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 Jarige joppen en jetten!
 Deze maand is het feest bij Luuk, Jareth, Coen, Ikki en  
 Eva. 
 Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag!

Dodenherdenking
Nadat twee jaar lang de 
dodenherdenking is geweest 
zonder publiek kon dit jaar 
weer iedereen aanwezig zijn 
bij het herdenken van de 
mensen die hun leven gaven 
voor onze vrijheid. 

De Scouting Tono-groep had 
hierbij de eervolle taak de 
herdenking te ondersteunen. 
Dit deden we samen met 
de collega-scoutinggroepen 
Scouting Franciscus-Lo-
dewijkgroep, Scouting Tai-
zégroep Kethel en Scouting 
BvH. Onze scouts Amy en 
Frans stonden in de erehaag.

Het publiek was weer in 
groten getale aanwezig. In dit 
publiek ook een grote aanwe-
zigheid van scouts waaron-
der veel welpen, veel andere 
scouts, alle explorers en 
enkele van onze vrijwilligers.

Van het TO-team
Na twee lange jaren zijn wij met het TO-team op 23 april 
eindelijk weer eens bijeengekomen. Wat geweldig en gezellig 
was het om bijna iedereen weer eens te zien! Maar niet alleen 
de “oude” TO-team leden waren welkom, ook ouders waarvan 
hun kind afgelopen 2 jaar pas lid zijn geworden, waren wel-
kom om kennis te maken. Toen iedereen een kopje koffie of 
thee had ingeschonken en een plekje had gevonden begon-
nen we met kennismakingsrondje en nam Addy het woord om 
uit te leggen waarom het TO-team bestaat en wat zij doet. Dat 
is kort gezegd om de groep en de stafleden te ondersteunen 
met hand- en spandiensten. Ook was het klusteam (onder 
leiding van Peter) aanwezig, die min of meer hetzelfde doen, 
maar dan specifiek met klustaken, zoals het repareren van 
de afvoer in de keuken die dag (waarvoor zeer veel dank!). 
Na de uitleg wat deze 2 teams doen kwam Lukas namens het 
bestuur met de vraag aan iedereen om zich kosteloos in te 
schrijven bij de groep en een VOG aan te vragen om de socia-
le veiligheid nog groter te maken. 
Voor wie er graag bij had willen, maar dit helaas heeft moe-
ten missen. Geen paniek, op 21 mei en 11 juni vanaf 10:00 
uur komen we weer bijeen en gaan we bepreken wat we die 
dagen kunnen betekenen voor groep.
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Sponsorkliks
Over april 2022 heeft Sponsorkliks niet zo heel veel opgeleverd: twee 
sponsoracties, waar we dan wel weer € 3,42 voor ontvangen. Blijft u ons 
allemaal sponsoren?

Van de Bevers
Bevers in de relax ...
Na de Keet Kleur-Beverbadge te hebben verdiend, waren de bevers wel 
toe aan wat ontspanning, dus nadat de veiligheidsregels waren besproken, 
hebben we lekker bij het kampvuur gezeten. We verzamelden brandhout, 
en hebben aardappels gepoft. Terwijl dat aan het bakken was hebben we 
meerdere kampvuurspelletjes gespeeld. Daarna werd er nog even gerend, 
en toen waren de aardappels klaar, en de conclusie: het was heerlijk!
De week daarna leerden de Bevers over tuinieren met Bas Bos. De tuinders 
van de voedselbank hadden een rondleiding geregeld door de moestuinen 
naast het scoutinggebouw, en de Bevers hebben geholpen de kippen te 
voeren en plantjes in potten te doen. De volgende opkomst stond in het 
thema Pasen, dus er werden meerdere spelletjes gespeeld met paaseie-
ren: er werd overgegooid met eieren, er werd een groot ei gemaakt door 
allemaal spullen in de vorm van een ei te leggen, en er werden natuurlijk 
eitjes gezocht en gegeten! We zijn de opkomst daarna naar de kinderboer-
derij gegaan, en de speeltuin die ernaast ligt. Veel van de Bevers waren zo 
enthousiast dat ze nadat de opkomst was afgelopen, nog even doorgingen 
met spelen! En de laatste opkomst van april draaide helemaal om verschil-
lende zintuigen: er werd een telefoon gemaakt van blikjes en touw, er wer-
den dingen geroken en geproefd waarvan de Bevers niet altijd wisten wat 
het was, er werd gekeken welk voorwerp dat eerst op tafel lag weg was, en 
er werd onder een handdoek gevoeld wat voor dingen er op de tafel lagen. 
Al met al weer een leuke maand bij de Bevers! Helaas is er op 7 mei geen 
opkomst, maar de week daarna zijn we er hopelijk allemaal weer. Dan is de 
jaarlijks Playbackshow, dus als er Bevers zijn die mee willen doen, kunt u 
nog snel een appje sturen naar de leiding met welk nummer ze graag willen 
doen.
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Tweede penningmeester
Al zo’n 14 jaar is Jan onze penningmeester. Een prima penningmeester waar we erg blij 
mee zijn. Op verzoek van Jan zijn we nu wel op zoek  naar een tweede penningmeester 
die enkele van zijn taken over zou willen nemen. Wat precies, dat kan in overleg. We zoe-
ken daarbij iemand die het leuk zou vinden het gezellige team van de Scouting Tono-groep 
te komen versterken, die het leuk vindt om met haar of zijn inzet de Scouting Tono-groep 
te helpen zodat alle jeugdleden wekelijks het spel van scouting kunnen spelen en die kan 
omgaan met cijfers of bereid is dat te leren. Het bestuur houdt zo’n 4 a 5 vergaderingen per 
jaar, waarbij we een goede sfeer erg belangrijk vinden. Lijkt het u wat? Laat het even weten 
via r.spruit@scoutingtono.nl of via de leiding van uw kind, dan gaan we in overleg over wat 
u wil, en wat het beste bij u past.

