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Overige sponsoren
Afgelopen tijd hebben een aantal bedrijven ons ook gesponsord door
middel van materialen. Die willen we hierbij ook graag bedanken. De
volgende bedrijven hebben ons gesponsord:
-

De Karwei – heeft de verlichting in het trappenhuis bij ons
clubgebouw gesponsord.
Tegelcentrum de Klomp – de verf voor op de muren van het
clubgebouw.

-

Asschat disign Leusden – materiaal voor het clubgebouw.

-

Lidl – boodschappen PIKA.

-

Tiggi’s corner – Aardappelen I-Scout.

-

Feestkleding356 – 75 euro shoptegoed.

-

Weustink – EHBO-tassen voor de Dolfijnen.

-

Pannenkoekenhuis Rozeboom – gratis midgetgolf voor het
Dolfijnenuitje. Lees hier meer over verderop in deze nieuwsbrief.

-

Van Schuppen – Zeil voor in het theorielokaal. Een gratis stuk vinyl
van 165 breed en 4 meter lang.
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Stukje van de redactie
Ter afsluiting van de zomeropkomsten hebben we een Nieuwsbrief in
elkaar geknutseld. We hopen dat deze Nieuwsbrief iedereen inspireert in
het nieuwe seizoen zich weer voor de volle 200% in te zetten. Jan Dirk
geeft het goede voorbeeld en gaat het komend seizoen voor 300%.
Verderop in de Nieuwsbrief staan nog wat getallen over Nawaka. Nawaka
is voor 200% goed bevallen. Over vier jaar weer in de herhaling dus.
De leden van de redactie wenst iedereen een super gezellig, leerzaam en
scoutvol seizoen toe.
Sergei van der Hoef
Dunja Kuenen
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Activiteiten
Agenda najaar 2014
Scouting Sea Lions Zeeverkenners
Augustus:
16
23
30

September:
5
6 en 7
13

19, 20 en 21
27 en 28:

Gezamenlijke Zomeropkomst
Gezamenlijke Zomeropkomst
Gezamenlijke Zomeropkomst
Workshop
BBQ

allen
allen
allen
leiding
Leiding en
vrijwilligers

Speltakoverleg
Zeilweekend Rijn&Lek
Orca-ouderdag
Dolfijnenavond

leiding

MTC
Volvo Klassieker Beurs

Leiding/wv/stam
Leiding/wv/stam/vrij
willigers

Orca's
Dolfijnen

Landelijke zeilwedstrijden
Lekko dagen
Oktober
3

Teamleidersoverleg

18, 19 en 20
18 t/m 26

Zwerfkamp
Herfstvakantie

November
29

Sint opkomst

Orca's
allen

December
20, 21 en 22

Kerstkamp

Dolfijnen

20 t/m 4jan.

