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Groepsnieuws 
Een dikke pluim!! 
 
Onze groep heeft momenteel 71 jeugdleden. De meeste leden zijn al lange tijd lid. Hieruit maken wij op dat de 
leden het erg naar hun zin hebben. Wekelijks zijn er 19 leiders actief om deze leden een leuke ochtend, mid-
dag of avond te bezorgen.  
 
Met dit stukje in het groepsblad willen wij alle ouders laten weten hoe bijzonder dit eigenlijk is! De leiding staat 
iedere vrijdagavond en zaterdag weer vol enthousiasme klaar om uw kind(eren) op een leuke manier het scou-
tingspel te laten beleven. Zij hebben in de avonduren regelmatig overleg of vergaderingen, zorgen dat er vol-
doende spelmateriaal aanwezig is en organiseren de weekendkampen en het jaarlijkse zomerkamp.  
Vaak staan ouders er niet bij stil, hoeveel tijd dit kost (gemiddeld 8 uur per week) en dat zij dit allemaal op 
geheel vrijwillige basis doen. Zij krijgen hiervoor dus niets betaald. Door middel van etentjes en andere gezelli-
ge momenten proberen wij als bestuur onze waardering hiervoor te laten blijken. 
 
Ons leidingteam is in onze ogen een bijzonder team. Bijna alle leiding en hulpleiding is als jeugdlid bij ons be-
gonnen en zij vormen mede daardoor een hecht team. De ervaren leiding traint de jongere leiding en zoals u 
zelf wel merkt weten de teams ontzettend originele, creatieve, leuke opkomsten en kampen neer te zetten!  
Omdat de leiding scouting moet combineren met werk, studie, relatie en hobby’s, kan het wel eens voorkomen 
dat zij op de zaterdag niet aanwezig kunnen zijn. Door op die momenten de hulp in te roepen van andere lei-
dingteams, plusscouts (oud-leiding) of bestuur kan de opkomst toch bijna altijd doorgaan!  
 
Zowel de leiding als het bestuur merkt dat ouders zich niet altijd realiseren hoe bijzonder het is dat deze men-
sen bereidt zijn zoveel tijd en energie in een dergelijke vrijwilligersklus te steken. 
In deze tijd van het jaar laten we familie en vrienden door middel van een kaartje onze waardering zien en 
wensen ze alle goeds voor de toekomst. Via deze weg willen wij laten zien hoezeer wij onze leiding waarderen! 
Het zou fantastisch zijn als u ons voorbeeld hierin volgt en in 2010 (nog) meer uw waardering laat blijken aan 
de leiding. 
 
Wij hopen dat ons leidingteam in deze samenstelling nog lange tijd voor uw kinderen klaar wil en kan staan 
met hun creatieve, actieve en originele programma’s.  
Als bestuur zijn wij heel dankbaar voor hun enthousiasme en inzet. 
 
Namens het bestuur,  
Anke van de Bor en Liesbeth Draeck  
Groepsbegeleidster en groepspenningmeester. 

Onze leidingteams: 
 
 
Bevers:  Maaike Bijker 
  Rianne Roosen 
  Rana Eyican 
  Lisa Voet 
 
Kabouters:  Lieske Draeck 
  Renske Draeck 
  Hannah van der Blij 
  Jan Heijink 
  Marcella Zandvliet 
 
 

 
 
 
Welpen: Bastiaan Hoekstra 
  Sarah van Heems 
  Tom Voet 
  Jelle Puts 
  Nikkie van Noorden 
   
Scouts: John-Paul Staats 
  Andrea Nagelmaker 
 
Explorers Jelle de Ruijter 
  Simone Bonfrer 
  Bas van Noorden 

Wanneer u boodschappen doet bij de Vomar, wilt u 
dan die Klant-is-Koningkaart gebruiken?Bij het afreke-
nen van de boodschappen worden de totaalbedragen 
steeds op de kaart opgeteld, hiervan wordt  0,5% door 
de Vomar overgemaakt naar onze scoutinggroep. 

