Stichting Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers Assen.
Bestuursbericht februari 2021

Aan de donateurs, (oud)leden van De Zwervers en overige lezers.
Beste mensen,
Het is de hoogste tijd voor het verschijnen van een actueel bestuursbericht.
Sinds 2016 is er geen bericht meer verschenen, waardoor u de indruk zou kunnen krijgen dat
wij in een langdurige winterslaap waren beland. Dat is echter allerminst het geval.
Het bestuur vergaderde gemiddeld twee maal per jaar voltallig en daarnaast waren er
regelmatig kleinere overleggen, b.v. voor de organisatie van de kofferbakverkopen, overleg
met de gemeente en de groep
Arjan Turkow heeft het bestuur verlaten en zijn taak als penningmeester is overgenomen door
Henk de Geeter.
Binnen de groep speelde de laatste jaren nogal het een en ander. Het kost(te) de nodige
inspanning om de zaak goed op de rails te houden . De functie van groepsvoorzitter kwam
vacant, maar gelukkig kon Madelon Berg de tijd vinden en de energie opbrengen om als oud
gediende die taak op zich te nemen. Hulde, want binnen de groep is naar verluid veel werk
aan de winkel. We horen dat ze over het dieptepunt heen zijn. Het ledental is weer goed aan
het stijgen. Scouting is populair! Dat merkt men lokaal en landelijk.
Wat hebben wij gedaan?
Zoals bekend heeft onze stichting geen taak t.a.v. de gang van zaken binnen de groep. Wij
zijn slechts ondersteunend en eventueel adviserend .De afgelopen jaren hebben wij gedurende
de zomermaanden maandelijks in het centrum van Assen kofferbakverkopen georganiseerd.
Particulieren kunnen dan hun tweedehands spullen verkopen.
Ze betalen hiervoor standgeld en dat spekt onze kas.
Zie www.kofferbakverkoop-assen.nl
We brengen op die manier een leuk bedrag bijeen dat bestemd is voor ondersteuning van de
groep. In 2020 konden die markten vanwege corona helaas niet doorgaan.
Archiefzaken:
We hebben weinig tijd kunnen besteden aan het bijwerken van het groepsarchief dat in het
Drents Archief is gedeponeerd. Er zijn de afgelopen jaren van diverse overleden oud-leden. (
o.a. Gerard Hidskes, Henk en Ineke Vos, Chris Erkelens, Betsy van Lessen ) veel spullen bij
ons gebracht.
Het is onze taak om e.e.a. te sorteren en het op te nemen in het archief.
Als corona voorbij is zullen we daarmee weer aan de slag gaan.
Indien u interessant materiaal heeft voor het groepsarchief dan kunt u contact opnemen met
onze secretaris Henk de Jong Posthumus . h.de.jp@home.nl
Het archief van de Zwervers is 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 omdat het nog niet geordend is.

Ondersteuning van de groep:
De groep heeft gevraagd om een financiële bijdrage voor de aanschaf van tenten. Op dit
verzoek zijn we in gegaan, maar toen we in maart 2020 op het punt stonden om met de
tentenbeheerder van de groep aankopen te gaan doen, begon de coronacrisis. Uitstellen dus.
Als alles goed gaat, gaan we dat dit jaar weer oppakken .
Donateurs:
Het ondersteunen van de groep kunnen we doen mede dankzij de donaties.
Onze donateurs ontvangen binnenkort weer een verzoek om betaling.
Bij voorbaat onze dank !
Meer donateurs!
We willen graag het aantal donateurs uitbreiden en doen dan ook een dringend beroep op onze
oud-leden om donateur te worden. Steun De Zwervers!
Neem hiervoor contact op het onze penningmeester Henk de Geeter .
penningmeester@vriendenzwervers.nl
De minimale jaardonatie is € 20,- per jaar.
‘Kleintje reünie’:
Bij het 100 jarig jubileum in 2011 hebben we ons voorgenomen om in elk geval om de 5 jaar
een kleine reünie te organiseren. Met een simpel programma; gewoon bijkletsen en elkaar
weer eens zien. In 2016 hebben we dit voor de eerste keer met succes georganiseerd en dus
zou dat in 2021 weer moeten gebeuren. We hebben het voornemen om dat in het najaar te
gaan doen. Uiteraard alleen als dat vanwege corona verantwoord is en toegestaan wordt.
Laten we het hopen. Nader bericht volgt .
Het scoutingspel spelen in deze coronatijd is voor de scoutingleiding geen sinecure!
Tijdens de lockdown zijn activiteiten eigenlijk niet mogelijk en ook niet toegestaan.
Veel is bij Scouting dus ook anders. Zo is het NPK in 2020 niet doorgegaan en onlangs werd
bekend dat het ook voor 2021 is gecanceld.
Heel jammer!
Het gaat u allen goed. Blijf gezond en laten we hopen dat we in de loop van 2021 gaandeweg
weer in een normale samenleving terecht komen.
Scoutinggroet,
Namens het bestuur van de Stichting Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers Assen
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