Kerstvakantie

allen

6

Ondersteuning activiteiten
Onze Scouting SeaLions loopt als een goed geoliede machine en als we
merken dat het stroef wordt, smeren we de boel weer even door.
Het Bestuur.
Wel, waar gaat dit over…
Om leuke activiteiten te blijven organiseren met veilig materiaal, hebben
we veel geld nodig.
Ook onze vaste lasten zoals huur clubhuis, opleidingen, verzekeringen,
gas, water, licht en onderhoud materiaal kosten veel geld.
Het zou simpel zijn om de contributie te verhogen maar dat willen we nog
steeds voorkomen omdat wij juist laagdrempelig willen blijven.
Het “heitje voor een karweitje” en acties langs de deuren zijn niet meer
van deze tijd en kosten erg veel inspanning voor weinig geld. Dit is
jammer maar zo zijn momenteel de feiten.
Nu zitten wij gelukkig al jaren in een zeer luxe situatie. We kunnen met
relatief weinig tijdsinvestering meer geld verdienen om onze jaarlijkse
begroting sluitend te kunnen maken.
Wij verlenen al jaren ondersteuning bij de Volvo en Citroën
Klassiekerbeurs. Tevens helpen we bij plaatselijk activiteiten, zoals
Koningsdag, Klap over de Lek, Eendjesrace en ondersteunen we het
Oranje comité.
Tezamen met onze gemeentelijke subsidie kunnen wij het aardig redden.
De plaatselijke activiteiten kunnen wij combineren met onze opkomsten,
maar met de ondersteuning van de jaarlijkse Volvo en Citroën
Klassiekerbeurs, kan het gebeuren dat er een opkomst niet door kan
gaan, door een tekort aan vrijwilligers.
Dit komt doordat alle vrijwilligers de verplichting hebben om minimaal één
dag van een betreffend beursweekend te helpen.
Gelukkig hebben wij de afgelopen jaren veel gebruik kunnen maken van
Dokwerkers en ouders van leden waardoor, weliswaar met minder leiding,
de opkomsten toch door kunnen gaan. Dit is natuurlijk geen vrijbrief om
niet meer te helpen met de beurzen. Wij krijgen er als leiding immers ook
wat voor terug, waaronder het jaarlijkse leiding weekend.
Dit leiding weekend, waar educatie, sportief, deskundigheidsbevordering,
ontspanning en saamhorigheid voorop staan, hebben wij allen hard nodig.
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Momenteel loopt het een beetje stroef en is het dus tijd om de boel weer
een beetje te smeren.
Op 27en 28 september wordt de Volvo Klassiekerbeurs weer gehouden,
dit jaar met een jubileumfeest.
Willen wij deze inkomsten blijven behouden dan zijn op de dag 15 mensen
nodig en voor de zaterdagavond vijf mensen.
Beste leidinggevenden, vrijwilligers, ouders, Wilde Vaarders en
Stamleden, geef je op voor minimaal één dag en ik beloof dat je “hard”
moet werken maar ook dat je er een beregezellige dag voor terugkrijgt.
Denk vooral wat we allemaal met een goed gevulde clubkas kunnen doen.
De Groepsraad bepaalt uiteindelijk het beleid van de SeaLions.
Ben Hoogendoorn.
b.hoogendoorn@casema.nl
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Dokwerkers
De belangrijkste speltak van de SeaLions “de Dokwerkers”.
Toen de SeaLions het nieuwe clubhuis betrokken, groeide het ledenaantal
door, waardoor de Stafleden het steeds drukker kregen met het
organiseren van activiteiten voor de grote groepen.
Een paar ouders kwamen op het idee om de Stafleden te ondersteunen
met activiteiten en hebben toen een eigen speltak opgericht, “De
Dokwerkers”.
Een toepasselijke naam voor een waterscouting.
Diverse taken hebben ze op zich genomen, zoals:






Organiseren van activiteiten in de wintermaanden
Verkoop van 2e hands scoutingkleding
Redactiewerk voor onze nieuwsbrief
Technisch werk
Regelklussen

