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1 Opening 

Warner opent de vergadering (20:15). Teams werkte wederom in het begin niet optimaal, hier in het 

vervolg naar kijken. 

2 Vaststellen agenda 

Puntje zomerkampen komen bij de speltakken.  

3 Vorige notulen  

4 Post 

Speltakken die ‘s avonds opkomsten draaien even goed kijken waar ze de bouwlampen naar toe 

schijnen/richten, klachten over gekregen vanuit de flat tegenover. 

5 Vacatures/verkiezing 

Erwin als kandidaat voor PR. Selma als kandidaat voor voorzitter.  

Erwin stelt zich voor en benoemd wat hij van plan is. De vraag is of iedereen er mee eens is dat 

speltakken zich ook meer gaan bemoeien met de website/sociale media. Denk aan kleine en/of grote 

verhaaltjes/foto’s uploaden zodat mensen ook zien wat wij doen met iedere speltak.  

Selma stelt zich ook voor en benoemd wat ze van plan is als toekomstige voorzitter.  

Verder geen vragen voor beiden. Overgaan op de stemming via een anonieme poll.  

Zowel Selma als voorzitter en Erwin als PR zijn beiden verkozen in hun nieuwe functie, gefeliciteerd! 

6 Financien 

De vraag vanuit Rutger of alle zomerkamp locaties zijn betaald. De welpen mowglihorde gaan 

erachteraan. Klein kamp budget kan gebruikt worden voor zomerkamp, omdat de meeste speltakken 

niet op klein kamp geweest zijn.  

Kijken of de bankpassen nog werken voordat je op zomerkamp gaat! 

De meeste speltakken mogen nog wat meer geld gaan uitgeven. Als het geld niet opraakt dan gaat 

dat rechtstreeks naar het zomerkamp.  
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7 Huyscommissie 

Maarten zit officieel bij de huyscommissie. Jelmer stopt aan het einde van het seizoen. Ze zijn bezig 

met een team samen te stellen zodat de taken door meerdere mensen gedaan/verdeeld kan worden.  

Er zijn nieuwe bordjes geplaatst met verboden te betreden. Toevallig waren er hangjongeren achter 

onze kievit aan het blowen. Jeroen gaat dit oppakken met de wijkagent.  

Stephan heeft iemand die een brandblusser controle kan doen (brandblussers over datum). 

Noodplan moet aangepast worden als de stam de brandblusser gaan verplaatsten.  

EHBO kist aan vervanging toe. Naomi wilt hiernaar kijken en nieuwe spullen aanschaffen. Mocht een 

speltak iets hebben gebruikt en/of opgemaakt dit dan graag aangeven, prive aan Naomi.  

Nieuw ARBO-persoon nodig op langere termijn. Joost te Loo een goeie kandidaat.  

Let op het corvee, vooral de was.  

Iedereen wordt bedankt die heeft geholpen met het verven van de kievit afgelopen week.  

10 EHBO-cursus (praktijkbegeleiding) Elke speltak heeft een mail doorgestuurd gekregen namens 

Tom. Op 12 juni ontvangt iedere speltak een mail over de deelkwalificaties. Lees deze mail zorgvuldig 

door. De EHBO-cursus is prijzig en vanuit scouting Nederland is er niemand die dit vrijwillig meer 

doet. Is er iemand dit doet kan doen voor de groep? Joost te Loo een goede kandidaat hiervoor.  

11 Startdag Normaal zou de startdag op zaterdag 28 augustus zijn, volgens logica. Maar dan is Down 

the rabbit hole. Geen goed idee om dat tegelijk te plannen. Voorstel startdag op zaterdag 4 

september. Wie wilt mee denken met openingsdag: Erwin, Naomi. Stam kan die avond dus geen 

opkomst inplannen.  

8 Rondje speltakken 

Bevers: Daan is helaas nog herstellende van corona. Veel bevers gaan over naar voornamelijk de 

welpen mowglihorde. Staan nog leuke dingen op de planning. Bever logeren. Lindy en Rutger 

aangegeven om te helpen.  

Welpen mowgli’s: Veel welpen zijn gestopt, dus veel kinderen van de wachtlijst uitgenodigd. 14 

kijkers afgelopen week gehad. Inval app al langere tijd niet gebruikt omdat het stafteam steeds 

stabieler wordt. Voor het zomerkamp hebben we een vast team staan. Gaan in de laatste week op 

zomerkamp. Locatie is nog niet helemaal zeker, waarschijnlijk Emmen. Complimenten.  

Shanti’s: Veel nieuwe kijkers uitgenodigd, ookal geinstalleerd en gaan mee op zomerkamp. 

Zomerkamp (Veendam) is wel een puntje, hebben maar 3 stafleden. Deze week nieuwe berichten 

uitgedaan dus dat is nog even afwachten. Binnen de groep gehoord dat er negatief over de shanti 

staf wordt gedacht/gepraat. Als er problemen zijn, laat ons dat weten.  

Stephan is voor werk in Veendam die week, kan dus wat betekenen.  
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Padvindsters: Gaat goed. Zitten ongeveer op 14/15 kinderen. Zomerkamp is alles rond, Dwingeloo. 

Aankomende zaterdag kijkopkomst voor de overvliegende shanti’s.  

Verkenners: Niet aanwezig.  

Sherro’s: 13 sherro’s. Sinds 2 maanden weer fysiek op de kievit, heel fijn. Geweldige pubquiz gehad, 

niet heel veel aanmeldingen gehad. Zomerkamp is lastig. Voor zeeland een huisje geboekt + busjes. 

Wachtend op versoepelingen als 18+ ook mee mag. Anders plan B. Danique en Mathieu gaan mee op 

zomerkamp. Voor volgend seizoen op zoek naar een vrouwelijk staflid. Ook volgend jaar maar 8 

sherro’s. Kijk vooral rond of iemand mee wilt draaien met de sherro’s om het aantal omhoog te 

krijgen.  

Stam: Seizoensafsluiter gehad, over 2 dagen verspreid. Volgende opkomst komen de sherro’s een 

avond kijken. Groepsgevoel begint terug te komen maar is wel wat verdwenen door corona. Zijn wel 

blij dat we weer fysieke opkomsten mogen draaien.  

 

9 Groepsbegeleiding Zijn benieuwd hoe de teams eruit gaan zien volgend jaar. Gaat er iemand 

stoppen/een nieuw staf lid worden? Lieselot wilt leiding komen geven bij de padvindsters als zij werk 

heeft in Zwolle. Welpen mowgli’s liefst nog 2 mensen erbij, vooral jongens.  

Liever tussen de opkomsten door een groepsraad. Wel fysiek op de kievit.  

Samen met de vertrouwenspersonen graag een stavenmiddag organiseren.  

Goed blijven informeren binnen jullie speltak hoe het met de kinderen gaat.  

12 Rondvraag  

Erwin: Artikel WRBT wet, wordt daaraan gewerkt? Ja, vanuit de stichting en Warner en Rutger zijn er 

mee bezig.  

Sebastiaan: Binnen zijn stage willen ze graag een festival organiseren en daarbij de vraag of de 

Huysmangroep hieraan mee wilt doen/helpen in de vorm van een trappersbaan. Akkoord erover 

gekregen en een budget afgesproken. 3 & 4 juli, wie kan er dan helpen? Bemannen trappersbaan 

Susan: De groepsraad wat soepeler laten verlopen. Effectiever te werk gaan.  

Maarten: VOG? Wordt naar gekeken.   
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