Brulmail
Prins Hendriklaan 30

info@scoutingpius12.nl

2264 SW Leidschendam

070-3203040

Datum
16-3-2019
23-3-2019
30-3-2019
30-3-2019
6/7-4-2019
20-4-2019
27-4-2019
4-5-2019
25-5-2019
11/12-5-2019
18-5-2019
29-5 T/M 1-6
15/16-6-2019
21 t/m 27-72019
20-7-2019
GG = Gehele Groep

Tijd
Za 11:00 – 16:30
Za 10:00 – 14:00
Za 10:00 – 12:00
Za 14:00 – 17:00
Za 10:00 – Zo 16:00
Za 10:00 – 17:00
Za
Za 10:00 – 17:00
Za 10:00 – 16:00
Za 10:00 – Zo 16:00
Za 14:00 – 16:00
Volgt nog
Za 12:00 – Zo 15:00
Volgt nog

Speltak
GG
WE
WE
WS
WS
WS
GG
WS
WS
WS
GG
WS
GG
WE

Wat gaan we doen
NL doet
Naar Meijendel
Vriendjesdag
Boten te water
Weekend op de kaag
Zeildag
Geen bijeenkomst
Zeildag
Zeildag
Weekend op de kaag
Open dag
Kaagcup
Groepsweekend 60 jaar
Start kamp welpen

Volgt nog

WS

Start kamp waterscouts

WE = Welpen

WS = Waterscouts

Vanaf de Penningmeester
Financieel draait onze scoutinggroep volledig op de inkomsten uit contributie van de leden
en stafleden. We ontvangen geen subsidie van de gemeente. Gelukkig kan onze groep wat
extra inkomsten genereren uit de verhuur van het houten gebouw.
Helaas is gebleken dat er in 2018 een tekort is ontstaan, de kosten zijn inmiddels hoger dan
de inkomsten. De groepsraad – alle stafleden en het bestuur van de groep – heeft moeten
besluiten de maandelijkse contributie te verhogen. De verhoging van de BTW en de
oplopende kosten voor onder meer energie maken dit helaas noodzakelijk om
kostendekkend te blijven. De contributie van de welpen gaat met € 1,30 omhoog naar € 18.
De zeeverkenners gaan maandelijks € 1,75 meer betalen waardoor de contributie € 26
bedraagt. De verhoging gaat in per 1 april 2019. In de maand april zal ook het verplichte
eerste deel kampgeld van € 90 worden afgeschreven.
Overigens is de Ooievaarspas ook te gebruiken bij onze scoutinggroep. De gebruikers van
deze pas verzoeken wij graag deze begin april opnieuw te scannen.
Tenslotte ontvangen wij enige inkomsten uit sponsorkliks. Grote webwinkels zoals bol.com,
Wehkamp, Zalando, thuisbezorgd.nl, AH en Coolblue zijn hierbij aangesloten. Wanneer u
iets via deze sites bestelt krijgt onze groep een commissie. Voor u is de prijs exact hetzelfde,
een heel eenvoudige manier om onze groep financieel te steunen!! Hoe werkt het? Op onze
website staat de banner van sponsorkliks. Wanneer u via deze link iets bestelt krijgen wij
(anoniem) een commissie. Dus bij deze het verzoek, klik eens op sponsorkliks via onze
website www.scoutingpius12.nl
Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
Oude kleding? Inleveren in de groene container bij de Pius natuurlijk!
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NL Doet!
Op 16 maart is het weer NL doet. Dat betekend dat wij als groep weer meedoen! Dit jaar
gaan we weer ons terrein en gebouwen aanpakken. Dat betekend dat we gaan verven,
gaan straten, gaan snoeien, etc. We maken alles weer helemaal klaar voor de zomer.
Daarbij hebben we handjes nodig. We willen daarom een beroep op iedereen doen. Meld
je van tevoren aan op www.nldoet.nl en meld je aan voor onze klus (pius12). Het
aanmelden is belangrijk want dan kunnen wij een vergoeding krijgen voor onze klussen!
De leden draaien die dag gewoon op hun normale tijden, maar zij zullen meehelpen met
de klussen voor NL doet. NL doet klussers zijn welkom vanaf 11 uur tot ca. 16:30. Eigen
gereedschap meenemen zoals boormachine, snoeischaar, ed is wel wenselijk, graag wel
zelf gebruiken en op letten. Wij hebben namelijk niet voor iedereen genoeg
gereedschap. Mochten er nog vragen zijn dan kunnen die worden gesteld via
bestuur@scoutingpius12.nl
Wij hopen op uw komst, ook al is dat maar een uurtje!