2. 

Schootsteek 



Bevernieuws... 
Hoi iedereen, 
 
 
Hier zijn de Bevers weer met een aantal avonturen. Want we hebben ons niet verveeld afgelopen we-
ken. Eind oktober hadden we een hele verjaardagsopkomst. We schilderden een super grote taart 
en we versierden het lokaal met zelfgemaakte slingers. Natuurlijk maakten we ook echte taartjes. 
 
Daardoor vierden we wat later Halloween. In ons lokaal hing spinrag met grote spinnen erin en we 
zaten rond het kampvuur een eigen toverdrank te maken. Boven probeerden we niet in de lichtstraal 
te komen. Voor dit alles moesten we eerst een eigen toverstaf knutselen, anders konden we ook niet 
toveren. 

 
Dit jaar gingen de Bevers naar het Pietenfeest. 
De Pieten konden helemaal niets, ze konden niet 
eens hun veters strikken of pakjes inpakken. Ui-
teraard hielpen wij mee om de Pieten alles te le-
ren. We moesten pakjes inpakken, touwtje sprin-
gen, taaitaaipop versieren, op banken klimmen, je 
eigen leiding inpakken met wc-papier, etc. Al met 
al erg leuk dus en gelukkig was het met de Pieten 
allemaal goed afgelopen. 
 
Op een regenachtige zaterdag deden we allemaal 
gezelschapspelletjes, zoals “Kat en Muis”, “4 op 
een Rij” en “Memory”. Gelukkig was het aan het 
eind van de ochtend droog, waardoor we nog even 
konden voetballen. 
 

We hebben ook nog een nieuwtje, want er zijn twee explo’s die leiding willen worden: Rana en Lisa. 
Ze vinden het heel gezellig bij de Bevers. Ze moeten nog wel geïnstalleerd worden, maar dit doen we 
in het nieuwe jaar. 
 
Zodoende kom ik weer met een oproep naar iedereen, want we hebben nu wel leiding genoeg, maar 
helaas geen kinderen. Willen jullie op school bij de kleuters reclame maken voor de Bevers? Ze kun-
nen elke zaterdagochtend om 10:00 uur langskomen of de website bekijken voor informatie. 
 
Alvast bedankt hiervoor namens alle 3 de Bevers, 
  Rana, Lisa, 
  
 Indira (rietje_rianne7@hotmail.com)  
  
 Tasia (maaike_bijker@hotmail.com)  

3. 

Diverse knopen: 



Scoutsnieuws De cobra’s. 
Datum: 31/10/09 Tijd: 16:15 
Vandaag hebben we een hike gelopen. Hij was stom. De 1e fout 
was: we liepen de verkeerde kant op. De 2de fout was: we gingen 
naar Haarlem, maar we moesten naar ‘Elswout.’ 
Vrijdagavond 30/10/09 moesten we de tent opzetten. Dat was best 
lastig… 
Lisa en Els bleven de hele nacht op. Ik heb 5 uur geslapen. Het 
kamp is best leuk. 
 

Jelle Bonnema 
 
Datum: 01/11/09 Tijd: 09:30 
Op zaterdagavond gingen we ‘weervolven van wakkerdam’ en 
‘dodenstraal’ spelen. Ik ga nu wat vertellen over dodenstraal. We 
moesten naar een plek waar mannen stonden met zaklampen. Als 
we door hun zaklampen geraakt werden moesten we weer teruglo-
pen. Als we wel dichtbij genoeg kwamen, dan mochten we een 
snoepje pakken. 
 

