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1 Opening 

20:05 Warner opent de vergadering.  

2 Vaststellen agenda 

3 Vorige notulen 

Kachel: werkt zoals we het willen hebben.  

Geen op of aanmerkingen verder. 

4 Post 

Rutger heeft de brievenbus leeggehaald. Niks wat benoemd hoeft te worden. 

5 Financien 

Pim is uitgenodigd om wat toe te lichten. In de bijlage staat de PowerPoint die Pim heeft gedeeld 

tijdens de groepsraad.  

Vragen: 

Is er terug gekoppeld aan ouders over het zomerkamp bedrag?: Ja 

Is er geen goedkopere mogelijkheid voor de afval container?: eigenlijk niet. Wel is naar gekeken maar 

blijft duur. 

6 Vacatures  

Voorzitter: Warner is dit momenteel aan het oppakken, maar is en blijft groepsbegeleiding. We zijn 

hard op zoek naar een voorzitter. Optie 2 is dat Warner opschuift naar voorzitter, en dat er een 

nieuwe groepsbegeleiding komt. 

PR: Edwin is hier een tijdje geleden mee gestopt. Susan korte tijd opgepakt maar was uiteindelijk te 

veel werk. De website is wel toe aan een update, net zoals het smoelenboek. Erwin gaat erover 

nadenken (geen toezegging!) 

Lijstje maken welke functies er vrij zijn/welke bezigheden daarbij horen.  

 

7 Camera’s/veiligheid 

Marco is uitgenodigd om wat toe te lichten. Optie camera’s zijn besproken, maar er zitten veel haken 

en ogen aan.  Het is duur, en we mogen de beelden niet gebruiken. Wisselende meningen vanuit de 

groep bij het ophangen van camera’s.  
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Sociale veiligheid wel een belangrijk punt, daarmee een keer rond de tafel gaan met elkaar. Mochten 

de camera’s niet werken, dan naar een andere optie te kijken die, goedkoper misschien ook wel, wel 

werken. 

Wat gaan we nu doen? Kijken naar wat het gaat kosten, kijken naar alle regels waaraan we gebonden 

zijn. Alles bij elkaar leggen en dan nog een keer overleggen met elkaar. Tom & Jeroen willen dit 

samen gaan uitzoeken en met een plan komen.   

Bewoners van de flat te vriend houden. 

8 Commissies 

BKS: dit jaar een online editie gedaan. Veel positieve reacties gehad. Het presenteer gedeelte willen 

we erin blijven houden. 

Sint Joris: gaan ervan uit dat rond 21 april er nog geen opkomsten met de gehele groep mogen 

worden georgasineerd. Kijk binnen je eigen speltak of je een opkomst kan voorbereiden in thema van 

Sint Joris. 

BFO/Koningsdag/halve marathon: Gaat niet door. 

9 Koken/drinken tijdens de opkomst 

Vraag vanuit de groep of er ook drinken mag worden uitgedeeld als kinderen het zijn vergeten mee 

te nemen/thee willen drinken als het koud is buiten. Dat moet kunnen.  

Koken is (nog) niet haalbaar.  

Vraag om je eigen spullen na de opkomst ook weer op te ruimen. Bekers afwassen.  

10 Rondje speltakken 

Bevers: we hebben nu 7 kinderen, 9 kijkers. Zijn bezig om de kijkers mee te laten draaien met de 

opkomsten. Vooral op zoek naar jonge kinderen. Daan geeft momenteel nog geen leiding, wordt 

intern opgelost.  

Shanti’s: helaas niet de grootste groep qua jeugdleden, ook geen aanmeldingen binnen gekregen. 

Hebben aan de mowgli’s aangeboden om te helpen/samen te werken. Hier helaas geen antwoord op 

gekregen. Mohchten de mowgli’s dit in de toekomst nog willen, nemen zij zelf contact op met de 

shanti leiding.  

Mowgli’s: Excuses aan de shanti’s, zijn met veel dingen tegelijk bezig. Bram overweg doet veel op de 

achtergrond, is ook schaduw voorzitter geworden. Hulp is echt nodig.  

Padvinsters: Gaat goed. Blij dat we weer naar buiten mogen. Wel wat meiden die afhaken helaas, 

maar verder hebben we het naar ons zin. 
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Verkenners: Nils is gestopt bij de verkenners. Kijken naar een sherro die kan worden ‘opgeleid’ tot 

verkenner leiding. Dit wel overleggen met Warner en/of Lindy.  

Sherro’s: Online opkomsten tot dat avondklok eraf is. Willen een vrouwelijk staflid erbij. 

Stam: Nog steeds alles online. Om de week een online opkomst zodat je betere opkomsten krijgt. 

Hele bende stamleden die nog geïnstalleerd moeten worden en een installatie opkomst moeten 

draaien. 

11 Groepsbegeleiding 

Puntje voor de welpen: vorige week vergadering gehad. Bram O wilt de boel draaien op de 

achtergrond. Sebastiaan en Judith de opdracht gegeven om een lijstje te maken met potentiele 

leiding voor de welpen. Goed programma neerzetten. Zomerkamp? Word lastig vanwege het sherro 

zomerkamp. Optie om met de welpen de laatste week op kamp te gaan. Oproep: wie kan er mee op 

zomerkamp? 

12 Rondvraag  

Josien: Ik neem sinds kort de mail over van de welpen, is alleen wat mis gegaan met de mail. Kan 

iemand mij helpen? Binnenkort met Erwin kijken naar een oplossing.  

Jeroen: Financieel overleg? Tot op heden niks gebeurt/gehoord. Materiaal plan om de speltakken 

erin te betrekken. Deze week nieuw corvee rooster op het bord in de gang. Onderling de was 

verdelen met de speltakken.  

Erwin: Koffie/thee verstrekking naar staf? Lindy neemt contact op met Erwin. 
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