
 

 

April 2021  
Beste Welpen, beste ouders/verzorgers, 

We hebben een heerlijke maand met leuke buitenopkomsten achter ons. En daar gaan 

we in april lekker mee verder. De welpen werken aan diverse vaardigheidsinsignes 

(o.a. Koken, Natuur). De leiding heeft versterking gekregen van Ronald, de vader van 

onze welp Arthur. Binnenkort zullen we bekend maken met welke Junglenaam hij gaat 

meedraaien, maar voor nu alvast een heel hartelijk welkom bij de Horde! 

Inmiddels weten we dat bijna iedereen met Hemelvaart meegaat op zomerkamp. Dat 

gaat dus heel gezellig worden, of het nu met overnachtingen in Voorst zal zijn of 

zonder overnachtingen. 

Wat is er verder deze maand te verwachten? 

• Op 10 mei installeren we Willem en Vito, zodat ze vanaf dan echt 100% welp 

zijn! 

• En op 24 april is de jaarlijkse Sint-Jorisviering. Daarover lees je verderop in deze 

nieuwsbrief. 

Wij wensen iedereen vast heel fijne Paasdagen! 

Hartelijke groeten, 

De Welpenleiding 

 

Belangrijk: de coronaregels 

Ook in de komende periode blijven we fysieke opkomsten draaien. Uiteraard moet 
iedereen voor zijn situatie moet bepalen of je naar een opkomst wilt komen of 
niet. Wij begrijpen het volledig als je door jouw situatie besluit om niet naar de 

opkomst te komen. We vragen je dan wel om je netjes af te melden, bedankt! 

Thuis doen vóór de opkomst: Gezondheidscheck 

Loop zelf voorafgaand aan iedere opkomst de volgende checklist na; moet je zoon op 

één van de vragen ‘ja’ antwoorden, meld hem dan af. 
• Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 

uur? hoesten, verkoudsheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of 
smaakverlies  

• Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met milde klachten en koorts en/of benauwdheid? 
• Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)? 
• Ben je in quarantaine omdat je: 

o Een huisgenoot/gezinslid of nauw contact bent van iemand bij wie het coronavirus 

is vastgesteld? 
o Bent (terug)gekomen uit een COVID-19- risicogebied (‘oranje land’)? 
o Bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app? 



 

 

Regels rondom de opkomst  

• Wij houden extra rekening met hygiëne door regelmatig handen 

wassen/ontsmetten. 
• Kom je jouw zoon brengen/halen bij de blokhut? Kom dan zelf niet naar 
de blokhut, maar wacht boven of bij de parkeerplaats in de auto. Zo 

vermijden we drukte bij de blokhut. 
• Alle jeugdleden onder de 18 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te 

houden. Iedereen ouder dan 18 jaar houdt wel 1,5 meter afstand. 
• Onze opkomsten zijn zoveel mogelijk buiten. Zorg dus altijd voor 
kleding die past bij het weer. Als we toch naar binnen gaan, zorgen we 

uiteraard voor goede ventilatie. 
• Onze blokhut is geen publieke ruimte. Het dragen van een mondkapje is 

daarom niet verplicht. 
• Er is tijdens de opkomsten altijd iemand van het bestuur of de leiding 
belast met het toezicht op de naleving van deze regels. 

• Er zullen de komende tijd geen opkomsten worden georganiseerd met 
ouders of externen. 

• Voor scouting geldt geen quarantaineplicht zoals op scholen. Dit betekent 
dat na een besmetting binnen de groep de opkomsten daarna door mogen 
gaan (tenzij de GGD anders beslist). 

 

24 april Sint-Jorisviering 
Sint-Joris is de beschermheilige van Scouting en de held die 

uiteindelijk de draak verslagen heeft. Ook dit jaar zullen wij als 

groep stilstaan bij het verhaal en deze dag uitgebreid vieren. We 

hopen dit jaar -zoals gebruikelijk was- weer te gaan BBQ’en op 

houtvuur. Daarom is het ook nodig om je vooraf in te schrijven! De 

link staat hieronder. Aan het einde van de dag zal iedereen ook 

weer de belofte opnieuw afleggen. 

Helaas zal het dit jaar gezien de maatregelen niet mogelijk zijn om als ouder het Sint-

Jorisstuk van de Welpen te zien. 

 

❖ Tijden: Welpen 14:00 uur tot ongeveer 20:00  

❖ Kosten: 5 euro  

❖ Inschrijflink: https://sol.scouting.nl/as/form/35449/participant/new/  

Inschrijven kan tot er met 18 april  

  

https://sol.scouting.nl/as/form/35449/participant/new/


 

4 mei: Dodenherdenking 
 

Als Lincolngroep doen wij elk jaar mee aan de Dodenherdenking. We staan als groep 

stil bij de vele oorlogsslachtoffers -militairen en burgers- die gevallen zijn vanaf de 

Tweede Wereldoorlog. Traditioneel gedenken wij op de Airborne Begraafplaats in 

Oosterbeek, vanuit onze naamsverbondenheid met het Lincolnshire Regiment dat in 

april 1945 Arnhem heeft helpen bevrijden. Zeven gesneuvelden van dit Regiment 

liggen in Oosterbeek begraven. 

Afgelopen jaar was het helaas niet mogelijk als groep aanwezig te zijn in Oosterbeek. 

We hebben toen een zeer geslaagde mix gedaan: drie vertegenwoordigers van de 

groep legden een krans in Oosterbeek, wat tijdens een livestream voor iedereen te 

volgen was. De hele herdenking was verder online. 

