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B EW EG I N G I N D E STA F
Al enige tijd geleden bleek bij een inventarisatie dat sommige van onze stafleden
al een behoorlijke tijd bij dezelfde speltak
zaten. Toch is het voor stafleden vaak erg
leuk om na een aantal jaren eens verder te
kijken en je ervaringen te verrijken met
een andere speltak. Naar aanleiding hiervan hebben sommige stafleden besloten
dat ze best graag eens bij een andere
speltak rond willen kijken. Mogelijk zal
hierdoor een behoorlijk aantal stafleden
van speltak gaan verhuizen. Als een van
de eerste draait Babbel (S. Dröge) een
aantal opkomsten mee met de Scouts om
eens kennis te maken. Tevens zullen
Schorre (P. Sanstra) en Grote Wolf (H. van
Pelt) als vaste leiding gaan meedraaien
met de Scouts. Hierna zal Miegel (G.
Kooijman) bij de Scouts gaan kennismaken
en tenslotte zal Manta (M. Spruit) naar de
Kabouters en Welpen afdalen. Afhankelijk
van hoe het rondkijken bevalt kunnen hier
nog de nodige aanpassingen in komen.
Binnenkort zullen we iedereen wat
uitgebreider hierover informeren.

A RBO
Even voorstellen: mijn naam is Herman
van Pelt en ik ben door de groepsraad
aangesteld om binnen de Scouting Tonogroep te waken over het naleven van de
door de ARBO opgelegde regels.
Dit houdt o.a. in de veiligheid in en om het
gebouw voor onze kinderen en vrijwilligers
en iedereen die ons groepshuis bezoekt.
Denk hierbij b.v. aan brandveiligheid en
valgevaar. Binnen Scouting is dit een hele
klus omdat wij juist dingen doen die
andere verenigingen niet doen, zoals
pionieren en kampvuren maken, klimmen
en kamperen. Dingen die juist zo leuk zijn,
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maar die een extra risico met zich meebrengen. Wij proberen dit zo veilig mogelijk te doen door als staf onderling, maar
ook met de kinderen goede afspraken te
maken.
Voor het geval er toch iets misgaat zijn er
diverse stafleden opgeleid voor het verlenen van EHBO. Deze opleiding vindt plaats
op hun “vrije”woensdagavond en moet elk
jaar bijgehouden worden om het diploma
geldig te houden.
In het Koetshuis wordt op het moment
volop geklust, met de verbouwing van het
Beverlokaal en het nieuwe Stamlokaal. Ook
hierbij moet uiteraard de veiligheid in het
oog gehouden worden, niet alleen van de
klussers, maar ook van de jeugdleden die
de ruimte uiteindelijk moeten gaan
gebruiken.

G ESL A A G D !
Op 27 februari jl. hebben Babbel (S. Dröge) en Schorre (P. Sanstra) EHBO-examen
gedaan. Beiden zijn hiervoor geslaagd.
Van harte gefeliciteerd allebei!

H ETTO TEA M PR ESEN TEER T:
In een vorige nieuwsbrief hebben wij het
Tono OrganisatieTeam, kortweg TOTeam
bij jullie geïntroduceerd. Een groep vrijwilligers die het stafteam probeert te ontlasten door enkele activiteiten voor de groep,
te organiseren. Welnu, we zijn gestart en
de eerste activiteiten komen eraan!
Op 8 maart krijgen de jeugdleden een
brief mee over de Nationale Scoutingdag.
Op 29 maart presenteert heel Scouting
Nederland zich. Het thema van dit jaaris
“Bewust worden van je omgeving”. In de
brief worden jullie geïnformeerd over de
activiteiten van de ScoutingTono-groep die
dag. Voor deze dag zullen ook de ouders
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worden uitgenodigd, dus houd de 29e
alvast vrij!
Op 22 maart start de voor velen bekende
eier prikactie voor de pasen. Een actie die
geld op moet brengen voor de diverse
speltakken om te gebruiken voor kampen,
materialen, etc. De jeugdleden krijgen dan
een envelop mee met het plankje, een info
brief en een lijst voor winnaars van een
doos eieren. De actie loopt tot uiterlijk 12
april. We hopen op een groot enthousiasme. Voor ieder leeggeprikt plankje stelt de
groep een presentje beschikbaar, onder
het motto: voor wat, hoort wat!

O V ER V L I EG EN
Op 22 februari, tijdens de viering van
Baden Powell-dag is er weer een aantal
kinderen overgevlogen. Jeroen van den
Hoek vloog over van de Bevers naar de
Kabouters en Welpen. Marloes van de
Grijp, Janneke van der Polder en Tim
Sanstra lieten de Glimwormpjeskring
achter zich en mogen zich nu Scouts
noemen.

SEC R ETA R I A A TSTI C H TI N G
Voor het stichtingsbestuur zoeken we een
ouder die het leuk zou vinden om de groep
te ondersteunen. Het gaat om de functie
van Stichtingssecretaris. Deze functie
bestaat uit een beperkt aantal taken en
omvat het notuleren van zo’n 6 à 7 vergaderingen per jaar, het ontvangen en verdelen van post voor de Stichting Scouting
Tono en het schrijven van enkele brieven
per jaar. Tevens hoort het uitgeven en innemen van de sleutels aan de stafleden bij
deze functie. Een goed te overziene functie
dus. Het bijhouden van de ledenadministratie hoort er niet bij, net zoals het voeren van de correspondentie voor de groep
er niet bij hoort. De Stichting Scouting
Tono verzorgt beheersmatige zaken voor
de Scouting Tono-groep, zoals het beheer
van de financiën, het gebouw en de materialen. U kiest voor een hele leuke taak en
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helpt de groep hiermee om het spel van
Scouting te kunnen blijven spelen. Bent u
geïnteresseerd, laat dat dan vandaag nog
even weten aan Maarten van Heest, de
voorzitter van de Stichting Scouting Tono:
tel. 010-471 59 59 of stuur een e-mail naar
MvanHeest@Hetnet.nl.

H ETA R C H I EF
Tussen mei en december 2000 is het hele
archief van de Scouting Tono-groep onderzocht en ingedeeld. Dit heeft onder andere
geleid tot de “Geschiedenis”pagina’s op de
website van de groep.
Via diezelfde website zijn er inmiddels
enkele contacten gelegd met oud-leden die
hebben aangeboden voor oude foto-series
te zorgen. Zo hebben Marja en Henk-Jan
Overheul belooft voor fotoseries van de
jaren ‘70 en ‘80 te zorgen. Met mevrouw
Wolters hebben we binnenkort een afspraak voor foto’s uit de jaren ‘30 tot ‘50.
Hopelijk binnenkort te zien op onze site:
www.scoutnet.nl/~tono.

A C TI V I TEI TEN K A L EN D ER
1
1-8
22
29
5 apr.
5 apr.

Vendelraad Scoutskader
Collecte Jantje Beton
Start Paaseieren-actie
Nationale Scoutingdag
Vendelraad Scoutskader
Kringraad K/W-kader

V ER J A A R D A G SK A L EN D ER
2
3
5
8
10
30

Tess Groenhorst
Chantal de Jong
Annemarie Gielen
Marjolein van Heest
Marloes v/d Grijp
Ilse Mulder

Kabouter
Kabouter
Staf
Pivo
Scout
Kabouter

