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VAN DE VOORZITTER
Sneeuw, ijs, gladde wegen....het jaar 2010
begon zoals 2009 is geëindigd. Tijdens de
kerstviering was het zoals kerst moet zijn:
wit en koud. Maar de kerstkransjes, warme
chocolademelk en oliebollen (Schorre,
bedankt voor het bakken) smaakten goed
en het kampvuur was lekker warm. Al met
al was het een hele gezellige afsluiting van
ons jubileumjaar!
En wat gaat 2010 ons brengen? Het wordt
in elk geval weer een feestjaar. Dit keer
omdat Scouting in Nederland 100 jaar
bestaat. Dit betekent dat er veel activiteiten in de stad, de regio en het land gaan
worden georganiseerd. Aan veel van deze
activiteiten gaan wij als groep ook meedoen. Het belooft in elk geval erg leuk te
worden!
Terug naar de groep. Inmiddels zijn de
programma’s voor de aankomende tijd
grotendeels af en zijn we allemaal erg
enthousiast om aan een nieuw jaar te
beginnen. Uiteraard hopen we dat jullie er
ook heel veel zin in hebben en dat we er
samen weer een leuk jaar van gaan maken!!
Wat we dit jaar ook willen doen is het
verbouwen van de keuken en de toiletten.
Hierover kunt u verderop in deze Tamtam
meer lezen.

KAMP K/W
Voor het 100 jarige bestaan van Scouting
Nederland organiseert deze organisatie dit
jaar een jubileumkamp voor Kabouters,
Welpen, Scouts en ouder. Een spectaculair
kamp wat voor iedere Kabouter of Welp
een enorme belevenis zal zijn. Ook de leiding van de Glimwormpjeskring is erg
enthousiast en hebben de Kabouters en
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Welpen ingeschreven. Echter, het subkamp voor Kabouters en Welpen bleek al
snel vol te zitten en we zijn helaas op de
wachtlijst gezet. Het aantal beschikbare
plaatsen tijdens het kamp is daarna nog
verhoogd van twee keer 1.500 deelnemers
naar twee keer 1.750 (Kabouters en Welpengroepen kunnen kiezen uit de eerste
week of de tweede week), maar helaas
blijken er nog steeds zo’n 200 deelnemers
voor ons op de wachtlijst te staan.
Een lastige situatie, aangezien de
‘JubJam100’ zoals het jubileumkamp heet
wel erg leuk lijkt. De leiding van de
Kabouters en Welpen is nu druk aan het
bekijken wat de alternatieven zijn: op de
wachtlijst blijven in de hoop dat er alsnog
plaats komt, toch een eigen kamp of
mogelijk alleen een weekend. We houden
u op de hoogte!

KLUSSENDAGEN
Vorig jaar heeft de Stichting Scouting Tono
twee succesvolle klussendagen georganiseerd. Dit jaar gaan we graag verder met
deze klussendagen. De twee geplande
dagen zijn: 24 april en 30 oktober. Voor de
kinderen zijn er die dagen normaal opkomsten. We hopen er op dat u als ouder ons
(weer) komt helpen met allerhande kleine
en iets grotere klussen. Door dit zelf uit te
voeren besparen we op de kosten en kunnen we de contributie redelijk houden. Dus
pak uw agenda, ennoteer deze dagen alvast! Bij voorbaat natuurlijk onze dank.

BOUWCOMMISSIE
De Stichting Scouting Tono beheert, in opdracht van de Scouting Tono-groep, de
financiën, roerende en onroerende zaken.
Wat eenvoudiger gezegd: de stichting
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zorgt voor het geld, de materialen en het
gebouw. Vorig jaar is gebruikt om de organisatie van de stichting wat aan te passen,
waarbij de klussendagen de meest zichtbare wijziging zijn. Echter, we kunnen niet
alles in een dag doen. Een doelstelling
voor 2010 is het vervangen van de
keuken, die ondertussen toch wel aan
vervanging toe is. Hiervoor wil de stichting
een bouwcommissie oprichten. In deze
commissie komen dan vrijwilligers uit de
groep, uit de stichting en hopelijk enkele
ouders die gezamenlijk na willen denken
over hoe een ideale Scouting-keuken er uit
zou kunnen zien, hoe we de financiën het
best kunnen regelen en hoe we de keuken
kunnen verbouwen met zo min mogelijk
overlast.
Bent u een ouder die de Scouting Tonogroep wel eens zou willen helpen, en wat
verstand heeft van financiën, mee wil denken over ‘de ideale Scouting-keuken’ of
zou kunnen helpen met het plaatsen van
de nieuwe keuken? Dan willen we u graag
in deze bouwcommissie. De verwachting is
dat de commissie een keer of 4 bij elkaar
moet komen en tegen eind 2010 weer
opgeheven kan worden. Een overzichtelijke tijdsinspanning dus, maar we
hebben u wel hard nodig! De ‘trekker’ van
de commissie is al bekend: Sander van
Heest (Wombat) zal de commissie op
sleeptouw nemen. Hebt u interesse, of wilt
u eerst nog wat meer weten? Spreek dan
even de leiding aan, mail naar
stichting@scoutingtono.nl of bel met
Sander, 06 - 2492 4131.
We horen graag van u!

DONATEURS
Het begrip donateurs is binnen onze groep
nog niet zo lang aanwezig. Sinds de reünie
van afgelopen maart hebben wij enkele
mensen die de groep financieel ondersteunen als donateur. Uiteraard zijn wij daar
als groep erg blij mee en we hopen in de
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toekomst deze groep ook zeker uit te gaan
breiden.
Ook is het voor mensen mogelijk om donateur van Scouting Nederland te worden.
Nu is op de Landelijke Raad van Scouting
Nederland besloten dat zij het aantal landelijke donateurs willen gaan uitbreiden.
Om dat te doen, gaat men alle ouders van
jeugdleden een brief sturen met de vraag
of zij donateur willen worden van Scouting
Nederland.
Als Scouting Tono-groep hebben wij hier
geen bezwaar tegen. Het is uw vrije keus
of u, buiten het lidmaatschap van uw kind
om, Scouting Nederland met een extra
bijdrage nog meer wilt ondersteunen. Als
bestuur willen wij u in ieder geval via deze
weg er op wijzen dat het gaat om een
extra, vrijwillige bijdrage aan Scouting
welke komt bovenop het lidmaatschapsgeld dat u aan onze groep betaalt.
Mocht u dit willen, is het uiteraard ook
mogelijk dat u donateur wordt van onze
groep in plaats van donateur van Scouting
Nederland.
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Nieuwjaarsreceptie gemeente
. . . . . Groepsbestuursoverleg
. . . . . . . Eerste opkomst 2010
. . . . . . . . . . . . . . Groepsraad
. . . . Nieuwjaarsreceptie regio
. . . . . . . . . . . . . Scouts2Day

VERJAARDAGSKALENDER
De jarige jop van januari, van harte
gefeliciteerd!
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