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VAN HET GROEPSBESTUUR

Ieder jaar moet 1/3 deel van de bestuursleden
verplicht aftreden. Het aftredend bestuurslid kan
zich herkiesbaar stellen, en er kunnen zich ook
tegenkandidaten aanmelden voor de verkiesbare
functie.
Tijdens de groepsraad van 5 november jl. was
Wombat aftredend als groepsvoorzitter. Hij had al
eerder te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te
willen stellen. Inmiddels is een deel van zijn taken
overgenomen door andere staf- en stichtingsleden,
en zijn we op zoek naar iemand die de functie van
groepsvoorzitter op zich wil nemen.
Rest ons nog Wombat te bedanken voor zijn grote
inzet in de afgelopen jaren.

VAN DE WELPEN

In de vorige Tono Tamtam schreven we al dat de
leiding naar een tweede kandidaat-groepshuis is
gaan kijken voor het zomerkamp. En hier waren we
heel enthousiast over! Het komende zomerkamp
van 20 tot en met 25 juli 2013 zullen we dus hou-
den in Baarn. Er ligt daar een klein maar gezellig
groepshuis midden in een groot bos, vlak naast de
tuin van Paleis Soestdijk. Een kamp met een
koninklijk randje dus. Wil je ook mee op kamp?
(natuurlijk wil je dat toch!), zet dan vast de datum
in je agenda: 20-25 juli 2013 in Baarn!

In november gebeurde er wat bijzonders bij de
Welpen: Bagheera kwam op bezoek. Eerst was er
een oppasser die beweerde een heel gevaarlijke
panter kwijt te zijn. Of de Welpen wilden helpen
zoeken. Maar nadat we met veel moeite de panter
hadden opgespoord bleek dit Bagheera te zijn die
door een gemene stroper gevangen was en ver-
kocht dreigde te worden aan een dierentuin. Met
behulp van Bagheera wisten de Welpen echter de
stroper te verjagen. Als dank is Bagheera een week
later weer op bezoek geweest om ons allerlei
kneepjes uit de jungle te leren. Zo leerden we heel
goed ruiken, heel stil te sluipen en probeerden de
Welpen hun zintuigen op nog heel wat manieren
uit.

Voor de komende tijd werken we natuurlijk toe
naar het einde van het jaar met de kerstbijeen-
komst. Samen met alle ouders, broertjes en zusjes
hopen we hier een heel gezellige opkomst van te
maken. De Welpen zijn al druk bezig hier een leuk

stukje voor te bereiden, wat we bij de kerstbijeen-
komst graag opvoeren. Tussendoor doen we ook
nog enkele andere leuke zaken, waaronder een
installatie van vijf nieuwe Welpen! Daarnaast wor-
den er op allerlei plekken al planningen gemaakt
voor volgend jaar. Samen met Scouting Schiedam
komt er weer een Scouting Schiedamdag in april.
In samenwerking met de regio komen er een
regiospel, een weekend voor gidsen en help(st)ers
samen met de andere Welpen uit de regio en een
zwemspetterfestijn in oktober. Plannen genoeg
dus.

DOVE-DAG

Scouting heeft de ontwikkeling van kinderen hoog
in het vaandel staan. Helaas blijkt uit onderzoek
dat veel meisjes stoppen met hobby’s, omdat ze
zich onzeker voelen. Ook is te zien dat meisjes,
ook in Scouting, soms aan het zoeken zijn naar
wie ze zijn, hoe ze zich een houding moeten geven
en waar ze bijhoren. Ze zijn – vaak onbewust – op
zoek naar zelfvertrouwen.

Scouting Nederland gaat de komende jaren een
belangrijk partnership aan met het merk Dove om
samen te werken aan het vergroten van het zelf-
vertrouwen bij meisjes. Deze samenwerking vindt
Scouting erg belangrijk, omdat we willen stimule-
ren dat meisjes hun kansen grijpen en hun gren-
zen durven verleggen. Bovendien zien wij het ook
als een mooie kans om meer meisjes bij Scouting
te betrekken en te behouden.

Op woensdag 28 november togen onze meisjes-
Welpen dus naar het gebouw van Unilever in
Vlaardingen om daar deel te nemen aan een speci-
ale workshop. Het was best een beetje spannend
voor de dames. Naast onze Welpen waren er ook
nog meiden van een andere Scouting-groep, en er
waren ook nog wat vriendinnetjes meegekomen.
Bij de introductie ging iedereen natuurlijk zitten bij
degenen die ze kenden. Maar aan de hand van
envelopjes die op de stoelen lagen werden ze later
in groepjes ingedeeld voor het workshopdeel, en
toen zat iedereen ineens in groepjes met “alle-
maal” vreemden!
Maar goed, wat de meiden ervan opgestoken heb-
ben, is dat iedereen anders is, en dat dat helemaal
niet uitmaakt: anders is ook goed. Met allerlei
leuke activiteiten, zoals elkaar een compliment
geven of het zoeken naar verschillen in foto’s die
wel en niet zijn bewerkt, gingen de workshoplei-
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ders met de meiden in gesprek over zelfbeeld en
zelfvertrouwen.
Onze meiden hebben een hele leuke middag ge-
had, en waren na afloop allemaal erg enthousiast!

Na afloop nog even met de hele club op de foto!

