Aan:
Alle leden van Scouting Skoltaro Eibergen








Datum: mei 2016


Vereniging Scouting Skoltaro Eibergen
KvK Veluwe en Twente 41039563
Bank: NL20 RABO 0140 4320 27
Website: www.skoltaro.nl
Email: secretaris@skoltaro.nl
Secretariaat:
Koningsbult 25
7152 GP Eibergen
Telefoon: 0545 471063

Beste ouders / verzorgers,
Wij zijn blij met het scouting-lidmaatschap van uw kind(eren) en we weten het haast wel zeker: dat is
wederzijds. De leiding van de scoutinggroep Skoltaro doet zo veel mogelijk om het alle jeugdleden
naar de zin te maken en om tegelijkertijd ook een klein steentje bij te dragen aan het opgroeien van de
kinderen.
De belangstelling voor Scouting in Eibergen is groot en we zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers.
Binnen de huidige bestuursleden hebben een aantal mensen een dubbelfunctie. We vinden dit niet
wenselijk en hopen dan ook van harte dat we het huidige bestuur kunnen uitbreiden zodat we de
taken beter kunnen verdelen. We kunnen dan nog voortvarender met onze opdracht aan de slag.
Momenteel is de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Groepsbegeleider:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Marjan te Raa
Renate Wopereis
Silvia Koopman
vacature
André Teselink
Derk Zeedijk

De huidige voorzitter is tevens verantwoordelijk voor de blokhutverhuur en is leidster bij de bevers. Dit
zijn drie petten die niet (wenselijk) te combineren zijn. We hopen dan ook dat we het bestuur kunnen
uitbreiden met een bestuurslid die ofwel de rol van voorzitter op zich neemt, ofwel de blokhutverhuur
in portefeuille neemt.
We zijn op zoek naar betrouwbare en verantwoordelijke personen. We hebben tenslotte een grote
groep minderjarigen onder onze hoede. Samen met de penningmeester vormen de voorzitter en de
secretaris het dagelijks bestuur van onze scoutinggroep. Specifieke kennis van scoutingzaken is niet
noodzakelijk. De voorzitter heeft voornamelijk een coördinerende rol en is bijvoorbeeld
verantwoordelijk voor het contact met externen zoals de gemeente Berkelland en andere
scoutinggroepen uit de omgeving. Samen met het bestuur zorgt de voorzitter er niet alleen voor dat
aan alle randvoorwaarden wordt voldaan om de scoutinggroep draaiende te houden, maar ook dat het
beleid voor de komende jaren wordt uitgestippeld.
Dus draagt u Skoltaro een warm hart toe en bent u graag bereid een steentje bij te dragen. Overweeg
dan of u iets zou kunnen betekenen in het bestuur. Zonder uw hulp is het niet mogelijk om Scouting
Skoltaro draaiende te houden.
Heeft u nog vragen, of wilt u nog wat meer weten één van de bestuursfuncties? U kunt dan contact
opnemen met de voorzitter of secretaris (voorzitter@skoltaro.nl, secretaris@skoltaro.nl)
We hopen dat we uw interesse hebben gewekt!
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van Scouting Skoltaro Eibergen,
Marjan te Raa, Voorzitter

