


ALGEMEEN 
HOROSCOOP 

…Iedereen dit jaar een kerstkaart heeft 
gekregen? 
…De Houtman sinds kort een nieuwe 
website heeft? 
…Je hier een vet coole Houtman-trui kan 
bestellen? 
…Er binnenkort ook een Jaarkalender 
beschikbaar komt? 
…De wilde vaart druk bezig is om hun 
nieuwe lokaal in te richten?  
…Daarom de verkenners hun zeilspullen 
tegenwoordig opbergen in een handig rek 
van Daan Smit? 
…De verkennerleiding ook bezig zijn om 
een putje te installeren in hun lokaal? 
…Tabaqui en Rikki broer en zus zijn?  
…Bagheera nog nooit iets heeft 
gebroken?  
…Behalve piñatas?  
…Vorig jaar de Houtman 75 jaar bestond! 
…Wij hopen dat we dat dit jaar nog 
grootser kunnen vieren? 
…Je alle (jubileum)activiteiten kan vinden 
in die super handige Jaarkalender? 
…Dat de welpen leiding nog steeds 
gevonden voorwerpen vinden van 
zomerkamp?  
…Wilde Vaart komt van de naam 
“Matrozen der Wilde vaart” 
…Dit oud Nederlandsch is voor stoere 
zeelui? 
…Elke welp zelf mag bepalen wanneer hij 
zijn zakmes insigne wilt halen?  
…Dat dit hele jaar geen welp in een sloot 
is gevallen?  
…Dat dit een wereld record is?  
…”Djib djib djib” staat voor “doe je best 
x3”  
…”dob dob dob” staat voor “doen ons 
best x3”  
…Chikai de staf minstens 4x heeft 
gebroken 

WIST JE 
DAT?
WIST JE 
DAT? 

Daar is die dan, de eerste editie van het 
Houtmannetje van 2021. Met dit 
tweemaandelijkse blad hoeven jullie niks 
meer te missen van de scouting. Ondanks 
dat we nu even thuis zitten allemaal, kan 
je toch nog een beetje op de pad zijn! 

Dit is niet het allereerste houtmannetje 
ooit. Jaren terug bestond er al een 
ledenblad, en nu beginnen we daar 
opnieuw mee.  

Je vind van alles in dit blad; Nieuwtjes, 
geschiedenis, evenementen, interviews, 
en natuurlijk de klassieke wist-je-datjes! 
Elke uitgave zitten er vaste rubrieken in, 
maar er is altijd ruimte voor meer ideeën! 
Heb je een leuk idee? Laat het weten aan 
ons en wie weet staat jouw stukje er wel 
volgende editie in. 

Heel veel plezier met deze eerste editie! 

HET EERSTE HOUTMANNETJE 

JAARKALENDER 

NL DOET 

MINIKAMP 

OVERVLIEGEN 

SPLINTERCUP 1 

Klik hier voor de gehele kalender! 

13 MAART 

9 - 10 APRIL 

17 APRIL 

22 APRIL 

RAM 
Deze maand staat de wind in de zeilen. 
Recht zo die gaat! 

STIER 
Je wilt op ieder water kunnen zeilen, 
maar niet elk water is even diep.  

TWEELING 
Loop niet te hard van stapel deze maand. 
Een voorzichtige manoeuvre kan al snel 
veranderen in een klapgeip 

KREEFT 
Probeer tevreden te zijn met wat je hebt. 
Je kan niet altijd 6 gooien. 

LEEUW 
Je liefdesleven loopt deze maand op 
volle koersen.  

MAAGD 
Ook al kan je nu niet meer zeilen, er is nog 
genoeg te verkennen. Kijk verder dan de 
pad lang is. 

WEEGSCHAAL 
Je wilt alle koersen kunnen zeilen, maar 
soms kom je verder vooruit als je je anker 
uitgooit. 

SCHORPIOEN 
Je zoekt vaak de snelste en makkelijkste 
route, maar soms is de bestemming tegen 
de wind in. 

BOOGSCHUTTER 
Je lost graag zelf je problemen op, maar 
vergeet niet dat je een heel nest hebt om 
op te bouwen. 

STEENBOK 
We snappen dat je je vuur-insigne snel wil 
halen, maar pas op dat je je vingers niet 
brand! 

WATERMAN 
Wees niet getreurd dat het niet in een     
keer lukt. Voor elke knoop is een oplossing. 

VISSEN 
Je kan niet altijd de Akela van de groep 
zijn, soms moet je andere ook een plek in 
de spotlight geven. 

