
 

Verjaardagen! 
December is altijd al een feestmaand, maar bij Vince, 

Frans, Tim, Dolfijn, Maartje, Walt en Dilaiyah is en nog 

extra reden voor een feestje!. Van harte gefeliciteerd, 

allemaal! 

 

December 2021 

Van de Bevers  
Bas Bos stelt zich voor 

Hoi allemaal!  
 
Ik draai al een tijdje mee met de bevers, maar ik had mij nog nooit 
voorgesteld. Ik ben Bas Bos en leider bij de Bevers in Hotsjietonia. 
Ik zit al op scouting vanaf mijn 7de dus inmiddels al zeker 11 jaar! 
Elke zaterdag is het weer super leuk om de jongste van de Tono-
groep op een avontuurlijke manier kennis te laten maken met 
scouting!. 
 

Het favoriete 

activiteitengebied van 

Bas Bos is Buitenleven. 

Bas is namelijk graag 

buiten in het bos. Hij 

speurt naar alle dieren en 

planten in de natuur. Bas 

leert de bevers daarom 

graag alles over dieren, 

planten en bomen in het 

bos, park of langs het 

water. Ze ontdekken zelf 

hoe de natuur eruitziet en 

hoe alles buiten voelt. 

 Eindejaarsviering 
 

De Sint is nog in het land, toch 

willen we u alvast informeren over 

de kerstopkomst van dit jaar. 

Normaal vieren we de laatste 

opkomst van het jaar met 

iedereen van de groep, ouders, 

kinderen, vrijwilligers, ga zo maar 

door. Helaas zijn er nieuwe 

maatregelen en zal dit niet 

mogelijk zijn. 

Wel willen we een opkomst 

organiseren voor alle kinderen 

van de Scouting Tono-groep. 

Deze opkomst zal plaatsvinden op 

18 december tussen 12:00 en 

15:00. We starten deze opkomst 

met een lekker broodje als lunch. 

We zijn u als ouder zeker niet 
vergeten. Na deze opkomst komt 

er iets moois naar u toe!🎁✉️ 

 

En na de eindejaarsviering is het 

tijd voor de kerstvakantie. Op 8 

januari is een groot deel van het 

leidingteam op Winterweekend, 

dus de eerste opkomst van het 

nieuwe jaar zal op 15 januari zijn. 

 
 

  



 
 

Van de Welpen 

Hoi allemaal! 

November is weer voorbij gevlogen en de welpen hebben weer een hoop 
gedaan. Zo hebben ze gekeken welk jungle dier ze waren. En had elk jungle 
dier een spelletje wat ze konden spelen om uiteindelijk punten te verdienen 
voor de nest wedstrijden. 
 
De opkomst daarna was de leiding een beetje in de war. Zo begonnen we met 
sluiten en hebben we allerlei spellen verkeerd om gespeeld. 
 
De laatste 2 weken van november heben de welpen gewerkt aan een knopen 
plankje. Iedereen die alle 6 de knopen heeft gemaakt heeft het insigne al 
gehaald. Voor degene die er niet waren kunnen hun plankje thuis nog afmaken 
en daarna alsnog het insigne verdienen na een foto hiervan te sturen.  
 

Groetjes uit de jungle  

 

 

 

   

  

Sponsoractie PLUS Waardenburg 

Op zaterdag 27 november mochten de bevers David (5) en Tim (6) de cheque 

van Plus Waardenburg aan het Geuzenplein in ontvangst nemen. Vanaf 

september kreeg elke klant voor elke € 10,= die ze besteedden een 

sponsorpunt. Klanten konden die sponsorpunten toekennen aan een van de 18 

deelnemende verenigingen. De Scouting Tono-groep ontving zo 1.726 

sponsorpunten, goed voor een sponsorbedrag van € 566,=. Dit bedrag wordt, 

zoals vrijwel alle acties momenteel, gespaard voor een eigen huisvesting voor 

de Scouting Tono-groep. 

De beide bevers lieten weten erg trots te zijn dat zij, namens de Scouting Tono-

groep, de cheque in ontvangst mochten nemen. Namens al onze bevers, 

welpen, scouts, explorers, roverscouts en vrijwilligers hebben zij de Plus 

Waardenburg bedankt voor het gulle sponsorbedrag. 



 
 

Van de Scouts 

Een race tegen de klok 

Een race tegen de klok, dat was wel het thema van de scoutsopkomsten 

in de maand november. De leiding had zich goed vergist in hoe lang 

iedereen wel bezig was met het maken van een piñata voor de 

Sinterklaas opkomst van 4 december, met een hoop plak en verf werk. 

