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Afmelding:  Geen 

1 Opening:  Bram opent om 12:47 

2 Vaststellen agenda:  Wijzigen doorgevoerd 

3 Vorige notulen: Aangenomen 

4 Post: 

Scouting NL is trots op jou 

5 Verkiezingen: 

Bram O en Evelien hebben zich her/ver-kiesbaar gesteld voor de functies van respectievelijk 

Voorzitter en Groepsbegeleider. De leden van de Groepsraad hebben voorgestemd Bram O en 

Evelien mogen 2 tot 3 jaar blijven. 

6 Materiaal(aanvraag): 

Het materiaalhok gaat op de schop, we hebben van Scania nieuwe stellingen ontvangen. Redmar 

gaat uitzoeken wie we kunnen / mogen bedanken. Wellicht is een bedankje op onze website op z’n 

plaats. 

Harro geeft uitleg t.a.v. de aanvragen. (Materiaal aanvraag in bijlage.) 

Draagbare microfoon/speaker gaat van de lijst er is besloten dat dit een speltak aangelegenheid is.  

De aanvraag gaat m.u.v. bovenstaand naar de Stichting voor goedkeuring. 

7 Padvindsters: 

Op dit moment zijn er 6 padvindsters, er zouden er 3 stoppen als de opkomst op zaterdagochtend 

zou blijven. Na overleg met GB, Ouders en PV en nu ook de groepsraad (iedereen akkoord) is er 

besloten dat er vanaf januari tot aan het ZK op vrijdag avond tussen 19:30 en 21:30 PV opkomst is.  

Details: 2 van de genoemde 3 PV gaan volgend jaar naar de Sherro’s – logistiek is besproken – 

verhuur projecten i.v.m. 2 speltakken aanwezig niet op vrijdag, als het al afgesproken is dan 

maatwerk. 

Puntje voor de seizoen eindevaluatie: 

Er zijn groepen die de Scouts speltakken samenvoegen en 2x opkomst hebben. Is dat wat voor ons?  

8 Huyscommissie: 

Corvee; de uitvoering van de taken genoemd op het mooie rooster gaan nog niet helemaal lekker. De 

Huyscommissie is vaak op dinsdagavond druk met opruimen om de Kievit netjes te krijgen voor de 

verhuur. Worden makkelijker in dingen weggooien. Neem ook het materiaalhok mee in je 

opruimronde.  

EHBO artikelen -> als je iets gebruikt geef het aan. 

Nils zit vanaf heden ook in de Huyscommissie. 
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9 100jr Huysman: 

Eerste kartrekkers (casemanagers) bijeenkomst is geweest. Volgende stap; concreet PVA maken 

incluis begroting die aan de stichting voorgesteld kan worden. 

Festival Michel Spijkerman (niet aanwezig i.v.m. uitvaart); “wat is het doel van dit festival”  

Input van de groepsraad: 

- locatie (vergunning en investering) - je laten zien – open – Kievit dan weten mensen ons te vinden - 

hoeft niet echt promotie te zijn, puur voor onze groep - muzikale mensen iets laten doen - wel 

mensen van buitenaf betrekken -> uit de wijk / buurt. Voor en door Huysman - wel scouting tint 

geven, feestje in scouting stijl - transitie opbouw en overgang van speltakken laten zien, typisch 

scouting dingen en dan feestje - kom even buurten - feest gedeelte uitbesteden - geen leden 

aantrekken - andere scouts en buurt. 

Buitenlands ZK o.l.v. Hans, Jelmer en Tituß 

Brainstormsessie is geweest op 15 december – “zijn er vanuit het stafteams mensen die willen 

meehelpen in de organisatie / activiteiten?” Aanmelden bij Hans 06-34186434/ hansvlaskamp@gmail.com 

10 Commissies: 

Joris 20 april; zelfde commissie 

24 maart; volleybalfeest 

BKS;  vanaf Scouts met uniform 

Autorally; Laatste zaterdag van mei tenzij feestdag. 

11 Sleutelplan: 

Waarschijnlijk duurt het nog 6mnd. Er worden nu sleutels bijgemaakt. Stichting wil het meenemen in 

de begroting. Kunnen we dit bespoedigen? Bram O gaat dit uitzoeken. 

12 Huysboek: 

Oolmancommissie - wat er niet duidelijk was; wat is een opkomst wat is een jeugdlid en wanneer wel 

en wanneer geen alcohol. Aangenomen in de groepsraad; Op het moment dat er een actieve 

opkomst is dan mag er geen alcohol genuttigd worden. Nadat de actieve opkomst van de Sherro’s is 

afgelopen mag er gedronken worden >+/- 22:00. 

Het VB zal dit communiceren er komt een ingangsdatum. Aanpassingen in het HB worden gedaan; 

Warner is in lead t.a.v. de aanpassingen in general. 

13 Zomerkampen: 

Tip; ga alvast zoeken/boeken. 

14 Groepsbegeleiding & rondje speltak nieuwe stijl:  

Bevers: kritisch qua leiding - ouders gevraagd - Anne operatie begin volgend jaar en Laura 

neemt honneurs waar. 
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Shanti :   Lieselot stopt. 23 kids 3 leiding. Fix komt erbij. Roos buitenland. Weinig speling. 

Mowgli: Gaat soepel. Nils gaat naar VK. Er komen 9 kinderen over.  

VK   4 patrouilles. 

PV   Reeds besproken. 

Sherro’s: Er komt een flexpool. Robin & Lisa gaan afstuderen. Joost te Loo wil in de flexpool. 

15 Rondvraag: 

Rita ->  t.a.v. het 100 jarig bestaan; zullen we er een wedstrijd van maken om Maxima uit te 

nodigen (ze komt naar Zwolle)? Wellicht kan een jeugdlid een officiële uitnodiging 

overhandigen? 

Stephan ->  De Oudervertegenwoordigers zijn niet goed te vinden op de site. Tevens inhoudelijk 

(rol) niet echt duidelijk. Bram O gaat ervoor zorgen dat de oudervertegenwoordigers 

makkelijker te vinden zijn op de site. Tevens toevoegen; rol van 

oudervertegenwoordigers 

Roos ->   2 juni Stam seizoen afsluiting. Wie wil er voor 1 opkomst speltakleiding zijn?  

Tom ->   Wie heeft er een heater t.b.v. het NJF thuis? 

Lisa ->   Mindtrail leiding kan niet. Laatste weekend van februari -> 24-2. Wie kan er helpen? 
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