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Van de Bevers
Steven Stroom badge
Hallo Bevers! Zoals jullie misschien nog wel weten, zijn jullie
afgelopen zaterdag begonnen met de Steven Stroom badge, en
daar zullen jullie de komende twee weken ook mee bezig zijn. In
zijn ééntje is Steven heel snel bang, maar samen niet. Hij is heel
goed in kaartlezen, dus dat wil hij jullie ook graag leren. De week
daarvoor hebben jullie heel veel geleerd van Professor Plof, met
allemaal rare experimentjes, zoals een ballon opblazen zonder zelf
te blazen! Dat kan helemaal niet… of toch wel?
En over een paar weken, op 20 en 21 november is er een
beverweekend! Dan blijven we de hele dag op scouting, en dan
blijven we zelfs slapen. Maar als je dat nog een beetje té spannend
vindt, is dat ook geen probleem, dan slaap je lekker thuis en kom je
de volgende ochtend weer gezellig terug.
Het kan zijn dat er op 13 november geen opkomst is, vanwege de
intocht van Sinterklaas, maar dat laten we jullie papa’s en mama’s
op tijd weten. In elk geval, tot zaterdag!
.

Verjaardagen!
Deze maand is het feest bij Albert, tyge, Fabe, Damian,
Addy en Rein. Van harte gefeliciteerd, allemaal!

Contributie 2022
Tsja, en dan moet je het gaan
hebben over de contributie voor
volgend jaar, net nadat bekend is
geworden dat de gemeente
voornemens is de subsidie vanaf
volgend jaar te stoppen. Nu is het
besluit over de contributie voor
volgend jaar echter al eerder
genomen, toen er rond de subsidie
nog niets bekend was, en we hebben
nog steeds hoop dat de gemeente
zich bezint.
Het bestuur van de Stichting Scouting
Tono heeft de gehele begroting
doorgenomen (dus nog vóór het
einde van de subsidie bekend was)
en ziet dat we geconfronteerd worden
met behoorlijke stijgingen in de
kosten. Bovendien hebben we vorig
jaar, in verband met de Coronapandemie, toen geen contributieverhoging door willen voeren
vanwege de bijzondere omstandigheden. In twee jaar tijd zijn de kosten
wel erg opgelopen. Om deze redenen
zijn wij genoodzaakt de contributie
met € 1,= per maand te verhogen
naar € 15,= per maand. Betaalt u per
automatische incasso, dan ontvangt u
nog steeds € 0,50 korting en betaalt u
dus € 14,50.

Van de Welpen
Hoi allemaal!
De maand is weer voorbij gevlogen en de welpen hebben weer een hoop
beleefd.
Zo zijn ze veel posten afgegaan bij het Kids Powerrr Event. Op 9 oktober
hebben we de zintuigen van de welpen op de proef gesteld met een spel met
een geluidsbal en verschillende dingen proeven.
Na het proeven en even een renspelletje hebben wij weer 4 welpen mogen
installeren: welkom bij de Glimwormpjeskring welpen, Onbevreesd, Pukkie,
Glinstertje & Giechellach!.
Met de JOTA/JOTI waren de welpen met de hele groep over groepjes verdeeld
om een speurtocht in de wijk af te leggen. De laatste 2 weken van oktober
hebben de welpen een heuse darkride gebouwd! Heeft u het filmpje gemist
scan dan de QR code om deze alsnog te bekijken. Of klik HIER om naar de
site doorverwezen te worden.
Op naar de volgende maand met vele nieuwe avonturen.

Even voorstellen: Marala
Hoi allemaal, ik ben Marala, ik ben 16 jaar en ik help nu sinds een paar weken
met leidinggeven bij de welpen! Ik zit vanaf dat ik zeven ben bij scouting en dit
wordt mijn tweede jaar bij de Scouting Tono-groep. Naast het leidinggeven zit
ik ook nog als jeugdlid bij de Explorers, waar ik het ook ontzettend naar mijn
zin heb. Elke zaterdag is voor mij een feestje en ik hoop jullie ook een leuke tijd
te kunnen geven bij de welpen!

PLUS Waardenburg Geuzenplein
PLUS Waardenburg Geuzenplein
Nog één weekje kunt u sponsorpunten verzamelen bij de Plus Supermarkten. Door de
code op de sponsorpunt in te voeren op de plus website en deze aan de Scouting
Tono-groep te geven ontvangen wij deze sponsorpunten. Plus Waardenburg van het
Geuzenplein zal dan na 13 november € 10.000,= verdelen onder de 17 deelnemende
verenigingen. Koopt u bij de Plus? Sponsor ons dan nog deze laatste week!

