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“R EA N I M A TI E”
Het is alweer 2 jaar geleden dat er voor het laatst
een Tono Tamtam is verschenen. Aangezien er toch
regelmatig dingen zijn waar we de leden en hun
ouders over willen informeren, hebben we besloten
de Tono Tamtam te “reanimeren”. De bedoeling is
dat er elke maand een nieuwe Tamtam uitkomt.
Hierin vind je ook altijd een overzichtje met
komende (grote) activiteiten en natuurlijk allerlei
nieuwtjes over de groep.

A FSCH EI D V A N L A PPEZA K
Na ongeveer een jaar bij de Bevers te hebben
geholpen, heeft Lappezak (T. Heemskerk)
aangegeven dat hij zal gaan stoppen als
Beverleider. Hij zal nog wel een keertje langskomen
om afscheid te nemen van de Bevers.
Zijn vertrek betekent echter wel dat Pirouet er
(hopelijk tijdelijk) weer alleen voor staat. We zijn
op zoek naar iemand die het Beverteam zou
kunnen komen versterken.

N A TI O N A L E SC O U TI N G D A G
Op 29 maart hebben wij, net als heel veel andere
groepen, onze deur opengezet voor iedereen die
zelf wel eens wilde zien wat Scouting nu zo leuk
maakt. Sommigen van jullie hadden op deze dag
een vriendje of vriendinnetje meegenomen en er
waren nog wat kinderen uit de buurt die langs
kwamen om te kijken. We hopen dat deze kinderen
het zo leuk gevonden hebben dat ze nog een
keertje willen komen, of misschien zelfs wel lid
willen worden.
Tijdens deze Nationale Scoutingdag hebben wij ook
een “klimaatbosje”gepland. De reden hiervoor is
dat wij van het Fonds Schiedam Vlaardingen een
flinke subsidie hebben gekregen om een nieuwe,
zuinigere en dus milieuvriendelijkere, cv-ketel te
kopen. Aangezien je die van buiten niet kunt zien,
en we toch aan iedereen wilden laten zien dat wij
als Scouting ook milieubewust bezig zijn, hebben
we in de boomgaard 3 rhododendrons gepland. Een
soort symbolische actie dus.

I N STA L L A TI E
Tijdens de Nationale Scoutingdag hebben we ook
een nieuwe leider bij de Kabouters en Welpen
geïnstalleerd. Snorrega (D. Staal) is na de
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zomervakantie bij de Glimwormpjeskring gekomen
als assistent-leiding. Inmiddels draait hij gewoon
mee als volwaardig staflid, daarom vonden we het
de hoogste tijd dat hij dan ook maar eens
geïnstalleerd ging worden. En dat is dus op 29
maart gebeurd.
Snorrega, gefeliciteerd!

C U R SU S
Drintel heeft de afgelopen maanden een aantal
opkomsten gemist. Dit had o.a. te maken met het
feit dat hij op training moest om zijn bevoegdheid
als staflid te halen. Deze bevoegdheid moeten alle
leidinggevenden halen, en is ook verplicht voor
allerlei vervolgtrainingen.
Voor deze training moest Drintel twee weekenden
op cursus en daar tussenin moest hij ook nog eens
twee opkomsten stage lopen bij een andere
Scoutinggroep. Deze stage heeft hij gedaan bij de
Allert van Heemstede-groep in Vlaardingen.
Inmiddels heeft Drintel zijn training helemaal
afgerond en mag zich dus nu “bevoegd”staflid
noemen.
In het verlengde hiervan gaat hij binnenkort
(alweer!) op cursus om ook nog zijn kamp- en
bivakerkenning te behalen, zodat hij ook bevoegd
wordt om (zelfstandig) kampen en weekenden te
mogen doen.

TEL EFO O N
Er blijkt een hardnekkige storing in de
telefoonaansluiting in ons groepshuis te zitten.
Vanuit het groepshuis is het wel mogelijk om te
bellen, maar er kan momenteel niet naar het
groepshuis gebeld worden. Er wordt aan gewerkt
om het probleem op te lossen. Als gevolg hiervan
zijn we helaas minder bereikbaar dan we zouden
willen. In elke brief die we versturen staan ook de
telefoonnummers van onze vrijwilligers. We
adviseren ouders om voorlopig even deze nummers
te gebruiken totdat het probleem is opgelost.

ZO M ER K A M P
G L I M W O R M PJESK R I N G
Na de voorlopige inschrijving voor het zomerkamp
lijkt het even wat stil te zijn geworden rond het
zomerkamp van de Glimwormpjeskring. Niets is
echter minder waar. Door de leiding wordt er druk
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aan gewerkt. De bestemming dit jaar is Beesd, bij
Geldermalsen. We hebben daar een prachtig landje
aan de rivier de Linge. Nu eens niet een
groepshuis, maar we gaan met de grote
groepstent. Er zijn al enkele personen benaderd
voor de kookstaf; ervaren mensen die ieder voor
zich al eerder mee zijn geweest met een kamp van
de Glimwormpjeskring. Aangezien het groepje
deelnemers niet zo groot zal zijn, zal er relatief veel
leiding mee gaan. Een situatie die het voor ons
mogelijk maakt eens avontuurlijk met de grote
groepstent op zomerkamp te gaan.