Van de Welpen
Hoi hoi, allemaal!
Het was weer een drukke maand bij de welpen waarin we weer een hoop 
hebben beleefd. Zo hebben de welpen 2 opkomsten aan insignes geze-
ten. Ze mochten zelf kiezen uit 4 verschillende welke ze wilden doen. Zo 
is er door veel kinderen het insigne sport, natuur of koken behaald. Ook 
hebben de welpen weer aan hun tocht technieken gewerkt met een tocht 
naar het Beatrix Park. En zijn de meeste een nachtje blijven slapen op het 
groepshuis. Leuk in de avond spelletjes spelen en natuurlijk een kampvuur. 
De laatste opkomst van april zijn we lekker creatief bezig geweest met 
spijkers en wol. En tijdens Pasen hebben we nog een echt casino gehad. 
Naast dat we zo veel hebben gedaan hebben we ook weer een aantal wel-
pen geïnstalleerd. Welkom Skippy, Kievit, Mus, Lachebek en Zonnetje. Ook 
is Leela geïnstalleerd als Welpenleiding. 
 
In mei gaan we weer nieuwe avonturen tegemoet. Waaronder een bezoekje 
aan Hotel Opstelten: het zomerkamp, wat we bij de welpen altijd rond He-
melvaart houden. In de volgende Tamtam kunt u lezen wat de Welpen daar 
allemaal beleefd hebben! 
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Wat gaan 
we doen?

• 4 mei: Dodenherdenking
• 7 mei: Explorer BBQ
• 14 mei: Playbackshow van 13.00 -16.00 
• 25 t/m 29 mei: Welpenkamp
• 25 t/m 29 mei: Scoutskamp
• 1 t/m 3 juli: Beverkamp
• 9 t/m 16 juli: Explorerkamp

Van de Explorers
Crea-bea voor de kampen
Deze maand zijn de Explorers weer druk bezig geweest, met het 
insigne expressie, en manieren om geld te verdienen voor ons 
zomerkamp. De Welpen gaan op kamp in het thema ‘Hotel op 
stelten’, en wij zorgen voor thema-versieringen, zoals schilderijtjes, 
een hotel-ingang, en bordjes om verschillende locaties aan te dui-
den. Om ons zomerkamp te betalen, zijn we al een aantal weken 
geld aan het verdienen, bijvoorbeeld door dasringen en armband-
jes te knopen en te verkopen, en bij het hek van het scoutingter-
rein staat een grote ton voor statiegeldflessen. 
Op 7 mei hadden we een barbecue voor leiding, andere jeugdle-
den en hun ouders. De opbrengst daarvan is ook bestemd voor 
ons kamp. 

Daarnaast hebben we Connor geïnstalleerd, hij had een lange 
installatie opdracht, namelijk iedereen voorzien van een tosti. Er 
waren extra gasten, dus het duurde even, maar uiteindelijk is het 
gelukt, dus welkom Connor! Terwijl we op de tosti’s aan het wach-
ten waren, hebben we grote spellen gespeeld, zoals mikado met 
bezemstelen. Tussen dat alles door hebben we een deel van het 
afdak voor de Playbackshow gepionierd. We hopen iedereen daar 
te zien volgende week! 

Lintje
De dag voor koningsdag is 
traditioneel de dag dat de 
meeste Koninklijke Onder-
scheidingen worden uitge-
reikt. Dit jaar had het zijne 
majesteit behaagd om Hans 
van de Linde te benoemen 
tot Lid in de Orde van Oran-
je Nassau. 