Heb jij zelf nog sappige roddels, weetjes 
of verhalen waarvan iedereen op de 
hoogte moet zijn? Dan willen wij ze graag 
hebben! Geef ze dan door aan Kichi of 
mail naar info@cornelisdehoutman.nl 

OPROEPJE! 

https://www.cornelisdehoutman.nl/jaarkalender/


WELPEN 
ST

AP
 2 

NIE
UW

 IN
SIG

NE
 

ST
AP

 1 
ST

AP
 3 

ST
AP

 4 
ME

ER
 W

ET
EN

? 

HOE BEN JE BIJ SCOUTING BELANDT? 
Ik ben ooit met een vriendin van zwemles mee 
gegaan die net op scouting begonnen was.     
Dat is al zo 16 jaar geleden. 

WAT DOE JE BUITEN SCOUTING? 
Ik ben docent Engels in opleiding, en verder zit 
ik sinds kort op stijldansen. Ook werk ik bij de  
schouwburg achter de bar. 

WAT HEB JE ALLEMAAL MEEGEMAAKT OP SCOUTING?
Ik ben nu ongeveer twee jaar Akela, dat is vooral hoe ik het nu zie.     
Een soort full cirkel moment. Je kwam vroeger zelf bij Akela op de opkomst,  
en nu ben ik het zelf. Ik ben nu zelfs Akela van de zoon van mijn oude akela. 
En het is heel fijn dat we nu zo’n ervaren team hebben! 

WAT IS EEN VAN DE LEUKSTE HERINNERINGEN? 
Zomerkampen met de wv, het zeilkamp in Friesland, omdat je echt op     
trektocht gaat. Met je beste maten een beetje eilandleven leiden is fantastisch. 

 
 
 

WAAROM BEN JE LEIDING GEWORDEN BIJ DE WELPEN? 
De welpen zijn gewoon heel leuk. Ze zijn energiek, soms iets te, maar altijd 
heel grappig. Je lacht je stuk de hele middag. Hoewel het veel energie kost 
is het team ook heel enthousiast. We maken er altijd een feestje van. 
Ook die kinderen dingen leren is heel leuk met bijvoorbeeld de insignes.     
Het educatieve aspect vind ik mooi. 

HOE VINDT JE HET OM AKELA TE ZIJN?
Akela zijn heeft z’n voor en na delen. Aan de ene kant is het heel veel     
verantwoordelijkheid en extra formaliteiten, maar anderzijds is het op en af 
stellen heel leuk. Een stukje autoriteit. En ik kan lekker de vervelende taken  
zo af en toe uitbesteden haha. 

HOE ZIET JOU PERFECTE OPKOMST ERUIT? 
Die is in de lente, en extra leuk als het in thema is. Wat anders dan normaal, 
echt wat speciaals organiseren. Een stormbaan, pionieren, of iets met water 
zoals vlotten bouwen. Van iets groots wordt iedereen enthousiast. 

Wil jij een houtmantrui winnen? Download hier dan de     
Akela kleurplaat. Kleur deze op je allermooist in en stuur 
een foto naar info@cornelisdehoutman.nl met je     
volledige naam voor 1 maart. Wie weet win jij wel deze 
mooie trui ter waarde van 35 euro…. 

“WE MAKEN ER  ALTIJD 
EEN FEESTJE VAN” 
“WE MAKEN ER  ALTIJD 
EEN FEESTJE VAN” 

AKELA! WIJ DOEN ONS BEST! 

AKELA, 23 

WIN EEN HOUTMANTRUI! 

SAMEN INSIGNE, LEERZAAM EN LEKKER 
Met de ‘samen’ insigne kan je laten zien dat jij je 
kan inzetten voor de groep en voor anderen!     
Om deze insigne te halen moet je 4 stappen     
hebben gedaan! En ook heel belangrijk,     
met de laatste opdracht kan jij taart verdienen!  
Hoe lekker is dat? 

ZET JE IN VOOR DE GROEP
Bij de eerste opdracht ga jij iets doen voor de 
groep! Dat kan zijn flyeren op school of in je 
wijk, een spreekbeurt houden over scouting, 
kaartjes maken voor de bewoners van een     
verzorgingshuis en andere activiteiten! 

ZET JE IN VOOR JE NEST
Om goed samen te kunnen werken en spelen, 
heeft elke groep een aantal regels of     
afspraken nodig. Maak per nest een lijstje   
van welke regels of afspraken jullie het meest 
belangrijk vinden voor jullie horde. 