Hoe we het dit jaar gaan doen, is nu helaas nog onduidelijk. Volgens de huidige regels 

zou het nog steeds niet fysiek mogen. Pas op 20 april verwachten we meer 

duidelijkheid. Maar dat we aan Dodenherdenking meedoen, staat vast. Dus noteer vast 

de volgende datum en tijd: 4 mei 2021, 18.45 -tot 19.30 (uiterlijk). 

Voor wie meer wil weten over 4 en 5 mei in het algemeen en over het jaarthema ‘Na 

75 jaar vrijheid’: kijk op 4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/jaarthema . 

Vanuit de blokhutcommissie 
Tijdens de verdiepingsavond begin 2020 kwam de wens naar voren vanuit de 

oudervertegenwoordiging om de staat van de blokhut door een externe partij laten te 

inspecteren. De blokhutcommissie heeft dezelfde experts gevraagd die de inspectie 

eerder ook gedaan hebben. 

Het algemene oordeel was positief, rekening houdend met het feit dat de blokhut 

alleen gebruikt wordt voor scoutingopkomsten. Verbeterpunten die bij de vorige 

inspectie werden voorgesteld waren opgevolgd, zoals verbeterde afwatering om 

gronderosie te voorkomen. De enkele scheuren die te vinden zijn aan de zijkant van de 

blokhut waren in 16 jaar niet veranderd en er zijn foto’s genomen om ook in de 

toekomst te kunnen beoordelen of de scheuren veranderd zijn. 

Door Covid hebben we slechts enkele nieuwe verbeterpunten kunnen doen, zoals de 

afwerking van elektriciteit in het verkennerlokaal. Opmerking over houtrot was al 

gezien en zal voor de zomer worden aangepakt. De schoorsteen op het welpenlokaal 

zal geïmpregneerd worden. Mocht u nog vragen hebben over deze inspectie, laat het 

de blokhutcommissie weten. 

  

https://www.4en5mei.nl/herdenken-en-vieren/jaarthema


 

NLDoet 

Hoewel het onzekere tijden zijn, staat NLDoet nog steeds op de agenda en wel op 

zaterdag 29 mei. Vorig jaar hebben we het moeten overslaan. Laten we hopen dat het 

dit jaar wel doorgaat. Zet het in je agenda!! 

Namens de blokhutcommissie 

Karel van Streun 

Herhaalde oproep: Lincoln zoekt nieuwe Penningmeester! 
 

Onze huidige penningmeester heeft aangegeven te willen stoppen. Daarom zijn wij als 

Scouting Lincoln per direct op zoek naar: 

Een energieke penningmeester V/M (vrijwillig) 

Functieprofiel 

Je bent penningmeester van het bestuur van de groepsvereniging van Scouting Lincoln. Als 

penningmeester vertaal je het groepsbeleid in geld en ben je verantwoordelijk voor de 

financiën.  

Wat doet de penningmeester? 

• Met behulp van ons (nieuwe) toegankelijke boekhoudprogramma Conscribo: 

o Voer je de financiële administratie, beheer je de bankrekeningen van de 

Groepsvereniging en zorg je voor de betaling van rekeningen en declaraties; 

o Stel je jaarlijks de begroting op voor de Groepsvereniging, evenals het financieel 

jaarverslag, de resultatenrekening en de balans; 

o Help je je medebestuurders en teamleiders van de speltakken inzicht te krijgen in 

de staat van de financiën. 

• Je int de contributie van de leden via automatische incasso;  

• De penningmeester maakt deel uit van het bestuur 

 

Belangrijk: 

• Als bestuurslid ben of word je lid van Scouting Nederland; scouting ervaring is niet 

vereist. 

• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. 

• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen. 

• Je hebt er geen bezwaar tegen als bestuurslid ingeschreven te staan bij de KvK. 

 

Inschatting tijdsbelasting: 

• Circa 10 uur per maand  

• Er zijn ca. 9 bestuursvergaderingen en 3 Groepsraden per jaar 

 



 

Wij bieden: 

• Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt 

bieden aan kinderen en jongeren. 

• Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers 

• De mogelijkheid gebruik te maken van de Helpdesk van Conscribo  

• Scouting Lincoln zet zich ervoor in te voldoen aan de wettelijke vereisten voor goed 

verenigingsbestuur en heeft een bestuursaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het bestuur: bestuur@lincolngroep.nl 

 

Overzicht komende opkomsten en belangrijke data 
Komende opkomsten april 2021  

Zaterdag 3 april Opkomst op de blokhut 14.00-17.00 uur 

Zaterdag 10 april  Opkomst op de blokhut 14.00-17.00 uur 

Installatie Willem en Vito 

Zaterdag 17 april Opkomst op de blokhut 14.00-17.00 uur 

Zaterdag 24 april Opkomst op de blokhut 14.00-20.00 uur 

Sint-Jorisviering met BBQ 

https://sol.scouting.nl/as/form/35449/participant/new/ 

Belangrijke data in de toekomst 

Dinsdag 4 mei Dodenherdenkingsopkomst 18.45 uur 

Kranslegging op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek 

Donderdag 13 mei 

tot en met zondag 16 

mei 

Zomerkamp in Voorst. 
 

Zaterdag 29 mei NLDoet 

Juist voor ouders! 

 

mailto:bestuur@lincolngroep.nl
https://sol.scouting.nl/as/form/35449/participant/new/