Op deze manier leveren ze een geweldige bijdrage aan de SeaLions.
Aldus onze website.
Door bovenstaande mail hebben diverse mensen zich al bij de Dokwerkers
opgegeven.
Met elkaar hebben wij al diverse klussen geklaard zoals, plafondplaten
vervangen, luidsprekers en projectscherm opgehangen, etc.
Ook zijn we bezig om de kanotrailer te verbouwen en gaan we ons bezig
houden met het onderhoud van onze vletten.
Nog steeds zoeken we dus mensen om ons clubhuis te onderhouden. Dus
vindt u het leuk om de SeaLions te ondersteunen en is uw
nieuwsgierigheid gewekt, neem dan contact op met Ben Hoogendoorn.
Ben Hoogendoorn
b.hoogendoorn@casema.nl
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Vacature vrijwilliger (m/v) bij scouting SeaLions
Enthousiaste mensen die op zoek zijn naar een uitdaging in hun vrije
tijd.
De functie
Als vrijwilliger werk je samen in een van de speltakken. Na een
introductieperiode ga je aan de gang met een taak waar jouw voorkeur naar uit
gaat en jij de energie uit haalt die je mag verwachten van een vrijwilligersjob.
Het profiel
Als vrijwilliger heb je geen relevante opleiding nodig in de vrijwilligerskunde! Je
bent vooral een enthousiast en energiek persoon. Kennis of ervaring met
kinderen, Scouting of een van de watersport disciplines is een pre maar absoluut
geen vereiste.
Jouw Speltak
De verschillende speltakken: Dolfijnen (7-10 jaar), Orca`s (10-13 jaar),
Verkenners (13-16 jaar) kunnen allen extra ondersteuning gebruiken. Trekt dit je
minder dan kun je terecht in het bestuur of in de ondersteunende staf van de
loodsen en stam.
Wij bieden
Afwisselende taken in een moderne, enthousiaste organisatie met uitstekende
arbeidsvoorwaarden, waaronder mogelijkheden tot het volgen van trainingen,
workshops en coaching on the job.
Je kunt je ontwikkelen op het begeleiden van kinderen, maar ook kun je erkende
watersportdiploma's behalen.
Verder is het mogelijk om opdrachten of stages vanuit een opleiding bij ons te
doen.
Scouting Nederland werkt met competentiegericht leren waardoor opgedane of
ontwikkelde competenties bruikbaar zijn voor je opleiding en binnen onze
organisatie. Het salaris is maximaal €0,00 en minimaal
-€0,60 per consumptie en varieert per grote van het rondje tijdens het
keukenoverleg na de opkomst!
Verder bieden wij de vrijwilligers jaarlijks een gevarieerd weekend van
deskundigheidsbevordering en bovenal ontspanning.
Contact
Enthousiast geworden voor deze functie of wil je meer weten? Spreek een van de
vrijwilligers aan en luister naar hun enthousiaste verhalen, waardoor jij
onmiddellijk overtuigd bent om mee te helpen!
Liever via de officiële weg solliciteren? Neem contact op met Vincent van Rijn
bel 06-36157746
of stuur je CV of Linkedin profiel + motivatie naar vanrijn.vincent@gmail.com
Kijk ook eens op onze site www.sealions.nl.
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Sponsoring
Hallo allemaal,
Mijn naam is Jan Dirk van Garderen
Hierbij een stukje over een belangrijk deel waar het een tijdje stil om is
geweest: Sponsoring
Als cadeau voor mijn verjaardag ben ik Stamlid gemaakt bij de Scouting
(zonder tegenzin overigens). Nadat ik lid geworden was kwam bij ons I
Scout thuis en moest er gegeten worden. Ellen en ik kwamen op het het
idee stamppot op tafel te zetten en daar heb je aardappels voor nodig.
Heel veel aardappels.
De eerste keer zijn we zelf aan het schillen geslagen: kilo´s. Maar dat zag
ik voor het tweede jaar niet zitten en ben op zoek gegaan dat anders te
doen.
Na een keer lekkere patatjes gegeten te hebben bij Tiggie´s zag ik daar
de geschilde aardappels en trok ik de stoute schoenen aan. Niet geschoten
is altijd mis.
Dus vroeg ik of onze aardappels door hem geschild konden worden.
Vanzelf kwam de vraag: hoeveel heb je nodig en waarvoor ?
Als een balletje dat rolt gaat het verder en het jaar erop mochten we weer
komen met onze aardappels. En zo kom je steeds verder in contact met
elkaar.
Daarop volgde een kamp en ging ik mee naar PIKA en belandde in de
kookgroep, waar ik in contact kwam met kookmutsen en kookmannen.
Samen gingen we een boodschappenlijst maken. Hier ontstond voor mij
de basis om sponsors te gaan zoeken voor Scouting voedsel.
Dit viel niet mee om andere dan de reguliere sponsors, die we al hadden,
weten te vinden, aan de lijst toe te voegen, maar het lukte toch.
Een van de eerste projecten voor mij was de kaas. Als je bekijkt hoeveel
kaas er door gaat op een kamp, ongeveer 6 kg, is dat best veel.
Het Kaashuis uit Wijk was bereid en hoe! Netjes verpakt en in plakjes.
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En ja, als bestuur en leiding zien dat er motivatie is dan wordt dat met
veel handen aangepakt dus werd ik vrijwillig de Sjaak.
Nu kijk ik veel om mij heen van hoe en wat er nodig is, veiligheid op de
trap was er ook één.
Op naar de Karwei voor verlichting. Ha, dat viel niet mee. De juiste
persoon zien te vinden en je verhaal uitleggen en kijken wat er kan en
mag. Uitleggen waarom en wat we doen. Gelukt en zo verder dus.
Het lukt mij dus en anderen kunnen dit ook, en doen dit ook, maar we
hebben nog niet echt alles op een rij.
Dat is wat ik nu probeer op te zetten met hulp van allemaal “Samen moet
je het maken’’
Aangestoken door het Scoutvirus ben ik sinds kort te vinden bij de
Verkenners waar je mij kunt vinden voor vragen over sponsoring. Je kunt
ze ook stellen via mobiel 06-57345868 of via de mail
jandirkvangarderen@hotmail.com
Groetjes Jan Dirk
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Nieuwe sponsors zijn:
Luizenland