ZET JE IN VOOR EEN ANDER
Ongeveer 13.000 mensen in Nederland zijn doof, 
waaronder ook veel kinderen. Deze kinderen     
leren gebarentaal en dat is erg handig. Laat zien  
dat je je eigen naam kunt zeggen in gebarentaal. 

UITLEG GEBARENTAAL

ZET JE IN VOOR EEN VRIEND
Bij de laatste opdracht neem je een vriendje mee 
naar de opkomst, hoe leuk is dat! Laat zien wat 
een goede welp je bent en laat zien dat je klaar 
staat voor je nest!.   
En niet vergeten dat je taart krijgt van de leiding  
als een vriendje van jou ook een welp wordt!  

INSIGNE POSTER DOWNLOAD KLEURPLAAT

ALLE INSIGNES
Benieuwd welke insignes er allemaal     
bestaan? Klik hier en bekijk het overzicht van 
alle insignes. 

https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/Uitleg-gebarentaal-welpen.jpg
https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/Poster-welpeninsignes.pdf
https://www.cornelisdehoutman.nl/wp-content/uploads/Kleurplaat-akela-scaled.jpg


VERKENNERS 
SCHUREN, LAKKEN & VERVEN NIEUWE LEDEN! 

Normaal gesproken zijn jullie op instagram prachtige beelden van zeilende 
bootjes van ons gewend. Maar in deze tijd van het jaar zien onze opkomsten 
net even wat anders uit, het onderhoud van die prachtige bootjes staat nu     
centraal. Want wie wilt zeilen in de lente en zomer moet schuren, lakken en     
verven in de winter.  Zo zorgen we ervoor dat onze bootjes schitteren tijdens de 
Kaagcup en zomerkamp. Maar de voornamelijke drijfveer achter het onderhoud 
is om te voorkomen dat onze vloot na een aantal jaren gebruik niet vergaat,  
zodat we voorkomen dat die ene boot waar verschillende leden zoveel mooie     
herinneringen aan hebben moet worden vervangen.  

Om te zorgen dat jullie je bootje nog beter kunnen onderhouden hebben wij 
even wat tips voor jullie op een rijtje gezet: 
• Een oppervlakte is pas goed opgeschuurd als het niet meer glimt en het

helemaal egaal is, oftewel als er geen hoogte verschillen meer zijn.
• Schuur de primer altijd weer licht op, dit zorgt voor een optimale hechting.
• Neem het oppervlakte eerst af met st. Marc voordat je gaat primeren of

verven, dit zorgt ervoor dat de verf beter hecht.
Als je ervoor zorgt dat de verf optimaal hecht via de bovenstaande tips zal je 
merken dat het winterseizoen je volgend jaar een stuk minder moeite kost. 

EEN OUD LOKAAL VOL NIEUWE DINGEN! 
Met de komst van een nieuw wilde vaart lokaal in de voormalige troepsberging 
moesten we ergens onze zeilspullen opslaan. Het leek ons handig om in ieder 
geval onze zeilspullen op te slaan in ons eigen lokaal zodat we alles op een 
plek hebben staan. Daan ging brainstormen over hoe we dat konden realiseren 
en kwam uit op een nieuw riemen en zeilen-rek. Hij laste het rek binnen no-time 
in elkaar, even de deur verplaatsen en een laagje verf. Zo kon het rek al snel in 
gebruik worden genomen, zodat wij onze spulletjes konden opslaan en de wilde 
vaart gebruik kon gaan maken van hun nieuwe lokaal! 

Naast deze nieuwe innovatie zijn we sinds kort ook bezig met het boren van 
een putje. Dat verklaart misschien wel die herrie op zaterdag… Maar het zorgt 
er wel voor dat we binnenkort ook weer lekker het lokaal kunnen dweilen! 
Wederom is Daan betrokken bij de uitvoering van dit nieuwe project. Daarom 
willen we via deze weg Daan bedanken voor z`n enthousiasme als het gaat om 
nieuwe projecten en creatieve oplossingen, bedankt! 

KOM EENS KIJKEN!
Met onze zoektocht naar nieuwe leden zijn er ook een     
aantal nieuwe dingen ontwikkeld om zoveel als mogelijk 
nieuwe leden binnen te harken. Met onze nieuwe slogan 
‘Kom eens kijken!’ moeten mensen enthousiast worden   
gemaakt om eens een keertje mee te lopen bij onze     
prachtige vereniging.  