Hans werd in 1989 voorzitter 
van de Stichting Scouting 
Tono. Die functie oefende hij 
uit tot 1994, waarna hij ver-
der ging als penningmeester. 
Dat bleef hij tot zijn afscheid 
in 2002. Ook was hij enkele 
jaren de voorzitter van de 
renovatiecommissie die het 
toenmalige groepshuis van de 
Scouting Tono-groep, 
‘t Koets huis, renoveerde.
In 2002 ontving Hans van de 
Linde het Zilveren Waarde-
ringsteken van de Vereniging 
Scouting Nederland voor zijn 
inzet.

Buiten zijn functies bij de 
Scouting Tono-groep heeft 
Hans meerdere vrijwilligers-
functies bekleed. Zo was 
hij vanaf 1977 vrijwilliger bij 
Stichting Open Huis. Die 
stichting bestaat niet meer, 
maar vormde wel de basis 
voor het nog altijd succesvolle 
Seniorenwelzijn in Schiedam. 
Na zijn afscheid bij de Scou-
ting Tono-groep werd Hans 
penningmeester bij Sportclub 
Neptunus in Rotterdams. De 
laatste jaren is hij vrijwilliger 
bij het Jenevergilde in Schie-
dam.

Gefeliciteerd, Hans!
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Van de Stichting
Vacature Voorzitter Stichtingsbestuur
Officieel worden bestuursleden bij alle scouting-organisaties gekozen voor 3 jaar. Binnen de Scouting 
Tono-groep hebben we niet altijd aan verkiezingen gedaan omdat het vaak al lastig genoeg is om vrijwil-
ligers te vinden. In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) gaan we ons op-
nieuw aan de (her)verkiezingstermijnen houden.
De Scouting Tono-groep kent twee besturen: het groepsbestuur voor alle speltechnische- en vrijwilligersza-
ken en het stichtingsbestuur voor alle zaken rond financiën, roerende- en onroerende goederen (materiaal 
en huisvesting). Het stichtingsbestuur werkt in opdracht van de groepsraad. Momenteel is R. Spruit (Dolfijn) 
de voorzitter van het stichtingsbestuur. In september loopt de huidige termijn van de stichtingsvoorzitter af. 
Hierdoor is er per september een vacature voor voorzitter van de Stichting Scouting Tono. Iedereen die zich 
kandidaat wil stellen kan dat tot 1 september a.s. doorgeven aan secretaris.stichting@scoutingtono.nl.

Profiel
Als voorzitter van het stichtingsbestuur ben je verantwoordelijk voor de lopende zaken binnen de be-
heerstichting. Je stimuleert, motiveert en adviseert de andere bestuursleden in hun functie en houdt hierbij 
goed het overzicht. Je initieert acties, adviseert de vrijwilligers en coördineert de taken van de stichting. 
Hierbij heb je vooral oog voor een democratische gang van zaken en de haalbaarheid van de uitvoering. 
Ervaring binnen scouting is een pré, maar vooral leiderschap en samenwerking zijn essentieel.

Wat doet de voorzitter?
• Algemene aansturing van de beheerstichting.
• Leiden van vergadering van het stichtingsbestuur.
• Toezicht houden op het nakomen van gemaakte afspraken en een goede taakverdeling.
• Overleg plegen met het groepsbestuur van de vereniging en de verschillende taakspecialisten bin 
 nen het stichtingsbestuur
• Zorg dragen voor netwerken en het onderhouden contacten.
• Controle op het naleven van protocollen en richtlijnen of deze eventueel (her)schrijven.
• Een scherp ook voor kansen die zich voordoen, en kennis van zaken hoe deze kansen te pakken
• In overleg met de groepsraad kan je de groep vertegenwoordigen in het Scouting Schiedam-overleg

Belangrijk:
• Je bent minimaal 21 jaar of ouder.
• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen. Hier zijn   
 geen kosten voor jou aan verbonden
• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en jezelf hierin te ontwikkelen
• Je bent flexibel en begrijpt dat je in een vrijwilligersomgeving acteert

Inschatting tijdsbelasting:
• Circa 16 uur per maand.
• Er zijn in de regel 5 stichtingsvergaderingen per jaar

Wij bieden:
• Werken in een dynamisch en enthousiast bestuur met veel eigen verantwoordelijkheid.
• Samenwerking met andere betrokken en zeer enthousiaste vrijwilligers

Wil je meer weten? Neem dan even contact op met de huidige voorzitter: Richard Spruit (Dolfijn) via 
stichtingsvoorzitter@scoutingtono.nl of bel met 06-42506931.