www.luilezenland.nl

50 euro

Weustink EHBO waterdichte zakken voor de kano’s

50 euro

Kim van Vliet
E-mailadres info@feestkleding365.nl 17 juli 1 jaar 75 euro
Feestkleding356 www.feestkleding365.nl
Blijvende sponors
Lunahaven
Volvo
Citro
Tiggie’s
Kaashuis Dorrestad
Knist
Golf bij duurstede
Goed gestreken
Pisano
Zeilmakerij Hans Vester
hoe lang

http://zeilmakerijhansvester.nl/

Karwei.
eigenlijk door volgens mij

weet ik niet
Deze loopt

Koos schoen reparatie
loopt door kunnen we altijd terecht

Deze
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Van Schuppen

Vloerbedekking in het
theoriehok. Geregeld door
Inge

Nog te bezoeken

Waarom/waarvoor

Kasteel Duurstede

dit is een oude sponsor

Triomf Tours

ambitieus plan

Rijnstroom

Ben

Bloemsierkunst Henk Ganzeman

dit is een oude sponsor

Constructie bedrijf Nellen Constructies

dit is een oude sponsor

Miltenburg Metaalbewerking

dit is een oude sponsor

Jacomij

sponsor vogelvereniging

De Hoeken B.V.

dit is een oude sponsor

Van Eck

ga ik nog heen

Daily fit

sport ik ga ik nog heen

Zon en wonen

connectie
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Nawaka 2014
3900 deelnemers, 425 vletten, 10 generatoren, 2,2 km straatverlichting,
7500 meter ducktape en 11.364 km afgelegd door de kampadmiraal; je
zult begrijpen dat er aan zo'n groot kamp al maanden van te voren wordt
gewerkt. Al vorig najaar werden de eerste saaie, grote vergaderingen
gehouden en dan hebben we het nog niet over de daaraan voorafgaande
voorbereidingen (promotie, kamplocatie, medewerkerswerving...).
Hoewel het bij de SeaLions logischerwijs iets langer duurde voor alles op
gang kwam, waren we er ook al vroeg druk mee bezig. Rond de eerste
vergaderingen van de kampstaf, stuurden wij de eerste mail al uit.
Nawaka 2014; daar moesten we bij zijn!
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Voordat we konden beslissen dat we echt zouden gaan.

Hoewel er veel geregeld werd vanuit de organisatie van Nawaka zelf,
betekent dat niet dat wij er niets meer voor hoefde te doen. Hoewel een
groot deel van de kosten vast stond, begon het allemaal met een
begroting. Een hele klus als je rekening moet houden met verschillende
lengtes van het kamp (5 of 10 dagen), vervoer naar het kamp van zowel
de boten als de kinderen, betalingen enzovoort.
Om duidelijkheid te geven over het kamp, werd er voor alle ouders en
kinderen een infoavond geregeld, compleet met koffie, thee, koekjes en
een powerpoint-presentatie.

De inschrijvingen voor het kamp druppelde binnen en er werd gekeken
naar betalingsregelingen. Ook de leiding die mee wilde, werd verzameld
en er werd opnieuw vergaderd. Voor het kamp moest een
groepsinschrijving komen en begin dit jaar werd deze dan ook definitief
rond gemaakt voor zowel de Verkenners als voor de Wilde Vaart. Ook de
Orca's werden ingeschreven, zelfs met een hele speciale regeling; 5 dagen
mee met het 10 dagen durende Scouts-programma (Scouts is de landelijk
gebruikte naam voor kinderen in de leeftijdscategorie 11-15).
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We gaan, maar dan moeten we nog een hoop regelen.

