Aan:
Alle leden van Scouting Skoltaro Eibergen








Datum: december 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.
Het afgelopen half jaar hebben Guido Sommers (vader van Robbe) en Arnold Maarse (vader van
Lars) met veel enthousiasme meegelopen in het bestuur. Wij zijn dan ook erg blij dat we hen per
januari definitief kunnen toevoegen aan het bestuur. Verder bestaat het bestuur uit Marjan te Raa
(moeder van Jeanet, Nicolette en Ivar), Renate Wopereis, Silvia Koopman (moeder van Dylan, Floor),
André Teselink (vader van Tino).
Silvia Koopman en Renate Wopereis treden terug. We hopen dan ook van harte dat we nieuwe
enthousiaste mensen met hart voor scouting aan het huidige bestuur kunnen toevoegen.
We zijn op zoek naar betrouwbare en verantwoordelijke personen. Specifieke kennis van
scoutingzaken is niet noodzakelijk.
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. Met uw hulp waarborgen we dat Scouting Skoltaro
goed de toekomst tegemoet kan.
Heeft u nog vragen, of wilt u nog wat meer weten één van de bestuursfuncties? U kunt dan contact
opnemen met de bestuursleden door een mail te sturen naar bestuur@skoltaro.nl of te bellen met
Arnold Maarse 06-11952965. Uiteraard is het ook mogelijk om de dagelijkse leiding in het bos aan te
spreken.
We hopen dat we uw interesse hebben gewekt!
Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Scouting Skoltaro Eibergen