Jaro Reinders 
 
Datum: 01/11/09 Tijd: 09:50 
Op vrijdagavond begon het kamp. We moesten midden in de nacht de tent opzetten. Dat was best wel leuk, 
omdat ik samen met Jaro en Jelle in de tent moest om de tentstokken rechtop te zetten. Toen gingen we het 
smokkelspel spelen: de slangen (cobra’s en ratelslangen) tegen de rest (kiwi’s en tijgers). Helaas verloren de 
slangen en moesten we naar bed. Dit kamp was echt leuk. Helaas moeten we over 2 uur en 10 minuten al-
weer naar huis. 
 

Robbert  Abinnk 
Datum: 01/11/09 Tijd: 10:00 
Toen we ‘weervolven van wakkerdam’ gingen doen, dacht ik dat als we onze ogen dicht hadden, dat enge 
mensen ons gingen laten schrikken. Jammer genoeg was dat niet zo. We gingen dodenstraal doen. Dat was 
wel leuk, maar ik dacht dat het wel wat spannender zou zijn. 
Bij de hike zaten Lisa en ik te hallucineren van het korte slapen. Dat was echt v et eng. Maar gelukkig had 
Lisa pepernoten mee en was de hike best kort. Wel liepen we vet vaak fout. 
 

Els Sneider 
 
Datum: 01/11/09 Tijd: 10:06 
’T is nu 10:06 en we worden geïnspecteerd, ik hoop dat het goede punten worden. In het verhaal van Els is 
te lezen dat ik heel weinig geslapen heb. Wel heb ik mijn record gebroken van 36 uur naar 45 uur ☺ De 2de 
nacht viel ik wel meteen in slaap. Ik ben nu wel heel erg moe, maar gelukkig kunnen we bijna naar huis. Ik 
vond het een Lastig, maar gezellig weekend. 
 

Lisa Meesters 
 
Datum : 01/11/09 Tijd: 10:25 
Toen we vrijdagavond op het naaldenveld aankwamen, dacht ik dat het onmogelijk was om de tent op te zet-
ten. Maar het is ons samen gelukt en de nieuwe scouts hebben veel geleerd. Ook bij de hike hebben we goed 
samengewerkt. Alleen jammer dat de ‘nieuwe’ opeens weg liepen. 
We zijn nu bezig met het afbreken van de keuken, de taken zijn goed verdeeld. 

 
Niels Lambers 

4. 



Explonieuws 
Hallo iedereen, 
 
Vorig jaar zijn we begonnen met een uitdagend en experimenteel 
project: het survivalweekend.  
In zo’n weekend is het de bedoeling om je beste beentje  voor te 
zetten en alles uit de kast te halen wat je weet op het gebied van 
scouting. Je moet je eigen dak boven je hoofd maken van takken, 
stenen en wat oude zeilen. Deze takken haal je ergens uit de wilder-
nis met wat bijlen en zagen. En dan maar bouwen. Primitief koken is 
ook van de partij. 
 
Vorig jaar was het survivalweekend een groot succes. Op het Naaldenveld hebben we ons goed staande weten 
te houden tegen de kou die er op dat moment was. Zelfs sneeuw teisterde ons. De groep was toentertijd opge-
deeld en waren er twee prachtige shelters gemaakt van alleen maar takken en boomstammen. 
 
Dit jaar zijn we met een nieuwe groep. Dat is altijd wel even spannend, want je weet niet hoe het allemaal gaat 
lopen. Dat bleek uiteindelijk mee te vallen. Waar onze uitdaging vooral lag, was het weerstaan van de krachten 
der natuur. Sowieso is het weer de laatste weken beroert, maar de nacht van 6 november was een mix van re-
gen en hevige wind die het overleven erg moeilijk maakte. 
We stonden op een weiland tussen Haarlem-Noord en Verlserbroek in. Op dit veld lag het vol van de koeien-
vlaaien, maar het lag ook vol met omgevallen bomen. Deze hebben we met enige moeite kunnen ontleden in 
kleine takken. Aangezien we drie groepen hadden, nam iedereen een paar van deze takken voor zichzelf. Verder 
hadden we als hulpmiddel een paar zeilen per groepje. Het bouwen kon gaan beginnen. Er waren maar twee 
dingen belangrijk aan onze hutten: dat ie waterdicht is en dat windbestand is.  
Dat is niet iedereen gelukt. Rana en Lisa hadden al heel snel hun jagershut gemaakt achter een heuveltje. Hoe-
wel dit een slimme tactiek leek te zijn, was de regen 
te sterk voor deze hut. Verder hadden ze nog het na-
deel dat het erg krap was. Met een grote frons werd 
er gezegd dat het niet lekker lag. 
 