Maar het is onze scouts gelukt, zo hebben we een pinguïn, een varken 

van "Angry Birds", sneeuwpop maar ook heel simpel een doelwit. Want je 

moet er natuurlijk wel tegen slaan straks! De leiding kijkt in ieder geval 

wel heel erg uit naar de opkomst, met al die piñata's moet er wel heel 

veel snoep overblijven.   

  

Maar wat ruikt er daar nu zo goed? Ja hoor, de leiding had ook nog een 

gaatje in het programma om een M@sterchef te organiseren. Met de 

heerlijk versierde cupcakes, en de met liefde gemaakte wentelteefjes 

was het nog knap lastig voor de jury. Zelfs zo lastig dat de jury de chefs 

erbij heeft moeten halen om ook een oordeel te hebben. Maar er kon 

uiteindelijk maar één de beste zijn. De heerlijke frikandelbroodjes van 

Amy, gefeliciteerd! Die heeft dan ook de wisselbeker mee naar huis 

genomen. Zou ze de beker volgend jaar weer mee mogen nemen?  

  

December is natuurlijk de laatste maand van het jaar, er zijn nog maar 3 

opkomsten te gaan, eerst Sinterklaas, met de eerder genoemde piñata. 

Hierna gaan we nog in de kou buiten pionieren, natuurlijk wel met een 

warm kampvuurtje. En dan is het 18 december, helaas alweer de laatste 

opkomst van dit jaar. Maar niet getreurd:  in 2022 gaan we weer hele 

leuke dingen doen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trek de aandacht van uw lezer met 

een veelzeggend citaat uit het 

document of gebruik deze ruimte om 

een belangrijk punt te benadrukken. 

Sleep dit tekstvak als u het ergens 

anders op de pagina wilt plaatsen.] 

 

Wat gaan 

we doen?  

• 4 dec: Bevers hebben geen opkomst 

• 4 dec: Sint-opkomst Welpen, Scouts en Explo’s 

• 18 dec: Kerstviering van 12.00 tot 15.00 uur 

• 25 dec t/m 8 jan: Kerstvakantie 

• 8 jan. Winterweekend Explo’s en Stam 

• 15 jan: eerste opkomst 2022 

 



 

 

Van de Explorers  
Aangepaste opkomst-tijd 

 

Hallo explorers en ouders/verzorgers!  

Vanwege corona moeten verenigingen om vijf uur dicht, dus om onze opkomst door te 

kunnen laten gaan, hebben we besloten voorlopig de opkomst van drie tot vijf te houden.  

De volgende opkomst is de sintopkomst, en omdat dan de Bevers geen opkomst hebben 

kunnen we iets eerder beginnen. Op 4 december begint de opkomst om één uur, en we 

zien wel hoe laat die afgelopen is. In elk geval voor 5 uur      .  

In november hebben we onze 5e Explorer geïnstalleerd: Wilma hoort er nu helemaal bij 
en dat moest gevierd met een kampvuur. 
 
Verder alvast welkom voor Connor!  

Connor mag volgend jaar overvliegen vanaf de Scouts (Explo nr. 6), dus laten we hem 

nu alvast zien hoe leuk het bij de Explorers is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Algemeen  

Van de penningmeester 

 
In de afgelopen vergadering van de stichting is de begroting voor het jaar 2022 

vastgesteld. Daarbij is wederom gebleken dat door het wegvallen van diverse 

inkomsten, zoals o.a. nog steeds het in gebruik geven van het gebouw aan andere 

scoutinggroepen, het helaas noodzakelijk is de contributie met ingang van1 januari 

aan te passen. De nieuwe bedragen zijn als volgt: 

1. € 15,00 indien de contributie door u zelf aan de vereniging wordt 
overgemaakt; 

2. € 14,50 als u de vereniging heeft gemachtigd om de contributie via incasso 
te innen. 

Ik ga er van uit dat een ieder met de gewijzigde contributie kan instemmen, indien 

problematisch verneem ik dat graag. 