Daarna begon het regelen pas echt. Er moest vergaderd worden (meer
dan één keer) en er moest gekeken worden naar de tenten. Wie neemt
welke mee? En welke boten gaan mee? Hoe gaan we er heen? Nadat
besloten was dat dit door middel van een driedaagse sleep zou zijn, moest
daar natuurlijk ook naar gekeken worden. Er volgde een gedetailleerd plan
met verwachte tijden, snelheden en overnachtingsplaatsen voor zowel de
heen- als de terugweg van Nawaka. Ook kwam er, met een beetje hulp
van de Wilde Vaart, een boodschappenlijst en een planning voor het eten
aan boord.
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Nog meer regelen!
Maar er moest ook gekeken worden hoe deelnemers, de kinderen, er
kwamen. Wie wilde rijden? En hoeveel mensen konden daarbij? En hoe
ging de leiding die niet mee was slepen naar het kampterrein? En hoe ging
dat als de Orca's na vijf dagen aansloten?
De begroting werd gespecificeerd en er kwam een paklijst per speltak.
Daarnaast werd er ook steeds meer informatie verspreid onder de leden
door middel van speciale nieuwsbrieven (met dank aan Marlon en Nadja)
maar ook door er aandacht aan te besteden tijdens de opkomsten. Er
werd gekeken naar de thema's en hoe deze aangekleed konden worden en
naar de spellen die van te voren bij de leiding bekend waren. Wat hebben
we nodig? En wat hebben we nodig voor de wedstrijden op Nawaka? Laten
we een auto staan op het kampterrein? En waar komt die dan? Moeten we
nog boodschappen doen voor op het kamp zelf, eten en drinken werd in
principe verzorgt inclusief wat extraatjes- en zo ja, wat dan?
Kampboekje en inpakken.

En ondertussen kwam Nawaka 2014 steeds dichterbij. Ook vanuit de
organisatie werden steeds meer dingen duidelijk, hoewel dat wel
oplettendheid vroeg van ons als leiding. Er kwam een kampboekje, met
daarin info over de verschillende activiteiten en mogelijkheden van het
kamp, maar ook met de aanwezige deelnemers en de tijden waarop de
activiteiten plaats zouden vinden.
Uiteraard werden de spullen gepakt, ingepakt in twee verschillende
aanhangers, één voor de Verkenners / Orca's en één voor de Wilde Vaart,
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en verdeeld over de boten. De motor achter de boot en klaar om te
gaan... Toch?
Vertrekken.
19 juli vertrok de Wilde Vaart,

vergezeld door verschillende leiding richting
Roermond. 21 juli volgden de Verkenners en de andere leiding om er daar
een fantastisch kamp van te maken. 26 juli sloten ook de Orca's zich aan.

En zelfs tijdens het kamp was het geregel nog niet over; klopte de
terugreis zo? Kon iedereen mee? Waren er genoeg mensen om terug te
slepen? Wie deed de boodschappen? En wanneer? Wanneer konden we
terug rijden en konden er mensen komen helpen? Hier zullen de leden
waarschijnlijk weinig van gemerkt hebben. We hebben er met elkaar een
topkamp van gemaakt. Lekker spelen op en rond het water (en later in de
modder), leuke spelletjes, gave hikes, mooie vriendschappen,
opborrelende liefdes, spannende activiteiten en topprestaties tijdens de
wedstrijden (nieuwsgierig naar de uitslagen? Check de website
http://nawaka.scouting.nl). Een onvergetelijke ervaring met 3899 andere
scouts.
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Maar wie deed dat allemaal.

