
 Voor u ligt de nieuwsbrief 
van onze groep. Deze komt 
onregelmatig uit.  

Nieuws uit onze groep: 

Contributie: de financiële 
situatie van onze groep is 
stabiel. Daarom wordt de 
contributie niet verhoogd dit 
jaar.  

Een klein bedrijf.   Een scou-
tinggroep is net een klein 
bedrijf.   Er wordt van alles 
geregeld en georganiseerd. 
Financiën, gebouwbeheer, 
ledenadministratie en lei-
ding begeleiden. Speltak-
overstijgende activiteiten, 
zoals overvliegen, Sint en 
Kerst, Boerenkooltocht enz. 
worden georganiseerd/
gecoördineerd door be-
stuursleden.  

Plezier: Alle taken uitvoeren 
kost tijd, veel tijd. Maar met 
veel enthousiasme en ple-
zier zijn onze bestuursle-
den hiermee bezig.  

Tijd te kort:Toch komen 
we tijd te kort.  

Zo komen we bijv. niet toe 
aan beleid uitzetten, trai-
nen van leiding. 
(tegenwoordig kan dat 
binnen de groep volgens 

landelijke methoden.) 

PR-activiteiten: Scouting-
groep de Meridiaan is een 
topgroep. In de kranten lees 
je dat niet, wat we wel graag 
zouden willen. 

Leiding en bestuursleden 
werven. Hoe doe je dat? En 
door wie? 

Kennis en kunde gevraagd!! 

Een bedrijf goed leiden is 
belangrijk voor iedereen, 
kinderen, voor u ouders, 
leiding en bestuur.  

Kent u iemand die de groep 
gezond kan houden en beter 
kan maken? 

Informatie bij Pien 
(groepsbegel.) en/of Annie 
(ledenadm.) 

Voor telefoonnummers, zie 
onze site. Of schiet ons aan 
op een zaterdag. 

 

Wist U dat: 

@Poolnachthike, een lokale 
avondlijke tocht voor scouts  is?   

@Onze welpen van de Jungle 
Horde, actie voert voor het 
WNF! 

@Het Explorerlokaal druk ver-
bouwd wordt? (en heel mooi 
wordt?) 

@Het overvliegen weer een 
daverend gezellig succes was? 

@De Roverscouts keihard en 
maanden gewerkt hebben aan 
het zeer succesvolle Halloween-
feest!? 

@Sint weer bevers en welpen 
verblijd heeft met zijn bezoek? 

@Onze website: 
www.scoutingdemeridiaan.nl 
veel informatie bevat, ook van 
de  speltakken zelf!? 

Dambouwers (bevers I) maken samen vetbollen en pindasnoeren voor de vogels! 

Scoutinggroep De Meridiaan  

Professor Plof op bezoek bij 
de Dambouwers. (Bevers I) 

Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en 
uitdagende manier hun vrije tijd in de natuur. Ze hebben veel plezier met elkaar en leren om 
samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo ontwikkelen de kinderen en jongeren 
zich op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen ze de ruimte om te 
ontdekken en te leren 
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Explorers verzorgden een fantas-
tisch Sprookjesfeest! 

Schoonmaken: Peter 
heeft er zin in! 

Leidingdag 2012 
Even voorstellen: 
Hierbij stellen we u voor: 
Onze nieuwe secretaris: 
 
 
 
 
 
 
 
Henriëtte Schouten. 
Scouting is voor haar 
saamhorigheid, natuur-
gericht en uiteraard veel 
lol!! Bij de Meridiaan is 
iedereen met elkaar ver-
bonden, staan voor el-
kaar klaar en bedenken 
leuke activiteiten voor de 
kinderen.  
Voor volledig interview 
zie website 

U bent van harte welkom! 

15 December, 12.00 tot 13.00 gezamenlijk programma! 

Van 10.00 tot 15.00 uur kerstmarkt!! 

We wensen u hele fijne kerstdagen!! 

                   

                  

December 2012 
                                                                                                                              

Tip: Leuke familieactiviteit op 12 januari: de Boerenkooltocht! Houd de mails in de gaten!! 

Wilt u een kerststukje 

bestellen?  

 

Raadpleeg onze web-

site! 