Bart en Marcella hadden dezelfde constructie voor 
hun hut, maar wel een iets groter en steviger zeil. Het 
stond allemaal heel stevig en het lag erg comfortabel, 
maar na één grote plensbui was de tent omgetoverd 
tot een zwembad. Een 5 centimeter lange laag water 
teisterde de twee explo’s. 
 
Tot nu toe nog geen succes, maar er is een klein 
lichtpuntje: de shelter van Tom, Timon en mij. In tegenstelling tot de andere twee groepen hadden we een pa-
tatzak gemaakt met de punt richting de wind op de sterkte van windkracht 7. Na heel lang bouwen en ploeteren 
in de wind was de shelter voor de drie explo’s klaar. Het was erg ruim en konden ook tassen van andere explo’s 
in kwijt. Het grootste nadeel van onze shelter was dat mijn kant ontzettend lekte. Mijn hele slaapzak was nat, 
terwijl Tom en Timon droog lagen aan de andere kant van de shelter. Ik trok me er weinig van aan. 
 
Toch besloot de begeleiding om toch te overnachten in het clubgebouw. Rana, Lisa, Marcella en Bart hadden het 
niet zo leuk in tegenstelling tot Tom, Timon en ik. Om half drie ’s nachts lagen we droog in het stamhok. Ik lag 
toch comfortabeler in de shelter. 
 
Één van de explo’s was bang dat de bevers de volgende dag zouden binnenstormen. Hoewel we wakker werden 
op het moment dat de bevers begonnen, werden we niet gestoord. De rest van de dag hebben we besteed aan 

vuurtjes maken en het afbreken van de shelters. Het is niet uitgepakt als we 
wouden. Daarom hebben we kort afgesproken dat we het nog eens over doen. 
Maar dan in het voorjaar. Dus zullen we dit seizoen zowel een herfst-
survivalweekend als een lente-survivalweekend hebben. En nog een gelukspunt-
je: het is allemaal gefilmd! Dus wacht alvast met smacht op de nieuwe explo-
trailer op de site. 
 
Vincent 

5. 
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Sponsorloterij 
Bent u al lid  van de Sponsor loterij, dan kunt u de clubgegevens telefonisch 
wijzigen via 0900-3001400 en deze omzetten ten gunste van de  
Kameleon Kinheim Scoutinggroep. 

Installatie 
 
Na een geweldige tijd bij de scouts zijn we afgelopen 
zomer overgevlogen naar de explo's. Na een paar hele 
leuke opkomsten kwam de dag dat we geïnstalleerd 
werden. 
  
