Stichting Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers Assen.
Bestuursbericht januari 2022

Aan de donateurs, (oud)leden van De Zwervers en overige lezers.
Beste mensen,
Het vorige bestuursbericht is verschenen in februari 2021 en aan het slot sprak ik de hoop uit
dat we in de loop van 2021 gaandeweg weer in een normale samenleving terecht zouden
komen. Nou , dat hebben we geweten..
Hoewel het in de loop van het jaar de goede kant op leek te gaan, zitten we momenteel weer
in een lock down, met alle gevolgen van dien voor iedereen en uiteraard ook voor scouting.
Een ‘kleintje reünie’ konden we in het najaar niet verantwoord organiseren.
Madelon vervult nog de tijdrovende functie van groepsvoorzitter. Knap hoe ze dit weet te
combineren met werk en privé. Onder haar leiding maakt de groep qua ledental een groei
door. In deze tijd van veel ‘gamen op het digitale scherm’ is er blijkbaar bij veel ouders en
kinderen een grote behoefte aan echt samen spelen, ravotten, vies worden en actief zijn in de
buitenlucht. Dit zijn altijd al de sterke punten van Scouting geweest en het lijkt wel alsof er
een soort herontdekking van die waarden gaande is.
Wat hebben wij gedaan?
Het afgelopen jaar hebben we vanwege corona slechts drie van de vijf geplande
kofferbakverkopen mogen organiseren rond De Brink.
Dit heeft toch nog een mooi bedrag opgeleverd. Van de Gemeente Assen ontvingen we
bovendien een subsidie voor ‘de doorstart’ van de kofferbakverkopen en ook de RABO bank
liet ons niet in de kou staan; Rabo clubsupport schonk ons bijna € 550,Zie www.kofferbakverkoop-assen.nl

Archiefzaken:
Vanwege corona konden we het afgelopen jaar niet aan de slag in het Drents Archief voor het
aanvullen en verder op orde brengen van archiefspullen.
Als u interessant materiaal heeft voor het groepsarchief dan kunt u contact opnemen met onze
secretaris Henk de Jong Posthumus . henkdejp@gmail.com
Het archief van de Zwervers is ter inzage in het Drents Archief.

Ondersteuning van de groep:
Gaandeweg is de staat van de groepstenten behoorlijk achteruit gegaan. Het werd dan ook de
hoogste tijd voor een planmatige vervanging.
In samenspraak met de leiding van de groep is een keuze gemaakt voor kwaliteitstenten. .
De groep heeft ons gevraagd om een financiële bijdrage. Op dit verzoek zijn we in gegaan en
omdat we goed op de kas hebben gepast waren we in staat om een bestelling te kunnen doen
voor 5 tenten! Hiermee is een pittig bedrag gemoeid van ongeveer € 1400,- per tent. De
tenten zullen rond Pasen afgeleverd worden.

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 we vragen dan ook een ieder die dit leest
om donateur te worden. Steun De Zwervers!
Dan kunnen we de groep blijven helpen, bijvoorbeeld met tenten zoals hiervoor te lezen is.
Neem contact op het onze penningmeester Henk de Geeter .
penningmeester@vriendenzwervers.nl
De minimale jaardonatie is 20 euro.
‘Kleintje reünie’:
Zodra het weer kan gaan we een ‘kleintje reünie’ organiseren. . Met een simpel programma;
gewoon bijkletsen en elkaar weer eens zien.
Tot slot
Het gaat u allen goed.
Blijf gezond

Mede namens de mede bestuursleden: Madelon Berg, Henk de Geeter, Henk de Jong
Posthumus en Rien van Schaik
Scoutinggroet,
Jan de Vries
Voorzitter bestuur van de Stichting Vrienden van Scoutinggroep De Zwervers Assen

www.vriendenzwervers.nl

NB : We zijn op zoek naar aanvulling van ons bestuur . Iets voor U?