 

 
 
 
 
 
In het nieuws 

Met enige regelmaat komt de Scouting Tono-groep in de krant of op tv. Op 10 
november waren Maarten van der Drift van de Scouting BvH en Dolfijn (Richard 
Spruit) van onze eigen Scouting Tono-groep te zien in een reportage van Schie 
TV. Enkele dagen later, op 14 november werd Dolfijn live geïnterviewd in het lokale 
TV-programma “Onder Ogen”. In beide gevallen was het onderwerp de huidige 
subsidiesystematiek van de gemeente Schiedam. En zoals u elders in deze Tono 
Tamtam kunt lezen hebben de nieuwsberichten effect gehad: de gemeente gaat 
volgend jaar de subsidiesystematiek evalueren en bekijken of ‘Scouting’ niet beter 
op een andere wijze gesubsidieerd kan worden. Wie de beide uitzendingen terug 
wil kijken kan de opnames vinden op www.scoutingtono.nl/pers onder ‘november 
2021’.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorkliks 
In november is er, via Sponsorkliks, voor een bedrag van € 6,05 gesponsord. De komende 

maand, december, is juist een maand waarbij er vaak online cadeaus worden gekocht. Het zou zo 

mooi zijn als u er dan even aan denkt om eerst naar www.scoutingtono.nl te gaan, dan onder aan 

de pagina op “Sponsorkliks” te klikken en via die link naar uw favoriete webwinkel te gaan. Door 

deze kleine moeite onthoudt de webwinkel namelijk dat u de Scouting Tono-groep wil sponsoren, 

en maakt een klein percentage commissie naar ons over. Een kleine moeite, maar veel kleine 

bedragen kunnen bij elkaar toch aardig oplopen. Zo is er sinds het begin van Sponsorkliks            

€ 626,73 bij elkaar gesponsord voor de Scouting Tono-groep! 

http://www.scoutingtono.nl/pers%20onder%20‘november%202021
http://www.scoutingtono.nl/pers%20onder%20‘november%202021
http://www.scoutingtono.nl/


 

 

 

Subsidie en jeugdbeleid 

In de vorige Tono Tamtam schreven we een artikel dat de gemeente het voornemen had 

om de subsidie aan de vier Schiedamse Scoutinggroepen te beëindigen. Hierop hebben 

de vier scoutinggroepen in onze stad naar voren gebracht dat dit er een beetje aan zat te 

komen, omdat we in het 4 jaar geleden ingevoerde subsidiesysteem alleen worden 

beoordeeld als zorgleverancier. 

Naar aanleiding van onze argumenten is de gemeente aan de slag gegaan. Onderkend is 

dat onze argumenten best hout snijden. Daarnaast bleek van een reservering die 

afgelopen zomer was gemaakt minder nodig was dan gedacht. 

Het gevolg is dat het ambtelijke advies voor het college zal zijn de scoutinggroepen 

ongeveer 80% van de aangevraagde subsidie toe te kennen voor het komende 

subsidietijdvak. Het college zal op 7 december haar voornemen kenbaar maken en met de 

gemeenteraad bespreken, waarna het op 14 december in stemming gebracht kan worden. 

Er is dus nog niets zeker, maar we hebben goede hoop. 

Wat we nog belangrijker vinden is dat er in de eerste helft van 2021 een evaluatie komt 

van de huidige subsidiesystematiek. Vrijwel zeker wordt al op voorhand hierbij het 

ambtelijke advies gevolgd dat de scoutinggroepen beter op een andere wijze 

gesubsidieerd kunnen worden dan via “Samen Schiedam”. Hoe dan wel? Daar is nog niets 

van bekend, maar daar is dan twee jaar de tijd voor. Een periode waarin we graag met de 

gemeente in gesprek gaan om te komen tot een systematiek die wel past. 

 

Jeugdbeleid 

Scouting Nederland pleit rond de gemeenteraadsverkiezingen voor een Positief 

Jeugdbeleid. Dat doet Scouting niet alleen. Ook jeugd- en jongerenorganisaties zoals 

YMCA, Jong Nederland, Plattelandsjongeren, het Speeltuinwerk, Nivon, Ivn, Leger des 

Heils Jeugdwerk, de Zeekadetten en nog zo’n 12 jeugdorganisaties pleiten voor een 

Positief Jeugdbeleid. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een aardig aantal gemeenten wel 

een Jeugdzorgbeleid heeft, maar geen (positief) jeugdbeleid. Feitelijk komen in veel 

gemeenten de jeugd en jongeren pas in beeld als er een zorgvraag is. 

