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Klusweekend 7/8 maart 
Tijdens het klusweekend is er beide dagen door zo’n 20 mensen hard gewerkt 
aan onze gebouwen en terrein. Veel van de noodzakelijke klussen zijn weer 
gedaan en het was erg gezellig. Bedankt aan iedereen voor de hulp ! 

 
Gezocht: nieuwe leden voor ons bestuur 
Als bestuur ondersteunen we de leiding die steeds weer leuke activiteiten 
organiseren voor onze (jeugd)leden. In juni vind de vaststelling van het bestuur 
plaats en er is nog ruimte voor nieuwe leden! Een aantal van de huidige 
bestuursleden willen graag doorgaan in hun functie maar een aanvulling met 
nieuwe gezichten is welkom. 
 
Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie? Dan kun je terecht bij Peter 
Albers, voorzitter Scouting Kizito. Let op! De sluitingstermijn voor de aanmelding 
is 2 mei. 
 
ALV op 13 juni 2020 
Voor het eerst houdt onze groep een algemene leden vergadering. Deze is 
bedoeld om een aantal formele zaken te regelen, zoals de vaststelling van het 
financiële jaarverslag over 2019. Ook zal nu het bestuur voor de komende drie 
jaar gekozen worden. Per speltak mag er, naast de leiding, één 
ouder(vertegenwoordiger) bij deze vergadering aanwezig zijn. Vindt u het leuk 
om hier bij aan te sluiten? Meldt u zich dan aan via bestuur@scoutingkizito.com. 
 
Corona-Update 
Scouting Nederland, heeft haar advies aangescherpt; ze adviseert alle 
Scoutinggroepen om de opkomsten en kampen tot en met 31 maart niet door te 
laten gaan. Onze groep volgt het advies van Scouting Nederland. Dat betekent 
dat de opkomsten de komende weken, tot en met 31 maart gepland stonden 
NIET doorgaan. We zullen u zodra er meer informatie is, informeren over de 
opkomsten die hierna volgen. 
 
Ook wij als vereniging willen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 
nemen. We volgen de oproep van het kabinet om sociale contacten in het 
algemeen sterk te beperken. Aan de reacties van ouders hebben we al gemerkt 
dat ze hier achter staan.  
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Kampen 
Hierdoor gaan de kampen die de Welpen en Explorers voor maart gepland niet door. We 
proberen hiervoor een nieuwe datum te vinden maar het is op dit moment lastig plannen 
want we weten niet hoelang de Corona maatregelen gaan duren. 

 
Reeds betaald geld voor de kampen laten we gewoon staan. Mocht er geen alternatieve 
datum voor een kamp gevonden worden of kan uw kind op de nieuwe datum niet dat 
zullen we dit terug storten. 
 
Vlooienmarkt 
De vlooienmarkt in het weekend van 17 t/m 19 april laten we voorlopig gewoon in de 
planning staan. We hopen dat de nu genomen maatregelen helpen en er tegen die tijd 
weer activiteiten georganiseerd kunnen worden. Zo niet, dan zullen we voor de 
vlooienmarkt een nieuwe datum zoeken waarbij we hopen ook dan op uw hulp te kunnen 
rekenen. 
 
Meer weten 
Mocht u vragen hebben over Scouting en het coronavirus kunt u op de website van 
Scouting Nederland meer informatie vinden: 
https://www.scouting.nl/nieuws/1856-vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coron
avirus-covid-19. 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Bestuur scouting Kizito 
Peter Albers (voorzitter) 
Peter Gerlings (penningmeester) 
Johannis Toonen (secretaris) 
Bram Kluiters (lid) 
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