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EX TR A SU B SI D I E

H ER I N N ER I N G

Via de Tono Tamtam hebben we u al eerder
ingelicht over de voortgang van het toekomstige stamlokaal (17 - 23-jarigen). Ook hebben
we u verteld dat het werven van fondsen momenteel nog wat tegenvalt en slechts een derde van de kosten gedekt is, dankzij het Schiedam-Vlaardingen Fonds. Verheugend is dus
dat de gemeente Schiedam heeft besloten om
een eenmalige bijdrage te leveren van
i 1000,=. In de tussentijd blijft het stichtingsbestuur verder zoeken naar fondsen om de
kosten van de verbouwing te dekken.

De penningmeester wil u er nog even aan herinneren dat de contibutie per 1 januari 2004
verhoogd is naar 9 € per maand. In verband
met het feit dat banken ons kosten in rekening
brengen voor elke transactie, verzoekt zij u per
kwartaal of per halfjaar te betalen. Dit
betekent dus 27 € per 3 maanden of 54 € per
half jaar. De contributiebetaling is vooruit verschuldigd per de eerste van iedere maand.
Indien u via een periodieke overschrijving de
contributie betaalt, dient u er zelf voor te zorgen dat de bank of giro wordt ingelicht over
het gewijzigde bedrag.
Ons gironummer is: 4341310 ten name van
penningmeester Scouting Tono te Schiedam.

Deze verbouwing zelf ligt aardig op schema. In
de afgelopen weken is een vloer gestort, een
ondermuurtje gemetseld en zijn de voorzetwanden geplaatst. In de wand tussen het
staflokaal en het stamlokaal is een extra deur
geplaatst. Loop dus voor of na een opkomst
gerust even het staflokaal binnen om een
kijkje te nemen in ons nieuwe lokaal. In de
komende weken zal er vooral gewerkt worden
aan het schilderen en aanleggen van electra.
Wilt u hierbij ook komen helpen, neem dan
even contact op met Wombat. Dit kan telefonisch via 010 - 449 24 25 of per e-mail naar
Wombat@scoutingtono.nl.

A FB EL L EN
De voorbereidingen voor de opkomst waren
gereed, de spullen lagen klaar. Nu alleen de
kinderen nog en dan konden we beginnen met
de opkomst. Voor deze opkomst had er één
Kabouter en één Bever afgebeld. Een half
uurtje later bleek echter dat er 7 Kabouters en
Welpen en 9 Bevers niet waren gekomen.
Zonde van de spullen die klaargemaakt en
-gezet waren en erg vervelend voor de staf.
Daarom nogmaals het verzoek aan alle ouders
om gewoon even af te bellen of te mailen als
uw kind niet komt. Liefst ook nog een beetje
tijdig. Dat maakt het voor onze vrijwilligers
allemaal net even iets makkelijker en leuker.

V A K A N TI E
Het einde van het jaar nadert weer snel. In
verband met kerst en nieuwjaar zullen er geen
opkomsten zijn op 26 en27 december en 2 en
3 januari. Vanaf deze plek wensen alle vrijwilligers van de Scouting Tono-groep iedereen
een prettig kerstfeest en een heel gelukkig
2004.

A C TI V I TEI TEN K A L EN D ER
6 dec
20 dec
26/27 dec
2/3 jan
9t/m 11 jan
10 jan

Vendelraad Scoutskader
Groepskerstfeest
Geen opkomst, kerstvakantie
Geen opkomst, kerstvakantie
Weekend Explorers
Kringraad K/W-kader
Vendelraad Scoutskader

V ER J A A R D A G SK A L EN D ER
5
6
14
18
24

Babbel (20)
Marc Rijsdijk (7)
Vos (32)
Marloes jansen (19)
Dolfijn (33)

Staf
Bever
Staf
Pivo
Staf