Samen met deze slogan ontstond ook de nieuwe flyer die 
direct een goede indruk geeft van wat wij doen op de groep! 
Ondertussen zijn we hard bezig met het verspreiden van 
deze nieuwe flyers. 

VOOR AAN DE WEG
Ook het reusachtige spandoek voor aan de weg is     
speciaal gemaakt en gemonteerd om leden te werven.     
Daarnaast is er nog iets veranderd voor aan de weg.     
Er staan namelijk twee nieuwe borden! Heb jij de al zien 
staan? Als de bootjes weer tijdens de lente in het water     
liggen is de voorkant van ons terrein natuurlijk de perfecte 
locatie om potentiële leden aan te spreken, vandaar deze 
twee nieuwe innovaties.  

FRISSE LOOK
Ook de website was na 10 jaar wel toe aan een grondige 
update. Op de nieuwe websitek unnen potentiële leden veel 
informatie vinden over onze groep en zich inschrijven om 
een keertje mee te lopen. 

Jullie kunnen ook veel nieuwe dingen vinden op de website! 
Zo kan je snel en eenvoudig een houtmantrui bestellen.  
Ook kan je de laatste foto`s  bekijken via het fotoboek en  
de belangrijkste data van het jaar zien in de jaarkalender. 

Thijmen, Douwe & Joris 



WILDE VAART 
WELKOM BIJ DE WILDE VAART 

Hey, welkom bij de Wilde Vaart! Ook wel bekend als de WV.                                
Wij zijn de 15+ groep van onze scouting. In de zomer gaan wij elke                   
zaterdag met de boten er op uit om leuke spellen te spelen en                         
wedstijden te zeilen in het plassengebied van Reeuwijk. Onze groep       
gaat onder andere mee op Kaag, de Nationale scouting zeilwedstijden                   
op de kagerplassen. Ook  gaan wij ieder jaar me op CWO kamp.                           
Dit kamp staat geheel in het thema van leren zeilen. Wij van de WV                      
leren hier om zelf uiteindelijk instructeur te worden.  Als 15+ groep                    
staan we onder het toezicht van 2 begeleiders. Verder zijn we heel                        
vrij in alles wat doen. Als we willen mogen we ook onze eigen                              
opkomsten plannen met eigen spellen. Hoe leuk is dat?! 
 

WINTERSEIZOEN 
In het winterseizoen werken we net als de andere groepen aan het                         
onderhoud van de boten. We schuren, lakken en verven er lekker  
op los om de boten voor de zomer weer helemaal te laten shinen! ‘s 
Winters werken we gelukkig niet alleen aan de boten. We spelen  
tussendoor ook leuke spellen op het terrein. Voor de mensen die  
later leiding willen worden bij een van de jongere groepen is er de 
optie om vanaf 17 jaar mee te lopen bij hun opkomsten. Hierdoor 
kun je ontdekken welke groep het beste bij je past. Dit is natuurlijk 
niet verplicht. Als je na je 18e geen leiding wil worden, kan je                  
gewoon lid blijven van de stam en op andere manieren betrokken 
blijven bij de groepen. Sinds kort hebben ook ons eigen lokaal.               
Hier is er ruimte voor ons om even lekker te chillen. Het is nog niet  
af maar we gaan er een heus pareltje van maken deze winter. 

OP DE HOOGTE BLIJVEN? 
Benieuwd wat er allemaal gebeurt op de zaterdag? 
Volg ons dan via facebook om een kijkje te nemen op de pad!                                                
Daar worden leuke foto’s van de opkomsten en evenementen geplaats. 
Zo weet je precies wat we hebben gedaan, of kan je terug kijken naar de                                         
opkomsten waar je zelf bij was. 

INSTAGRAM FACEBOOK 

HOUTMANTRUI 
Klik hier en bestel jou eigen houtmantrui! Dit mode item kost 35 euro,      
en daar krijg je ongekende kwaliteit voor terug.                                                   
 
Deze trui die ondertussen alweer 10 jaar geleden is geïntroduceerd                                         
tijdensons 65-jarig jubileum is niet meer weg te denken tijdens                     
opkomsten, wedstrijden en kampen. 

TOE AAN EEN NIEUWE TRUI? 

FLYERACTIE 
Klik hier en help mee flyeren! Via onze site kan je een wijk selecteren               
en je inschrijven om mee te helpen flyeren. Wij regelen de flyers en jij               
bepaald zelf wanneer je gaat flyeren! 
 