De 20 organisaties kenmerken zich doordat er niet alleen een plezierige vrijetijdsbesteding 

wordt geboden, maar ze uitgaan van een pedagogisch kader. Zonder dat de leden dat 

vaak beseffen, leren de kinderen en jongeren heel veel en ontwikkelen zij zich. Deze 

organisaties zijn van mening dat als je als gemeente een sportbeleid hebt, een 

schoolbeleid en een ouderenbeleid, daar zeker ook een jeugdbeleid, anders dan een 

jeugdzorgbeleid, hoort te zijn. Uit de ervaringen in de gemeenten die wél een positief 

jeugdbeleid hebben, weten we dat hier voor de gemeente veel voordelen aan zitten. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Een positief jeugdbeleid ziet er, volgens deze verenigingen, als volgt uit:  

• voldoende en toegankelijke speelruimte, zowel binnen (huisvesting) als 

buiten (buitenspeelruimte) 

• Rekening houden met en erkennen van het vrijwilligerswerk en het vrijwillige 

jeugdwerk als belangrijke speler in het sociale domein,  

• Ondersteunen van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die met 

jeugd werken,  

• Minder regeldruk en belemmeringen bij het organiseren van activiteiten voor 

jeugd, zodat vrijwilligers zich bezig kunnen houden met hun eigenlijk taak,  

• Ondersteunen en coördineren van lokale netwerken, zowel tussen 

organisaties met jeugd (jeugdwerk, sport) als met professionals op dit 

terrein. 

De Scouting Tono-groep, en met haar de andere scoutinggroepen uit Schiedam, steunen 

deze wens voor Positief Jeugdbeleid van harte en zal zich daar, richting de 

gemeenteraadsverkiezingen, ook hard voor maken. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Huisvesting 

Al sinds bij de brand in 2017 ons gebouw verging zijn we aan het werk voor nieuwe huisvesting. Het meest 

kansrijk blijkt toch nieuwbouw te zijn, ook al zijn we ook daarbij afhankelijk van veel hulp. We hebben u hier 

meermalen over geïnformeerd. De eerste stap hierbij is de locatie, pas daarna kunnen we concreter worden 

over een gebouw zelf. 

Voor de locatie zijn we zeer sterk afhankelijk van de gemeente Schiedam. Rond de zomer vertelden we u al 

dat hier een heel klein beetje beweging in leek te komen: de gemeente is intern bezig om een opdracht te 

formuleren aan de ruimtelijke ordening commissie om enkele, door ons aangedragen, locaties te beoordelen 

op hun geschiktheid. Helaas blijkt dat de ambtenaar die de opdracht moet formuleren, en daarmee het 

onderzoeksplan, langere tijd afwezig te zijn geweest omdat hij zelf door corona was geveld. Intern gaat de 

gemeente nu kijken of mogelijk een andere medewerker het schrijven van de onderzoeksopdracht en -plan 

over kan nemen.  

 

Kerstkaartenactie 

Dit jaar houdt Scouting Tono-groep weer een Kerstkaartenactie. Hiermee zamelen we geld in voor de 

Scouting Tono-groep en dan vooral voor toekomstige huisvesting. Voor slechts 45 cent per kaart bezorgen 

vrijwilligers van de Scouting Tono-groep uw kerstkaarten bij uw vrienden, kennissen en familie in Schiedam. 

Gaat u veel kaarten verzenden, bij ons kunt u een bundel van 20 kaarten laten bezorgen voor €7,50. 

Wij bezorgen in de postcodegebieden 3111 tot en met 3125 en kaarten kunnen bij onderstaande 

inleveradressen worden ingeleverd. Kaarten ingeleverd vóór 11 december worden vóór 17 december bezorgd 

en kaarten vóór 18 december ingeleverd worden vóór 23 december bezorgd. 

Inleveradressen: 

Centrum  Hoogstraat 56 & Groenweegje 113  

Oost   Oostsingel 43 

Gorzen  Rijnstraat 27B 

Slachthuisbuurt Vlaardingerdijk 474 

West   François Haverschmidtlaan 35 

Woudhoek  Heelmeesterstraat 49 

Kethel   Vlaardingseweg 14 

Groenoord  Obrechtstraat 27 

Spaland  De Akkers 5 

En uiteraard kunt u rond de opkomsten op zaterdagen ook uw kerstkaarten op het groepshuis af laten geven 

door uw kind. 

 

 

 

 

 

 

 

Chief Scout 

Scouting Nederland heeft een nieuwe Chief 

Scout! Sinds vorige maand is prof. Dr. Freek 

Vonk de nieuwe Chief Scout van Nederland, 

en daarmee óók van de Scouting Tono-groep. 

Ongetwijfeld zullen we Freek Vonk de 

komende jaren vaker tegen komen binnen 

scouting. En hij heeft aangekondigd ook wel 

eens hier en daar bij scoutingactiviteiten op te 

willen duiken. Je weet dus maar nooit waar je 

hem tegen komt. 

 


