
 

Edwin; Voorlopig iets drukker met studie/ werk meer input (foto / verhaal)  van leden is welkom 

Anne; Ballenbak vanaf nu tot 7 jaar, alles is schoon dank voor de hulp. 

Ian; 6 padvindsters, hoe gaan we dat veranderen / werven?  Input wenselijk. Ian is erg tevreden over 
de communicatie tussen de ochtendspeltakken. 

Marten;  Als jullie iemand weten die leiding wil gaan geven bij de Shanti’s horen we dat graag. GB 
stuurt een briefje naar secretaris die hem zal delen. 

Lieselot; Stam update: 3 aspiranten hebben een borg gevonden installatie opkomsten zijn gestart.  

Maarten; Jamboree in 2019 we bestaan dan dus ook 100jaar; kinderen zijn vrij om te kiezen hebben 
maar 1 Jamboree kans. 

 
 

Tot de volgende Raad op -> 16-12-2017 12:45 
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