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V A N H ETG R O EPSB ESTU U R
Zoals iedereen wel weet, hadden we na
het vertrek van Dolfijn vorig jaar februari,
geen groepsvoorzitter meer. Toen daarna
Grote Wolf afgelopen oktober bij de groep
wegging, hadden we ook geen groepsbegeleider meer.
Maar daar is nu verandering in gekomen.
In november hebben we in de groepsraad
verkiezingen voor het groepsbestuur gehouden. En jawel, ik kan melden dat we
een nieuwe groepsvoorzitter, een nieuwe
groepsbegeleider en een nieuwe groepssecretaris hebben. En wie zijn dat dan:
Wombat (Sander van Heest) is de nieuwe
groepsvoorzitter, Schorre (Peter Sanstra)
is de nieuwe groepsbegeleider en Manta
(Monica Spruit) is de nieuwe groepssecretaris.
Wij hopen dat wij de groep de komende
jaren op een goede manier en met veel
plezier kunnen leiden.
Vanwege de vele verschuivingen binnen de
leiding en het bestuur van de afgelopen
tijd, krijgt iedereen binnenkort een brief
met daarin een overzicht van alle vrijwilligers en hun telefoonnummers en e-mailadressen. Zo weet iedereen voortaan met
welke vraag hij bij wie terecht kan.
Ook kan ik melden dat er op donderdag
2 februari 2006 een algemene ouderavond zal worden gehouden. Binnenkort
krijgen alle ouders daar een uitnodiging
voor, maar dan kunt u hem nu alvast in
uw agenda zetten.

A K EL A EN SH A N TI
Wie? Nou, Akela en Shanti. Beiden zijn
figuren uit het Junglebook, maar beiden
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zijn ook namen van die je vanaf nu vaak
tegen zult komen. Akela is namelijk ook
het nieuwe ledenadministratiesysteem van
Scouting Nederland. Het leuke is dat je
ook zelf je gegevens kunt kijken. Surf naar
www.scouting.nl en vraag je eigen account
aan. Hiervoor heb je je lidmaatschapsnummer nodig dat op je Scout Card staat of op
het label van een Scouting Magazine. Met
dit account kan je je eigen gegevens in de
ledenadminstratie bekijken. Shanti is een
nieuw systeem voor registratie van
deelname aan Scouting activiteiten. Stel, je
wilt aan de Nationale Jamboree deelnemen, of aan een Interessekamp. In beide
gevallen kan je je zelf opgeven bij Scouting Nederland en hoeft dit niet via de
groep. Op www.scouting.nl kan je jezelf
inschrijven voor dergelijke activeiten. Het
enige wat je hiervoor nodig hebt is een
Akela-account. Dus in het kort: in Akela
staan je lidgegevens, in Shanti kan je deze
gegevens gebruiken om je in te schrijven
voor activiteiten. Kijk eens op
www.scouting.nl wat de mogelijkheden
zijn.

K O PI J TO N O TA M TA M
In het afgelopen jaar hebben jullie geen
Tono Tamtam van ons ontvangen. Dit had
twee redenen. Manta, die de redactie van
de Tono Tamtam verzorgt, is er een tijdje
tussenuit geweest in verband met de geboorte van haar dochter en de tweede reden is dat er simpelweg geen kopij is ingeleverd. Toch is het nog steeds de bedoeling om deze nieuwsbrief elke maand
uit te geven zodat iedereen op de hoogte
blijft van de gebeurtenissen in en om de
Scouting Tono-groep. Heb je iets te melden aan de leden of hun ouders, stuur het
dan op naar Tamtam@Scoutingtono.nl.
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B ED A N K T!

A C TI V I TEI TEN K A L EN D ER

Op 19 maart was mij (Dolfijn) gevraagd of
ik nog een keertje naar het groepshuis wilde komen. Al 7 maanden eerder had ik
binnen de groep aangekondigd na 18 jaar
als vrijwilliger voor de Scouting Tonogroep bezig te zijn geweest er een punt
achter te willen zetten. Met Manta zwanger
van ons eerste kind wilde ik meer tijd hebben voor ons komende gezinnetje.
En wat voor afscheid is dat geworden! Het
ene na het andere cadeautje mocht ik ontvangen. De Scouts kwamen met babykleding voor Megan, die precies een week
eerder was geboren. Ook de Explorers
hadden een cadeautje. Van de Bevers,
Kabouters en Welpen kreeg ik een fotobord met foto's van de afgelopen jaren.
Manta en ik zijn nog even aan het verzinnen voor een ereplekje in ons huis. Van de
gezamenlijke vrijwilligers kreeg ik een spiegel met groot het logo van de Scouting
Tono-groep. Een bijzonder mooie spiegel
en erg leuk aangezien ik in 1989 zelf nog
dit logo heb ontworpen. Tenslotte was er
een mini Scoutinguniform voor Megan,
onze baby van (toen) een week oud. Erg
leuk!
De klap op de vuurpijl moest echter nog
komen. Nadat Simon Middendorp, voorzitter van Scouting Regio Maasdelta, naar
voren was gekomen vertelde hij dat hij mij
het Zilveren Waarderingsteken van de Vereniging Scouting Nederland op mocht spelden. Een hele eer waar ik zeker trots op
ben. Beduusd, maar vol trots ging ik die
middag naar huis. Vanaf deze plaats wil ik
toch nog even alle volwassenen bedanken
waar ik de afgelopen 18 jaar met veel
plezier mee samen mocht werken en alle
kinderen waar ik de afgelopen 26 jaar
samen het Spel van Scouting mee mocht
spelen. Toch ben ik nog niet helemaal
weg: ik blijf nog voor de website en de emailserver van de groep zorgen, dus jullie
zullen me echt nog wel een keer tegenkomen in ons eigen gebouw.

20 januari
26 januari
28 januari
2 februari
6 februari
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Disco K/W in Maassluis
. . . . . . . Groepsraad
. . . Vrijwilligersavond
. . . . . . . Ouderavond
. . . . . . . . . RPO K/W

V ER J A A R D A G SK A L EN D ER
Jarigen van januari: van harte
gefeliciteerd!
7
Manta (36) . . . . . . . . . . . . . . Staf
15
Celeste de Hoop (9) . . . . Kabouter