We hadden ons al de hele week druk gemaakt over wat 
we gingen doen en we waren dus allemaal aardig ze-
nuwachtig, toen kregen we bij een gezellig kampvuur te 
horen  dat we een tocht moesten lopen. We werden in 
2 groepjes verdeeld. Bas en Timon gingen samen en 
Marcella,Bart en Rana. Lisa kon er helaas niet bij zijn. 
Als eerste moesten we een sudoku oplossen, waarmee 
we coördinaten konden verdienen. Die coördinaten ga-
ven een plek de plek op de kaart aan waar post 1 was. Wij vertrokken als eerste, maar werden vlak voor de post 
ingehaald door Bas en Timon. Op post 1 moesten Rana en Marcella via een soort prehistorische walki-talki voor-
werpen omschrijven, zodat Bart aan de andere kant kon raden wat het was.  
Dit lukte en dus kregen we van Tom en Jelte, die op de post stonden, een envelop met puzzelstukjes. We moes-
ten de puzzel oplossen om te weten waar post 2 was. De puzzel klopte volgens ons niet helemaal, zelfs Tom en 
Jelte kwamen er niet uit. Uiteindelijk hadden ze ons maar gewoon verteld waar de post was. Op de tweede post 
stonden Jelle en Simone. Er waren 3 onderdelen die door een iemand uitgevoerd moest worden. Rana moest in 
een bootje onder een brug door varen.  
Daarna werd Marcella geblindoekt en moest allerlei dingen proeven. Als laatste moest Bart over touwen heen 
lopen, die boven water waren gespannen. Ook dit lukte en dus konden we verder lopen naar post 3. Op de der-
de post stonden Vincent,Marc en joey die verkleed was als een of andere ouwe man. We moesten vragen over 
de explo's beantwoorden. De vragen waren erg makkelijk ( behalve voor Marcella ), waardoor we snel verder 
konden lopen naar de laatste post. Toen we aangekomen waren bij de laatste post werden we daar geïnstaleert. 
Er stond in je boekje twee regels tekst en die moest je samen met de wet oplezen, En toen hoorde we allemaal 
opeens bij dé explo's, toch moeten we nog ontgroent worden op kamp om echt bij de explo's te horen.  
  
We hebben de afgelopen weken ook nog allemaal leuke dingen gedaan, zoals zelf bogen maken en daar ook 
mee schieten. Ook hebben we op een opkomst een kampvuur gemaakt en veldoventjes gemaakt en daarop ge-
kookt. We hebben ook nog een opkomst geklommen en een opkomst abgeseilt uit de plaatselijke boom. Daar-
naast hebben we geschaatst en in de keuken chipies, mouse (moesten bonbons zijn ) en caramellollys gemaakt. 

  
We zijn ook nog op weekend geweest naar een weiland toen gingen we eerst 
boomstammetjes zoeken om als tentpaal te gebruiken. Daarna gingen we die 
boomstammetjes in de grond slaan en daar een zeiltje over heen spannen, 
Toen gingen we bij het kampvuur zitten en toen kropen we ons bed in; toen 
Marcella en Bart al aan het slapen waren ging het heel hard regenen en bijna 
alle zeiltjes lekten waarna we naar het clubhuis gingen fietsen om daar de 
nacht door te brengen. Het was uiteindelijk een nat maar leuk weekend!  

6. 

Explonieuws 

Mastworp met steek 



In 2010 bestaat de groep 65 jaar, dus een mooie aanleiding om er een feestelijk scoutingseizoen van te maken. 
Naast enkele gezamenlijke opkomsten komt als klap op de vuurpijl een zomerkamp voor de bevers, kabouters, 
welpen en scouts, waarbij wij ook hopen op de aanwezigheid van een aantal explorers. De explorers zullen een 
ondersteunende taak op zich nemen. De explorers houden op het eind van de zomervakantie hun eigen expeditie. 
Hoe lang de bevers meegaan is nog niet bekend, omdat nu nog niet duidelijk is hoeveel en welke leden er mee 
gaan.  
Wij hebben in Goor (Hof van Twente) een clubhuis en een kampeerterrein gehuurd, zodat alle speltakken hun 
kamp kunnen houden zoals zij dat gewend zijn.  
Om de kampvoorbereidingen zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat wij weten hoeveel kinderen 
er aan dit fantastische jubileumkamp zullen deelnemen. 
 
Zoals gebruikelijk wordt het kamp gehouden in de eerste week van de zomervakantie: 
Van zaterdag 10 juli t/m zaterdag 17 juli 2010. 
 
De kosten van het kamp bedragen € 125,-- p.p.  
 
