Beste ouders en verzorgers van Bevers, Welpen, Verkenners, Gidsen, Explorers en
Stamleden,
Nieuwe seizoen
Inmiddels zijn we bijna op de helft van het seizoen, en zijn we druk bezig met het voorbereiden van de
activiteiten rond Sinterklaas en Kerst. Voor alle groepen hebben we leuke en enthousiaste teams
gevonden. Wel zoeken we nog een ouder of ervaren begeleider om het Bever-team te ondersteunen.
Begeleiden van het Bever-team doe je niet alleen, want het team wordt nu ook al geholpen door onze
groepsbegeleiders. Als je meer informatie wilt dan kun je contact opnemen via
stichting@janvanhoof.nl.
Een ander leuk feitje is dat dit jaar voor het eerst de Gidsen-groep groter is dan die van de
Verkenners. Als bestuur vinden we dit belangrijk omdat we denken dat een gemengde groep goed is
voor de sfeer.
Clubhuis
Het clubhuis is nu bijna klaar, maar er blijven natuurlijk altijd wensen voor
verbetering. In ieder geval is er erg veel hulp geweest van ouders bij het
aankleden van de ruimtes.
Contributie
Er is een kleine verhoging van de contributie, wat betekent dat de
jeugdleden € 200,- betalen (dat was € 198,-). De Bevers betalen € 136,-. Met
deze verhoging volgen we de inflatie.
Sponsorkliks
Zoals elk jaar, willen we Sponsorkliks opnieuw onder de aandacht brengen.
Dit is een simpele manier om, zonder extra kosten, de Jan van Hoof te
steunen. Bij het doen van een aankoop via een webwinkel, bijvoorbeeld
Bol.com, ga je eerst naar de Jan van Hoof site (www.janvanhoof.nl), en klikt
op het logo van Sponsorkliks, dat rechtsonder op de pagina staat.
Vervolgens kun je de webwinkel van je keuze selecteren en verder gaan
met de aankoop. Per aankoop komt een deel van het bedrag bij ons terecht.
Ouders in de groepsraad
Inmiddels hebben we een ouder die als vertegenwoordiger in de groepsraad zit. We zoeken wel nog
een oudervertegenwoordiger voor de Bevers en voor de Welpen. Opgeven kan via
stichting@janvanhoof.nl.
Verhuur van de ruimte
Doordat we verhuisd zijn hebben we te maken met een hogere huur. Dit betekent dat we, om de
begroting sluitend te krijgen, een huurder zoeken die op doordeweekse dagen, een lokaal wil huren.
We denken hierbij aan bijvoorbeeld een toneelvereniging. Weet u een groep die op zoek is naar een
ruimte, dan horen we dat graag!
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