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
Oude kleding? Inleveren in de groene container bij de Pius natuurlijk!
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Welpen
Zaterdag 10.00 – 12.00 uur
akela@scoutingpius12.nl

Beste welpen en ouders,
Na weer een zeer geslaagde wot en we ook weer goed op weg zijn om iedere welp
zijn eerste ster te laten halen, komen er ook weer veel leuke zaterdagen aan. Wij als
staf hebben heel veel zin in de komende tijd en hopen dat jullie dat ook hebben!
Onze groep telt nu 12 welpen. Dit is natuurlijk een fantastisch aantal, maar we
zouden het alleen maar leuk vinden als dit er meer zouden zijn. Daarom organiseren
wij op 30 maart een vriendjes en vriendinnetjesdag. We zouden het heel leuk vinden
als onze welpen kids meenemen om aan hun te laten zien hoe leuk scouting wel niet
is. Deze dag staat vol met leuke activiteiten en we zouden het dan dus ook
fantastisch vinden als er zo veel mogelijk kinderen bij zijn.
De winter is nog niet eens afgelopen maar wij als staf zijn achter de schermen al druk bezig met de
voorbereidingen van het zomerkamp. Het kamp vindt plaats van 21 t/m 27 juli en belooft nu al een
groot spektakel te worden. Verdere informatie over het kamp zal in een latere brulmail worden
vermeld, daarnaast willen wij als staf een ouderavond organiseren om zo jullie zo veel mogelijk te
informeren en eventuele vragen te beantwoorden. Een datum zal nog volgen. Wij zien het kamp als
het hoogtepunt van het jaar en gaan er dan ook vanuit dat elke welp mee gaat. Wij vragen u wel om
uw kind vóór 1 mei aan te melden bij onze akela. Dit kan door te mailen naar
akela@scoutingpius12.nl
-De welpenstaf,
Akela, Dizzy, Baloe & Louis

Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
Oude kleding? Inleveren in de groene container bij de Pius natuurlijk!
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Waterscouts
Dinsdag 19.30 - 21.00 uur
Zaterdag 14.00 - 17.00 uur
schipper@scoutingpius12.nl

Beste waterscouts,
Na een fantastische wot gaan we verder met het laatste stukje van het winter seizoen, dat
houd dus in dat we bijna naar de kaag gaan om weer van het mooie weer te genieten.
Als de boten eenmaal op de kaag liggen hebben we gelijk een aantal zeildagen en
weekend ingepland, voor de data kijk even in de agenda.
Daarnaast vragen wij extra hulp bij het te water laten van de boten, dit vindt plaats op 30 maart.
Op zaterdag 27 April (koningsdag) is er geen bijeenkomst!
Als we op weekend of zeildag gaan dan verzamelen rond de tijd die bovenin in de agenda staat op
het piusplein. Wij gaan dan met de auto naar de kaag en zouden graag aan de ouders willen vragen
of er gereden kan worden. Tijdens een weekend of zeildag zijn wij te bereiken via ons algemeen
nummer. Met een weekend heb je verder een aantal spullen nodig, kijk in de lijst hieronder, hou het
weer in de gaten voordat je alles van de lijst in je tas legt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slaapmatje of luchtbed
Slaapzak
T-shirt
Onderbroek
Sokken
Broek
Vest of trui
Extra schoenen
Tandenborstel
Tandpasta
Regenpak
Eten voor 3 maaltijden
Drinken voor tot en met zondag

Als je de bovenstaande spullen in een tas stopt en een rugzak met je eten en drinken meeneemt dan
ben je klaar voor het weekend. Als het weekend is afgelopen gaan wij rond 15:30 weg vanaf de kaag
en komen dan rond 16:00 aan op het piusplein.

Behouden vaart,
De Waterscout staf
Steun de Pius financieel zonder dat het u iets extra kost door:
Online aankopen? Via sponsorkliks natuurlijk!
Oude kleding? Inleveren in de groene container bij de Pius natuurlijk!