Inschrijfgeld € 20,-- , a.u.b. betalen vóór 1 januari 2010. Restitutie is niet mogelijk. 
Kampgeld € 105,--, te betalen voor 1 mei 2010. 
 
Of in termijnen: 
Inschrijfgeld  € 20,-- betalen voor 1 januari 2010 
1e termijn   € 35,-- betalen vóór 1 februari 2010 
2e termijn   € 35,-- betalen vóór 1 april 2010 
3e termijn   € 35,-- betalen vóór 1 juni 2010. 
 
Rekeningnummer: 749781696 
t.a.v.   mevr. E.P.J. Brand e/o hr. B. Gerritsma 
o.v.v   voornaam en achternaam van uw zoon(s) en / of dochter(s) + speltak 
 
Wij willen u vragen, uiterlijk vóór 1 januari 2010, onderstaande strook ingevuld aan de speltakleiding retour te ge-
ven. Als uw zoon(s)/dochter(s) meegaan op het kamp, vragen wij u tevens de inschrijfkosten (€20,--) voor 1 ja-
nuari 2010 te storten op bovenstaand rekeningnummer. 
 
Wij maken u erop attent, dat  i.v.m. reserveringen, het kampgeld niet geretourneerd kan worden wanneer uw 
zoon/dochter zich na 1 juni terugtrekt (gevolgen van overmacht of ziekte uitgesloten). 
 
We vertrouwen erop dat alle kinderen gezond meegaan naar het kamp. We zullen er bovendien alles aan doen om 
het kamp zonder ongevallen te laten verlopen. De leiding is echter niet verantwoordelijk voor mogelijke ziekten of 
ongevallen tijdens het kamp. Wij gaan ervan uit dat alle kinderen W.A.verzekerd zijn, of dat u dit op korte termijn 
regelt. 
Als u nog vragen hebt horen wij dat natuurlijk graag en kunt u contact opnemen met: 
 
Maaike Bijker (bevers)    tel: 0618155412   e-mail: maaike_bijker@hotmail.com 
Lieske Draeck (kabouters)   tel: 5398094 / 0650407261 e-mail: draeckje@hotmail.com 
Bastiaan Hoekstra (welpen)   tel: 0627515949   e-mail: artisdepartis@gmail.com 
John-Paul Staats (scouts)    tel: 0614383714   e-mail: johnpaulstaats@hotmail.com 
Bart Gerritsma (evenementencoördinator) tel: 0616480087   e-mail: bartgerritsma@hotmail.com 

Dit strookje voor 1 januari 2010 inleveren bij één van bovenstaande leiding. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..… (naam)  
 
gaat wel*/ niet* mee met het jubileumzomerkamp in 2010. 
 
het kampgeld wordt betaald in: 3 termijnen* / ineens* 
 
e-mail adres van ouder/verzorger…………………………………………………………………………………………...……… 
 
handtekening van ouder / verzorger:                       datum: 

Zomerkampen 2010 

* doorhalen wat niet van toepassing is.    
7. 



Speel mee 
en sponsor de  

Kameleon Kinheim  

BEGROTING 2010 
 
In de groepsraad  van 7 december is de begroting voor het komende jaar vastgesteld. Evenals vorig jaar willen 
we u als ouders/verzorgers inzage geven in onze financiën. De raming van inkomsten en uitgaven zijn als volgt: 
 
INKOMSTEN 
 Contributies     € 9.520,- 
 Donaties         350,- 
 Acties/ groeps- en speltak activiteiten  3.240,- 
 Verhuur clubhuis        100,- 
 Kampbijdragen ouders/ verzorgers  9.140,- 
 Kampbijdragen vanuit activiteiten  p.m. 
 Subsidie gemeente Haarlem   1.700,- 
 Overige inkomsten        450,- 
                   -------------------------- 

