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Kerstmarkt 

Hooggeëerd publiek. Wij van Scouting de Challenge hadden dit jaar een leuke financiële 

actie binnen gesleept. Dat is u vast niet ontgaan. Wij hebben met de groep kaartjes verkocht 

voor het “Groots Tilburgs Kerstcircus”. Bij de entree 

van de kerstmarkt hadden we een mooie toren 

gepionierd. We waren op de kerstmarkt aanwezig 

van 18 t/m23 december om reclame te maken voor 

onze scoutinggroep. Daar hebben we geprobeerd 

om kinderen en leiding  te werven. Nu is het maar 

afwachten of we er nieuwe leiding en/of leden aan 

hebben overgehouden. We hebben in ieder geval 

een leuke bijdrage voor de groepskas verdiend. Ik 

wil graag iedereen super bedanken voor het helpen tijdens de financiële actie.  

Groetjes Danny (Beverleiding) 

  

Contributieverhoging  

Het afgelopen jaar hebben wij te horen gekregen dat een aantal kostenposten verhoogd zijn. 

Wij als groep zijn van mening dat het niet wenselijk is om meer financiële acties op touw te 

gaan zetten, maar om onze tijd te besteden aan het scoutingspel. Concreet houdt dit in dat 

de contributie vanaf 1 januari 2016 verhoogd zal worden met €5,- per kwartaal van €25,- 

naar €30,- per kwartaal. Hiermee verwachten we de verhoogde kostenposten op te vangen. 

Tevens willen we een kleine buffer op bouwen voor de te verwachtte subsidieverlaging per 

2020.  Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 29 mei 2015 hebben de leden dit 

goedgekeurd. 

 

Ouderraad  

De ouderraad is de klankbord van de ouders. Ze bespreken nieuwe ideeën, verbeter punten 

en eventuele klachten binnen het bestuur. In overleg met hun zal er dan actie worden 

ondernomen om de nieuwe ideeën en verbeterpunten binnen de desbetreffende speltakken 

door te voeren. De ouderraad zoekt enthousiaste ouders die de ouderraad willen versterken. 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, stuur dan een mailtje naar: 

ouderraad@scoutingthechallenge
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Bevers: Op 12 december hebben we met 2 meidenbevers 

gezellig zitten kletsen en knutselen, op 19 December hebben we 

gelukkig met een grotere groep bevers een film gekeken en 

lekker chips en ranja op, daarna hebben we nog spelletjes 

gedaan. Het waren 2 leuke middagen. 

Welpen: De winterhike was top! Onze grenzen verlegd , veel 

gelopen en met route technieken gewerkt en zoals het hoort 

hadden we s' avonds kampvuur met marshmallows ! Je kunt de 

avonturen van de welpen ook in 2016 wekelijks volgen op onze 

blog! http://www.welpenthechallenge.blogspot.nl/  

 

Scouts: Bij de scouts hebben we weer veel gedaan! We hebben de 

film van het afgelopen zomerkamp gekeken, spelletjes gedaan, maar 

het hoogtepunt was toch wel het kookweekend, een weekend vol 

spanning en smaaksensatie! Ook hebben we acht nieuwe scouts 

geïnstalleerd! Welkom bij de groep! 

Explorers: ter voorbereiding op ons zomerkamp hebben de Explo's in 

twee groepen verdeeld. Zelfstandig hebben ze informatie gezocht over 

kampterreinen. De ene groep over een terrein in Innsbruck (Oostenrijk) 

en in Brexbachtal (Duitsland). Tijdens de draaitijden hebben de Explo's 

pepernoten gebakken, kerstbomen gepionierd en zelf pizza gemaakt! 

Stamgasten:  Onze grote vrienden van de stamgasten hebben onder 

andere een actief programma gehad in de wijk! Ze hebben de 

Kerstman gered, want die was ontvoerd en tijdens hun tocht hebben 

ze polonaise gelopen, kerstkaarten geschreven, sneeuwpoppen 

nagedaan en vele andere kerstactiviteiten! Lachen, gieren en brullen 

was dat! 

Stampertjes:  Vlak voor de kerst hebben we met zijn allen onze 

rijvaardigheid getest. De eerste helft van de avond was het doel om 

zoveel mogelijk elkaar te raken tijdens het botsautovoetbal. Het echte 

doel van scoren werd door verschillende van ons genegeerd ;) Bij het 

tweede gedeelte van de avond stond de snelheid centraal. Een aantal van 

ons had nog nooit in een kart gezeten dus de tijden lagen nogal uiteen 
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