Jaarbericht over 2014 aan de oud- leden

Beste oud-leden van Scoutinggroep De Zwervers en V.I.O.O.L. groep
Traditiegetrouw ontvangt u in het begin van een nieuw jaar een bestuursbericht. Wij
informeren u dan over onze activiteiten van het afgelopen jaar en de plannen voor de
komende periode.
Eerst wil ik echter melding maken van twee droevige gebeurtenissen het afgelopen jaar
waaraan ‘de Vrienden’ aandacht hebben besteed. Ik doel hier op het overlijden van twee oudleden Betsy van Lessen (Seta) en ( hopman ) Henk Vos. Omdat Betsy erelid van de groep
was, hebben we namens ‘de vrienden’ een overlijdensadvertentie geplaatst.
Hoe is 2014 geweest?
Het afgelopen jaar hebben we vier keer op het sportpark Stadsbroek een zgn. ‘Car Boot Sale’
georganiseerd. In goed Nederlands: een ‘kofferbakverkoop’ voor particulieren. . Het
standgeld voor de verkopers en de entreeopbrengst van de bezoekers/kopers zijn voor ons de
inkomsten.
Het bestuur, een paar bestuursleden van de groep en enkele oud-leden hebben een gezellige
dag en we halen ook nog eens leuk bedrag bijeen dat bestemd is voor ondersteuning van de
groep.
Wil je als oud-lid ook een keer assisteren? Aanmelden bij ons kan altijd.
Er is door ons een begin gemaakt met het bijwerken van het groepsarchief dat in het Drents
Archief is gedeponeerd. In 2015 gaan we daar mee verder.
Heeft u interessant materiaal voor het groepsarchief, bijvoorbeeld n.a.v. een verhuizing of een
overlijden? U kunt daarvoor altijd bij ons terecht.
Weet u dat het archief van de Zwervers voor het publiek ter inzage is in het Drents Archief?
Wat heeft de Stichting voor de groep kunnen doen ?
Het afgelopen jaar hebben we geen ‘spectaculaire’ bijdragen gegeven aan de groep. Het is
beperkt gebleven tot de financiering van een nieuw Sinterklaaspak en pietenpakken.
We houden dus geld in kas om op enig moment weer een grotere steun te kunnen bieden.
Dit kunnen doen mede dankzij donateurs. Ben u dat nog niet, neem dan s.v.p. contact op
met ons. Steun uw oude groep, elke bijdrage is welkom.
De plannen voor 2015:
We gaan het aantal kofferbakverkopen uitbreiden naar 5 keer!
We denken dat door herhaling de bekendheid toeneemt met tot gevolg meer verkopers, kopers
en dus meer inkomsten voor ons!
Op veler verzoek: er zijn voorzichtige plannen voor ‘een kleintje reünie’’ in 2016 !
Scoutinggroet,
Namens het bestuur.
Jan de Vries
Voorzitter Stichting vrienden van Scoutinggroep De Zwervers Assen