 TOTAAL     €      24.500,- 
 

UITGAVEN 
 Huisvestingskosten    € 6.510,- 
 Organisatiekosten     4.100,- 
 Speltakken materiaal e.d.    2.150,- 
 Acties/ groeps- en speltak activiteiten  1.940,- 
 Overige activiteiten       400,- 
 Groepsmateriaal en verzekering   1.860,- 
 Kampkosten t.l.v. ouders/verzorgers   9.140,- 
 Kampkosten t.l.v. extra activiteiten  p.m. 
                   -------------------------- 

 TOTAAL     €      26.100,- 
              ------------  
SALDO      €       -1.600,- 
 
 
BATEN EN LASTEN: 
We verwachten dit jaar voor het eerst in jaren een tekort. In de loop van het jaar zullen we bekijken hoe we dit 
tekort kunnen wegwerken om aan het eind van 2010 tenminste een sluitende jaarrekening te krijgen.   

8. 

Speel mee voor Scoutinggroep Kameleon Kinheim ! 
 

U kunt de Kameleon Kinheim steunen als u mee speelt in de  
Sponsor Bingo Loterij.  

Een lot in de Sponsor Bingo Loterij kost  € 8,50 per maand.  
Als u dat wilt, gaat de helft hiervan (€ 4,25) rechtstreeks naar de  

Kameleon Kinheim, iedere maand opnieuw! 
 

Bent u al lid  van de Sponsor loterij en speelt u elke week mee, 
dan kunt u de clubgegevens  

wijzigen via: 0900-3001400 en deze omzetten ten gunste van de   
Scoutinggroep Kameleon Kinheim uit Haarlem. 

Nog meer knopen: 

Bloedknoop 



 
INKOMSTEN 
a) Contributies/ donaties: 

De contributie is dit jaar verhoogd met 2,8 %. In een brief wordt ingegaan op de reden. De donatie is voor-
alsnog laaggehouden, maar we hopen uiteraard op een hogere bijdrage. 

b) Acties: 
De grootste inkomsten zijn voor onze groep de Jantje Beton collecte. De helft van de opbrengst is voor de 
eigen groep!! Verder hebben we de Vomar KIKactie en de SponsorBingoloterij. 

c) Verhuur: 
Van de Haarlemse Brandweer mogen wij ons gebouw niet meer aan derden verhuren. De inkomsten zijn 
daardoor zeer laag geraamd. 

d) Overige inkomsten: 
Deze inkomsten ontstaan door het enthousiasme van voorzitter van de beheerstichting om zich als Sinter-
klaas te verhuren.  

 
UITGAVEN 
a) Huisvestingskosten: 

Tot de belangrijkste posten behoren: brandverzekering (€ 2.000,-), energie (€ 2.400,-) en onderhoud (€ 
300,-). Ook wordt jaarlijks een bedrag ad € 1.000,- voor grootonderhoud gereserveerd. Na de realisering 
van de nieuwbouw (volgens planning eind 2010) hopen we dat de energiekosten door een betere isolatie 
sterk worden verminderd.. 

b) Organisatiekosten: 
Tot deze post behoren o.a. afdracht aan regio en landelijke scouting, verzekering, bankkosten, cursussen en 
representatiekosten. 

c) Groepsmateriaal: 
Jaarlijks wordt een deel van het materiaal vervangen. Hierdoor blijft ons bezit op peil. In 2010 o.a. de keu-
kendaken. 

d) Spelmateriaal:  
Dit bedrag kan door de speltakken naar eigen inzicht worden besteed voor de wekelijkse opkosten.  

e) Overige groepsactiviteiten: 
Een verzameling van diverse uitgaven (transportverzekering, regionale en groepsactiviteiten, jaarlijkse bar-
becue voor leiding). 

 
Natuurlijk zijn wij bereid om eventuele vragen die u heeft te beantwoorden. 
 
De penningmeesters 
Liesbeth Draeck en Piet Bonfrer, 

9. 