TIP er zijn natuurlijk nog veel meer andere manieren om leden te            
werven, vraag bijvoorbeeld een keer een vriend mee naar de opkomst. 

HELP MEE MET FLYEREN! 

https://www.cornelisdehoutman.nl/bestel-een-trui/
https://www.facebook.com/cornelisdehoutmangouda
https://www.instagram.com/waterscoutingcornelisdehoutman/
https://www.cornelisdehoutman.nl/flyeractie/


JUBILEUM 
JU

BI
LE

UM
JA

AR
 

 

Rond 1996 kwam er een kajuitvletje genaamd “Freedom” aan op de pad. 
Deze had een Buitenboordmotor en leuke rode gordijntjes, Het plan was       
deze om te bouwen tot stoere sleepboot. Het eerste kamp ging deze nog            
samen met de oude sleepboot mee op kamp en na kamp ging hij de kant       
op voor zijn grote ombouw. 
 
Een groep enthousiastelingen ging aan de slag. De kajuit ging eraf en alles 
verwijderd tot er een leeg casco over was. Toen was het tijd voor de nieuwe 
delen, een schroefas , motorbed , tank enz. 

 

 

 

 

 

 

 
De motor is afkomstig uit een Peugeot j7 en werd door echte kenners            
omgebouwd voor zijn nieuwe doel. Deze motoren behoren tot de meest       
gebruikte motoren in de watersport. 
 
Uiteindelijk na bijna 2 jaar bouwen werd de boot in de vaart genomen en       
officieel gedoopt door een Wethouder van de gemeente, “De Beuker” zou       
nu voor altijd op zijn boeg staan. Deze naam werd Verzonnen door  de 
“Procyon Stam” en zij sponsorde de bouw met 250 Gulden als deze naam              
erop kwam. 
 

 

 

 

De Beuker bracht ons overal, naar Kaag , Zeeland, de Biesbosch en nog veel 
meer. Niet altijd zonder slag of stoot, nee zeker niet. Maar dit is altijd door vak-
kundig geknutsel opgelost en goed gekomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door de jaren heen hebben we meerdere onderdelen versleten. 
Stapels filters, dynamo’s en zelfs al een keerkoppeling. Nu bijna 25 jaar na    
zijn intrede binnen de vereniging staan we aan de vooravond van een grote 
opknapbeurt. 
 
Rene 

TERUG IN DE TIJD  

Vorig jaar bestond de Houtman alweer 75 jaar en de 
Kastanujo zelfs 90 jaar! Vanwege het coronavirus 
was het helaas niet mogelijk om dat te vieren.               
Daarom hopen wij dit jaar een inhaalslag te kunnen 
maken en toch dit jubileum uitbundig te kunnen              
vieren! Omcirkel alle data`s die in de jaarkalender  
alvast in je agenda! 
 
Jubileumcommisie 
Renske & Thijmen 

“DE BEUKER WORDT             
DIT JAAR ALWEER 25” 
“DE BEUKER WORDT     
DIT JAAR ALWEER 25” 

DOOR DE JAREN HEEN IN BEELD 
In de 76 jaar dat onze groep bestaat zijn er ondertussen 
voldoende foto`s gemaakt. Deze prachtige plaatjes die 
door de jaren heen zijn gemaakt zijn allemaal te                                   
bewonderen op onze site! Hieronder is een kleine selectie 
te zien van dit fotoalbum. 
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Voor de volgende editie zijn wij opzoek naar meer 
leuke oude verhalen! 
 
Heb jij zo`n vet verhaal over de Houtman in 19.. ? 
Dan zoeken wij jou! 
 
Mail je verhaal naar info@cornelisdehoutman.nl en 
voeg wat leuke foto`s toe. Dan gaan wij regelen dat 
het in de volgende editie van dit blad staat! 

COMPLETE FOTOALBUM 

https://www.flickr.com/photos/cornelisdehoutman/albums/72157622873011878


BESTUUR 
 

Lezers Ahoy! Hier een telex van de besturen. 
 
Besturen (hûh)? Jawel. De Houtman Waterscouting heeft TWEE  besturen. 
Een stichting (die beheert het geld) en een vereniging (die met de spullen 
een spelprogramma speelt). De stichting is zeg maar de Playstation 4 of 
XBOX zelf. De vereniging gaat over de spellen die je daar op speelt. 
 