VAN HET OERWOUDVENDEL

Het einde van dit jaar nadert en dan staan er bij
onze Scouts 2 belangrijke dingen op het program-
ma. In 1e instantie de sinterklaas surprises en in 2e
instantie ons winterweekend!
1 december beginnen we met de surprises. We zijn
toch wel weer heel benieuwd wat iedereen dit jaar
weer voor creatiefs heeft bedacht en geknutseld.
Het weekend daarna is het dan zover, ons winter-
weekend! De datum is al vele keren veranderd,
zodat de meesten kunnen en de voorbereidingen
zijn in volle gang! Wat we gaan doen, merkt ieder-
een pas op vrijdagavond zelf, maar er zit weer ge-
noeg diversiteit en eigen inbreng in dit weekend!
Verder staan onze opkomsten heel veel in het the-
ma van de kerstviering. Wij met de Scouts zijn na-
melijk een schaduwpoppenspel aan het voorberei-
den. De voorbereidingen lopen zeer voorspoedig en
we zijn heel enthousiast en er zeker van dat al on-
ze ideeën gaan werken.
Dit is mijn laatste stukje van dit jaar en bij de
meesten zullen we het 22 december officieel doen
tijdens de kerstviering, maar hierbij willen wij als
Scoutsleiding iedereen alvast een fijne kerst en een
gelukkig nieuwjaar toewensen!   

VAN DE STICHTING

Wie de Tono Tamtam een beetje volgt weet dat
het bestuur van de Stichting Scouting Tono zijn
handen aardig vol heeft aan de ingegooide ruiten
van april. We waren dan ook heel blij dat de vier
daders alle vier opgepakt werden na een twitter-
en flyeractie van ons. De schade is inmiddels vast-

gesteld op € 2.778,=. U zult begrijpen dat we nog-
al teleurgesteld waren toen bleek dat elke dader is
veroordeeld tot het betalen van een schadevergoe-
ding van ... € 180,=. Waarom de officier van justi-
tie van mening is dat wij de overige € 2.058,= niet
vergoed hoeven te krijgen is ons een raadsel.
Gelukkig hebben we de ouder van een oud-lid be-
reid gevonden ons bij te staan in het hoger beroep
dat we overwegen, dus hopelijk kunnen we alsnog
een groter deel van de schade verhalen.
Ook is het stichtingsbestuur bezig geweest met de
jaarplanning van 2013. Belangrijk daarin is dat we
weer een klussendag organiseren op 16 maart
2013. We hopen dat veel ouders ons dan een paar
uurtjes willen helpen met verf- of reparatiewerk-
zaamheden. Kom ook, dan kan ook uw kind op
een goede en goedkope manier het Spel van
Scouting blijven spelen.

CONTRIBUTIE

Het bestuur van de Stichting Scouting Tono pro-
beert de contributie altijd zo laag mogelijk te hou-
den. Dat kan mede dankzij de hulp en inzet van
ouders bij klussendagen etc. Daarnaast zal de con-
tributie af en toe aangepast moeten worden voor
inflatie. De huidige inflatie is echter nog zo klein
dat, na afronding, we de contributie voor 2013
gelijk kunnen houden. Voor 2013 verandert de
contributie dus niet, maar voor 2014 zal er vrijwel
zeker wel een beperkte verhoging van de contri-
butie nodig zijn, waarbij we de inflatie over 2013
en 2014 in één keer compenseren.

KERSTVIERING

22 december a.s. is het zover, de jaarlijkse kerst-
viering op de Scouting Tono-groep. De uitnodigin-
gen zijn verstuurd aan iedereen en we hopen dat
zoveel mogelijk mensen zullen komen om kerst
met ons te vieren. Dit jaar zal er weer eens iets
anders plaatsvinden, alle Welpen en Scouts zijn
namelijk druk bezig met de voorbereidingen voor
toneelstukjes e.d.. Op 22 december zullen zij deze
voor u, als publiek, gaan opvoeren! Het belooft erg
leuk te worden!
Graag willen we u vragen het strookje onderaan
de uitnodiging in te vullen en voor 8 december in
te leveren bij de leiding, zodat wij weten hoeveel
stoelen we klaar moeten zetten! Tot 22 december!

TOT SLOT ...

Dit is de laatste Tono Tamtam van 2012. Op 22
december is de kerstviering, en dit is tevens de
laatste opkomst van dit jaar. De opkomsten
beginnen weer op 12 januari 2013.
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ACTIVITEITENKALENDER

1 december . . . . . . . . . . . . . . Sinterklaasviering
7/8 december . . . . . . . . . Winterweekend Scouts
22 december . . . . Kerstviering en laatste opkomst
12 januari . . . . . . Eerste opkomst nieuwe seizoen

VERJAARDAGSKALENDER

De jarige joppen van december: van harte
gefeliciteerd!

16 Dana Janzen (9) . . . . . . . . . . . . . . Welp
16 Glenn van Harmelen (13) . . . . . . . . Scout
18 Tim Stout (11) . . . . . . . . . . . . . . . Welp
23 Lina Lanjni (7) . . . . . . . . . . . . . . . . Welp
23 Jesse Vervoort (11) . . . . . . . . . . . . Scout
24 Dolfijn (R. Spruit) . . . . . . Stichting / Staf
26 Jeffrey Lenos (7) . . . . . . . . . . . . . . Welp

We wensen iedereen fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar!


