Jaarbericht over 2015

Aan de oud- leden van Scoutinggroep
De Zwervers Assen en de V.I.O.O.L.groep.
Januari 2016,
Beste oud-leden .
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.
Activiteiten:
Het afgelopen jaar hebben we vijf keer op het sportpark Stadsbroek een zgn. ‘Car Boot Sale’
(kofferbakverkoop) voor particulieren georganiseerd. Het standgeld van de verkopers en de
entreeopbrengst van de bezoekers/kopers zijn voor ons de inkomsten.
We halen op die manier een bedrag bijeen dat bestemd is voor ondersteuning van de groep.
Verder is er gewerkt aan het bijwerken van het groepsarchief dat in het Drents Archief is
opgeslagen.
Als u interessant materiaal heeft voor het groepsarchief (bijvoorbeeld n.a.v. een verhuizing of
een overlijden) dan kunt daarvoor altijd bij ons terecht.
Het archief van de Zwervers is voor het publiek ter inzage in het Drents Archief.
Het archief van de voormalige V.I.O.O.L. groep is eveneens naar het Drents Archief gebracht,
maar helaas nog niet ter inzage voor bezoekers omdat het nog niet geordend is.
Ondersteuning groep:
Dit kunnen we doen mede dankzij onze donateurs. Steun uw oude groep, elke donatie is
welkom. Wat zou het mooi zijn als veel oud leden ‘tientjesdonateur’ zouden zijn !
Zie onze website hoe u donateur kunt worden. www.vriendenzwervers.nl
Het afgelopen jaar hebben we geen financiële bijdrage gegeven aan de groep.
Contacten met de groep over het ‘wensenlijstje’ zijn namelijk nog gaande.
Plannen voor 2016:
Het is dit jaar vijf jaar geleden dat we op grootse wijze het 100 jarig bestaan van de groep
hebben gevierd.
Van diverse kanten bereikte ons het verzoek om een kleine reünie te organiseren.
We hebben besloten om dat eens per vijf jaar te gaan doen
Dit ‘Kleintje Reunie’ wordt gehouden op zaterdagmiddag 19 maart a.s. met als
thema: ‘weerzien en bijpraten’. Daarom houden we het qua programma eenvoudig.
Noteer de datum alvast, meer informatie volgt.

Zie hiervoor ook onze website; www.vriendenzwervers.nl
We
hebben het verzoek gekregen van de Asser citymanager om onze
vijf
kofferbakverkopen in het vervolg te organiseren op het Koopmansplein, in het centrum van de
stad , tijdens vijf koopzondagen.
Dat zijn de 4e zondagen van de maanden mei t/m september.
Volgens ons biedt dit een prachtige kans om de Car Boot Sale verder uit te breiden.

Scoutinggroet,
Jan de Vries
Voorzitter Stichting Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers Assen