Dit is het eerste stukje sinds jaren en dat is voor iedereen nieuw. Het is              
wennen, maar wel heel erg leuk. Tijdens het CWO kamp (of afgelopen jaar 
de CWO zaterdagen) kun je ervaren dat iedereen de papieren kampkrantjes 
letterlijk verslindt. Het elkaar vertellen wat er speelt is leuk én belangrijk! 
 
Heul vroeger was er een papieren A5-uitgave waarin interessant geneuzel 
stond. Toen het internet opkwam verdween dat, maar een volwaardige                 
opvolger bleef uit. Wel kwamen er foto’s op een website en daarna konden 
we allemaal op Facebook zien wat er aan de  platteweg-omgeving (Goudse 
hout & Reeuwijkse plassen) gebeurde. Laten we hopen dat we van dit                 
Houtmannetje (en in de toekomst misschien ook Zoeteliefje) een blijvend             
terugkerend fenomeen kunnen maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het afgelopen jaar was voor iedereen anders en ingrijpend. We hopen dat 
iedereen in 2021 weer veel buiten (en binnen) kan spelen. Op zaterdag gaan 
we daar bij de scouting erg ons best voor doen. Nu zitten we nog in Lock 
Down, maar neem daarna vooral vriendjes mee. Doe oude kleren aan en 
kom dingen doen; iedereen is welkom. Leeftijd maakt daarvoor niet uit…        
Ook kinderen van 25 kunnen hun gang gaan en bijvoorbeeld iets opknappen 
waar ze al jaren geleden ideeën over hadden. Hopelijk tot snel in Januari! 
 
Ik wil afsluiten met het afnemen van mijn petje. Vooral voor de leidingleden 
die hun eigen tijd en geld vrijmaken om voor (jonge) kinderen een                         
programma te maken. Maar ook voor de vrijwilligers, zonder wie er geen boot 
zou varen, geen nieuwe website gecodeerd zou zijn en ga zo maar door.  
Petje af voor iedereen! 
 
Daan 

GROETJES VAN HET BESTUUR HET STAMBESTUUR 

Lieve Lezers, 
 

Na de verkenners en de welpen, 
Heb je erna de wilde Vaart, om te helpen. 

 
Wanneer je leiding wordt en 18+, 

Zijn wij er voor de gezelligheid, lekker knus. 
 

We zijn een gezellige groep stamleden,  
Met alle leeftijden is er altijd een goede reden. 

 
Napraten over de opkomst en de dag, 

Vaak met een grote glimlach. 
 

Het milieu waar iedereen uitkomt is vrij breed, 
Dus een goed of leuk gesprek is dus hier wel besteed. 

 
Dus ben je nou leiding bij 1 van de 2 groepen?, 

Meldt je aan, kom langs, voel je geroepen. 
 

We wachten op je besluit, 
Hathi de olifant blaast dit gedicht uit! 

 
Liefs het stambestuur! 

 
Het stambestuur neemt het voortouw binnen onze                    

stamgroep om leuke activiteiten en avonden te organiseren 
voor deze enthousiaste groep 18 plussers.  

STAMPAGINA 
 

Ben jij stamlid en wil je graag in contact                  
blijven met oud-stamleden? Of wil je juist              
op de hoogte blijven wat er allemaal gebeurt 
binnen de (stam)groep? Wordt dat lid van             
de stampagina op Facebook! Via de onder-
staande link kan je lid worden en blijf op de hoogte van alle 
activiteiten en evenementen die de stam jou te bieden heeft! 

WORDT NU LID! 
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VERHUURCOÖRDINATOR 
 
Mocht je lang geleden op scouting hebben gezeten en toch 
nog een klein beetje terug verlangen naar de mooie oude tijd, 
of een ouder zijn met een zoon / dochter op de groep?                              
Dan zijn wij opzoek naar jou!  
 
Als verhuurcoördinator ga jij aan de slag met alles wat te  ma-
ken heeft met het verhuren van onze gebouwen en terrein!    
Je bent voornamelijk bezig met het contact tussen de                 
potentiële  huurder en onze vereniging.  
 WORDT VRIJWILLIGER! 

 

INTERESSE? 
 
Heb jij interesse om de taken van een                               
verhuurcoördinator binnen onze groep op                         
te maken? Stuur dan via de onderstaande                       
link een mailtje naar ons bestuur en wij                     
nemen zo snel als mogelijk contact met je op! 
 
Leuk dat je interesse hebt! 

https://www.facebook.com/groups/276981509002941
mailto:groepsbestuur@cornelisdehoutman.nl