Hoe spek ik de kas van de kameleon Kinheim Bij de Vomar? 
Diegenen die de Kameleon Kinheim een warm hart toedragen en bij Vomar Voordeelmarkt boodschappen doen, 
kunnen ervoor zorgen dat de clubkas gratis gespekt wordt. De Klant-Is-Koningkaart geeft u aan de cassière (u kunt 
dan zelf kiezen of u voor uzelf kooppunten wilt). Op de Klant-Is-Koningkaart wordt bij de kassa bijgehouden hoe-
veel geld er aan boodschappen is besteed. Over het totaal bestede bedrag keert Vomar Voordeelmarkt eenmaal per 
3 maanden 0,5% aan de vereniging uit. Hoe meer ‘leden’ van de Kameleon Kinheim bij Vomar Voordeelmarkt bood-
schappen doen, hoe meer uw clubkas gespekt wordt - zonder dat de ‘leden’ of u als club daar iets voor hoeft te 
doen of te betalen. We hoeven u niet te vertellen hoe dat kan oplopen tot een heel aardig bedrag. 
 
Geef het nummer van uw pas op bij Liesbeth Dreack. 
 
Heeft u de kaart nog niet?  
Vraag de Klant-Is-Koningkaart gratis aan bij de servicebalie van de Vomar! 



        Beste ouders, 
 

Op 9 januari 2010 is de eerste opkomst van het nieuwe jaar. Dat is niet zomaar een nieuw jaar, maar het jaar 
waarin onze groep 65 jaar en scouting 100 jaar bestaat én waarin we een nieuw gebouw krijgen. Vandaar dat 
daar door de nieuwe zender: Worst TV aandacht aan wordt geschonken. 

 
Worst TV zal met een cameraploeg aanwezig zijn voor de opnames van hun 
nieuwe programma “Worst bijt hond”. De opkomst duurt van 14:00 tot 19:00 
voor de bevers, kabouters en welpen en van 12:00 tot 19:00 voor de scouts. 
De kosten bedragen € 2,50, dat is dus inclusief persoonlijk door de explorers 
gestampte boerenkool. Als je niet kan, meld je dan tijdig bij de leiding af. 
 
Fijne feestdagen en een voorspoedig 2010! 
 
De explorers 

Agenda  Om te onthouden.. 

Telefoonnummers teamleiders 
Kopij inleveren  

voor 6 februari 
in de kopijbus  

of via 
kkn@kameleonkinheim.nl 

Volgende KK-tje  
komt 13 februari uit! 

9 januari 2010 
Gelukkig is het Nieuwjaar en 
dan hebben we onze jaarlijkse 
boerenkoolmaaltijd.  
Of we boerenkool eten is altijd 
de vraag maar dat het gezellig 
wordt is zeker! Info volgt. 

100 jaar scouting 
In 2010 bestaat scouting 
100 jaar in Nederland en 
dat gaan we vieren. Lande-
lijk zijn er allerlei activiteiten 
zoals Scouts2day in Utrecht, 
landelijke Beverdoedag in 
Amersfoort, en natuurlijk de 
Jubileum Jamboree. Daar-
naast komen er speciale 
regionale activiteiten. En 
natuurlijk groepsactiviteiten 
en daarmee hebben we 
dubbel feest omdat de Ka-
meleon kinheimgroep in 
2010 65 jaar bestaat. Meer 
weten over het 100 jarig 
bestaan? kijk eens op 
www.100jaarscouting.nl  

 

10. 

Bevers:  Tasia    06-18155412 
Kabouters:  Wiwo    023-5398094 
Welpen:  Mang     06-27515949 
Scouts  Sappol   06-14383714 
Explo’s  Jelle    06-48084884 
Stam   Bastiaan   06-27515949 

Graag vooraf afbellen als uw zoon of dochter een opkomst verhinderd is. 

1 januari 2010 

FEEST!! 

FEEST!! 

FE
ES

T!
! 

Nieuwjaarsviering 