Van de Explorers
Best een druk programma
In oktober hebben we weer allemaal dingen gedaan, zoals een jachtseizoen-opkomst
van Femke, en ook al ging niet alles even goed, het was toch heel leuk! De week
daarna was de Jota Joti, dus was er geen echte explorer-opkomst, maar wel een
weekendje, en een week later had Ira een culturendag in elkaar gezet. Er was een
Amerikaanse frisbeerace, een quiz over Italië, een ren-je-rot over de Griekse eilanden,
een wel heel competitief bordspel uit Egypte, en een licht agressief spel uit Zuid-Korea.
We waren iets later klaar dan verwacht, en dat maakte helemaal niet uit. Vorige week
probeerden we, onder leiding van Darko, een trebuchet te pionieren, maar dat viel in
het water, letterlijk, dus deze week proberen we het nog eens, gecombineerd met Crazy
88 door Wilma en Megan.

Sponsorkliks
Meestal zijn de maandelijkse bedragen die we ontvangen via sponsorkliks heel klein nu Albert
Heijn (tijdelijk?) is gestopt met sponsorkliks. Maar elke cent is meegenomen.
In september heeft echter iemand ook een boeking gedaan via Booking.com, via Sponsorkliks.
Deze ouder of vrijwilliger betaalden de normale prijzen voor hun boeking, maar de Scouting Tonogroep ontvangt nu € 13,95 van de reisorganisatie als commissie. Voor heel september is het
sponsorkliksbedrag daarom € 20,26. Voor oktober zijn er nog geen gegevens bekend.

Algemeen
Subsidie
Het zal de ouders waarschijnlijk niet ontgaan zijn: de gemeente Schiedam heeft bekend
gemaakt het voornemen te hebben om vanaf 2022 de scoutinggroepen in Schiedam geen
subsidie meer te vertrekken. Een vervelend bericht, vooral omdat we al sinds de invoer van het
nieuwe subsidiesysteem, zo’n 4 jaar geleden, hebben aangegeven dat ‘scouting’ niet goed in dit
systeem past. Waar we voorheen een waarderingssubsidie ontvingen, zijn we nu ingedeeld in
de zorgketen. Deze bestaat uit 5 niveaus: niveau 5 zijn de instellingen waar zorgpatiënten
permanent verblijven, niveau 4 de ziekenhuizen en zo daalt dat af naar niveau 0 met de kleine
spelers. Sinds vier jaar moeten wij, bij elke subsidieaanvraag, onze projecten indienen waarbij
we in het projectplan onderbouwen hoe we gaan zorgen dat onze cliënten (sic) zo min mogelijk
doorstromen naar hogere niveaus in de zorgketen.
Nu kunnen wij bij scouting prima aantonen dat van scouting een zekere preventieve werking uit
gaat, maar u zult begrijpen dat het onze vrijwilligers behoorlijk wat avonden (en een enkele
nacht) gekost heeft om de ‘projectplannen’ te schrijven op zo’n manier dat ze binnen het
systeem passen.
De gezamenlijke Schiedamse scoutinggroepen hebben nu de gemeenteraad gevraagd óók
aandacht te hebben voor al die kwaliteiten die wij hebben, die niet binnen het beleidsterrein van
de zorg vallen, zoals ons educatieve werk rond de natuur, de bijdrage die we leveren aan de
ontwikkeling van kinderen en jongeren en hoe we dit in een unieke samenhang doen. Juist de
gemeenteraad is ingesteld als orgaan die over de beleidsterreinen heen kan kijken, en een
integrale visie kan hebben op de waarde van het scoutingspel. We houden u op de hoogte.

In de krant
We vinden het altijd leuk om de Scouting Tono-groep in de krant te vinden. Wel is de aanleiding
deze keer wat minder: het Algemeen Dagblad besteedt in een artikel aandacht aan de
voorgenomen beëindiging van de subsidie aan de scoutinggroepen van Schiedam. We hopen
wel dat de raadsleden door dit soort artikelen er op gewezen worden dat het subsidiesysteem
voor scoutinggroepen wel erg krom in elkaar zit.
Het artikel van het AD kunt u hier vinden: https://www.scoutingtono.nl/actueel/pers/21-14voortbestaan-scouting-in-gevaar

Ook bij ZOS radio werd er aandacht aan dit onderwerp besteed:
https://www.scoutingtono.nl/actueel/pers/21-14-zosradio