G R O EPSV ER EN I G I N G
Negentienhonderdvierendertig geldt als de
oprichtingsdatum van de Scouting Tono-groep, al
jaren een onderdeel van Scouting Nederland.
Aangezien dat 'onderdeel zijn van' niet altijd handig
is in verband met financiën en eigendommen, is in
1980 de Stichting Scouting Tono opgericht.
Hierdoor kreeg de groep beschikking over een
eigen rechtspersoonlijkheid. De Stichting beheert
de financiën, roerende (materialen) en onroerende
(gebouw) goederen in opdracht van de groep. Door
wijzigingen in de wetgeving en nieuwe inzichten is
dit echter geen ideale situatie meer. De Scouting
Tono-groep heeft daarom besloten zich om te
vormen tot een eigen vereniging met volledige
rechtspersoonlijkheid. In plaats van 'onderdeel van
Scouting Nederland' worden we nu 'aangesloten bij
Scouting Nederland'. Voor de leden zal er echter
niets veranderen. De Stichting blijft voorlopig
gewoon de financiën, roerende en onroerende
goederen van de groep beheren. Deze constructie
zal in ieder geval niet veranderen zolang niet
duidelijk is of de belastingdienst overdrachtsbelasting zal heffen, mocht de Stichting ooit de
materialen etc. overdragen aan de nieuwe
vereniging. De Scouting Tono-groep is momenteel
dus een 'vereniging in oprichting'. Aangezien er nog
1199 andere Scoutinggroepen in Nederland met
precies dezelfde omzetting bezig zijn, en al deze
omzettingen door één notariskantoor in Amersfoort
worden uitgevoerd, kan het rustig nog tot het einde
van het jaar duren voor de (juridische) omzetting
rond is. Maar ook daar zal je als lid gelukkig verder
niets van merken.

C EN TR A L E V ER W A R M I N G
Vlak voor de Nationale Scoutingdag stond het zo
mooi in de krant: 'De Scouting Tono-groep heeft
een nieuwe, milieuzuinigere CV gekregen, dankzij
een donatie van het Fonds Schiedam Vlaardingen
e.o.' De Stichting Scouting Tono is al een tijdje
bezig om onze centrale verwarmingsketel
vervangen te krijgen door een nieuwer,
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energiezuiniger en beter onderhoudbaar model. De
krant liep echter iets op de zaken vooruit. Op
maandag 7 april is de oude verwarmingsketel
uiteindelijk vervangen door het nieuwe exemplaar.
Met dank dus aan het Fonds Schiedam Vlaardingen
e.o.

I N C A SSO '
S
Al jaren vragen we ouders om de contributie voor
de jeugdleden zelf over te maken. Niet de meest
handige situatie: het kost de ouders en onze
penningmeester veel moeite, het wordt snel
vergeten en is lastig bij te houden. Om het zowel
voor de ouders als voor onze penningmeester
makkelijker te maken, is het nu mogelijk om een
incassomachting af te geven. Met een incasso is het
ook mogelijk om de contributie per maand te
betalen. Wij zorgen bij eventuele opzegging van
het lidmaatschap dat de incasso's direct worden
stopgezet. U dient de opzegging dan alleen wel
netjes door te geven aan
ledenadministratie@scoutingtono.nl of via 0102467271. Mocht er onverhoopt ten onrechte een
bedrag afgeschreven zijn, dan kunt u tot 30 dagen
na de afschrijving, zonder opgave van reden, het
bedrag terug laten boeken door uw eigen bank.
Mocht u de brief over de incasso om een of andere
reden gemist hebben, vraag deze dan even
opnieuw aan de leiding van uw kind. U helpt onze
penningmeester hier enorm mee, en maakt het
voor uzelf ook nog makkelijker.

A CTI V I TEI TEN K A L EN D ER
5 april . . . . . . .
5 april . . . . . . .
11 t/m 13 april
30 april . . . . . .
19 t/m 24 juli .
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Groepsbestuursoverleg
. . . . . . . . Duinenmars
Drintel op Bivaktraining
. . . . . . Koninginnedag
. . . . . Zomerkamp K/W

V ER J A A R D A G SK A L EN D ER
Alle jarige joppen van april, van harte gefeliciteerd!
9
21
29

Marja Overheul (50) . . . . . . . . . . . (Erelid)
Wombat (28) . . . . . . . . . . . . . . (Bestuur)
Wilco Hoeflak (28) . . . . . . . . . . (Stichting)