Natuurlijk heeft iedereen zijn steentje bijgedragen, maar zoals bij alles,
zijn er altijd één of twee mensen die de kar trekken, die de rest motiveren
en die zorgen dat alles helemaal geregeld is. Zonder hen geen kamp, geen
Nawaka en geen onvergetelijke ervaring voor al die leden. Wat zij doen,
gebeurt meestal onopgemerkt, alsof het vanzelfsprekend is, of achter de
schermen waardoor niemand het ziet.
Met elkaar maken we een fantastische ervaring mee en daarmee is
iedereen stuk voor stuk onmisbaar, onvervangbaar. Dank jullie wel voor
jullie inzet, gedrevenheid en enthousiasme!
Maar die mensen die net iets extra hebben gedaan, willen we toch even in
het zonnetje zetten.
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Lieve Inge
en Niels
, dank jullie
wel voor jullie leidende rol in het hele proces dat bij het Nawaka kwam
kijken. Dank jullie wel voor de tijd en de aandacht die jullie er in hebben
gestoken. Jullie enthousiasme was aanstekelijk en jullie leiding zorgde
voor overzicht. Hoewel lang niet iedereen -wij vaak ook niet- zien wat
jullie er voor hebben gedaan, realiseren we ons dat jullie bergen werk
hebben verzet die er mede voor hebben gezorgd dat we een fantastisch,
onvergetelijk kamp konden neerzetten voor onze leden.
Maar ook alle andere, Owen, Jan Dirk, Susan, Nadja, Sergei, Stefan,
Marlon en alle chauffeurs bedankt voor het kamp
Namens alle leiding van de SeaLions,
Gert en Nadja
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De Pen
Als nieuwe redacteur van de Nieuwsbrief mocht ik ook nog eens De
Pen schrijven. Alsof ik niet genoeg te doen heb, maar toch is het
gelukt! Bij deze.
Ik ben Sergei van der Hoef, 18 jaar en sinds anderhalf jaar alweer
leiding bij de Dolfijnen. Mijn Scouting avontuur begon 10 jaar geleden
toen een klasgenootje vroeg of ik het leuk vond om een keer te
komen kijken. Een beetje terughoudend heb ik toen geantwoord dat
ik er nog over na zou denken. Want Sergei en water gingen toen die
tijd niet zo goed samen, of beter gezegd, ik was gewoon bang voor water.
Een tijdje later kwam ik de moeder van het klasgenootje, toen ook leiding, tegen op de markt. Er was
nog plek en ze vroeg zich af of ik zaterdag langs wou komen om een keer mee te draaien. Er was
winterprogramma, dus ik hoefde niet het water op. Dat leek mij een goede deal dus zo gezegd zo
gedaan. Ik had maar één opkomst nodig en ik was volledig om. Wat is dat leuk zeg. Na acht jaar lid te
zijn geweest en veel verschillende dingen te hebben geleerd, moest ik toch echt besluiten om
afscheid te nemen van Scouting. Examens en zo. Dat afscheid nemen ging niet zo goed, na een paar
weken begon het alweer te kriebelen. Toch nog bijna een jaar later had ik besloten om mee te gaan
kijken bij de Dolfijnen. Dit keer niet als schattig, klein, (lief?), jongetje. Maar als lompe puber, die de
potentie had om leiding te worden bij de Dolfijnen. En alweer had ik maar één opkomst nodig om
verkocht te zijn, wat een leuke groep kinderen was dat. En nog steeds trouwens!
Zo is het balletje gaan rollen en heb ik alweer ruim anderhalf jaar achter de rug als leiding. Een jaar
waar ik als leiding zijnde en persoon veel heb kunnen groeien, dit dankzij onze super
praktijkopleiders. Voor nu staat er op de agenda om toch nog mijn zeildiploma te gaan halen, dat was
namelijk het enige min puntje aan het stoppen tijdens het Verkenner zijn. Ook het zeildiploma, dat ik
echt bijna had, is blijven liggen. Ik zie komend seizoen met veel plezier tegemoet. Zoals jullie in de
agenda kunnen zien zijn er veel leuke dingen te doen! Vergeet je ook niet op te geven voor de Volvo
Klassieker beurs, daar verteld Ben jullie verderop meer over.
Oh ja, voordat ik het vergeet. Rik you're next. Ik geef de pen door aan mijn lieve medeleiding Rik
Heine. Ik hoop dat jullie de Nieuwsbrief wat vinden.
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