Nieuwsbrief

december 2013

Beste oud leden van De Zwervers en de V.I.O.O.L. groep.
Het bestuur van de Stichting wens u voor 2014 al het beste toe!
Zo op de valreep van het oude jaar en de start van 2014 een bericht van het bestuur van de Stichting Vrienden van …
Hoe is 2013 geweest?
Het afgelopen jaar hebben we twee maal een zgn. ‘Car Boot Sale’ georganiseerd. In goed Nederlands een
‘kofferbakverkoop’ voor particulieren. Op het sportpark Stadsbroek hadden we daarvoor een prima accommodatie
gevonden; de geasfalteerde wielerbaan biedt ruim plaats aan veel verkopers. Het standgeld voor de verkopers en de
entrees waren voor onze kas.
Het bestuur, aangevuld met enkele kaderleden van de groep en anderen heeft op beide dagen een leuk bedrag
bijeengebracht.
We hebben dan ook besloten om in plaats van twee maal, in 2014 vier keer ( op zondagen) deze Car Boot Sale te gaan
organiseren! Zie ook http://www.carbootsale-assen.nl/
De data zijn : 1 juni, 6 juli, 3 augustus en 7 september.
Vanwege de verbouwing van het Drents Archief zijn we in 2013 niet toegekomen aan het verder bijwerken van de
groepsarchieven. Het komende jaar gaan we daarmee zeker verder aan de slag.
Heeft u materiaal voor het groepsarchief, bijvoorbeeld n.a.v. een verhuizing of een overlijden, dan kunt u daarvoor
altijd terecht bij ons.
Wist u overigens dat het archief van de Zwervers voor het publiek ter inzage is in het Drents Archief? Als het archief
van de VIOOLgroep is geordend zal ook dat ter inzage komen.
Kunt u zo maar uw oude logboekverslagen nog weer eens lezen!
Groepsvoorzitter Steffan Noord maakt deel uit van het bestuur van de Stichting en hij brengt ons regelmatig op de
hoogte van het reilen en zeilen van de groep.
Zoals altijd al het geval was; er zijn positieve zaken te melden , maar ook ‘hobbels’ die genomen moeten worden.
Wat heeft de Stichting voor de groep kunnen doen ?
De vrijwillige leiding van de groep betaalt per persoon zelf elk jaar de contributie voor inschrijving bij Scouting
Nederland. ( ca. 30 euro p/p) .
Voor het jaar 2013/2014 heeft de Stichting besloten om dit voor haar rekening te nemen.
Dit is niet structureel, maar we willen en kunnen dat dit jaar doen. Het betreft een totaal bedrag van ongeveer € 540,- .
Daarnaast dragen we voor dit jaar voor een maximum van € 250,- bij in de kosten voor cursussen en trainingen.
Dit kunnen doen dankzij de bijdragen van donateurs en het bijeenbrengen van gelden via de Car Boot Sales.
Tenslotte wil ik vermelden dat Dries Schneider afscheid heeft genomen als bestuurslid van de Stichting. Dries was en
is nog steeds op allerlei andere manieren actief betrokken bij de groep o.a. voor het beheer van de gebouwen.
Dries is een geweldige kracht die zich altijd enorm heeft ingezet voor de groep.
Dries, Hulde en Bedankt!
Sluit ik af met:
Nieuwe donateurs zijn welkom
Blijf uw oude groep steunen!
Aanmelden kan via de website http://vriendenzwervers.nl/,waar ook veel foto’s op zijn te vinden uit alle periodes van
de Zwervers en VIOOL groep.
Scoutinggroet,
Namens het bestuur.
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