Ledenadministratie en wachtlijstinformatie:
bij Cor van Rijn, tel. 010-5115957
opgave van en/of info voor (bege)leiding bij voorzitter

Contributie:
Zoals bij elke vereniging is de contributie de belangrijkste bron van inkomsten.
JMC streeft ernaar de contributie zo laag mogelijk te houden om deelname aan
het scoutingspel voor iedereen mogelijk te maken. Bent u in het bezit van de
voordeelcheques van de ZoetermeerPas, ook deze kunt u bij JMC inleveren.
Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld € 25,00, te voldoen bij de eerste
contributie betaling. Met ingang van 1 januari 2005 zijn de tarieven als volgt:
De contributie bedraagt
per jaar/ per kwartaal/ per maand
ste
Voor het 1 kind
€ 120,€ 30,€ 10,de
Voor het 2 kind
€ 108,€ 27,€ 9,de
Vanaf het 3 kind
€ 96,€ 24,€ 8,Na 4 opkomsten is contributie verschuldigd, u ontvangt van ons een bevestiging.
Betaling van de contributie dient plaats te vinden per bank,
Banknummer: 16.01.94.296, t.n.v. Scoutinggroep John McCormick te
Zoetermeer, onder vermelding van het lidmaatschapsnummer. Na de eerste
contributiebetaling dienen de volgende betalingen vooruit plaats te vinden via
periodieke overschrijving bij uw bank.
Het kampgeld bedraagt € 90 en dient uiterlijk 1 juni betaalt te zijn. Ook
voor het kampgeld is het mogelijk dit per maand (€ 7,50) of per kwartaal
(€ 22,50) te betalen. Afmelding voor het kamp dient vóór 1 juni plaats te
vinden. Bij afzeggingen na 1 juni wordt € 20 per kind ingehouden i.v.m. al
gemaakte kampkosten. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen
schriftelijk plaats vinden, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn, bij
de ledenadministrateur.

Oktober:
4 oktober
20 –21 oktober
20 –28 oktober
31 oktober
November:
2 – 3 november
3 november
28 november

Werelddierendag
JOTA / JOTI
Herfstvakantie
Groepsraad

Make a Different Day
Natuurwerkdag
groepsraad

December:
5 december
Vanaf 22 december
25 – 26 december
31 december

Sinterklaas
Kerstvakantie
Kerst
oudejaarsdag

Bij het landelijk bureau kan je 24 uur per dag telefonisch materialen uit de ScoutShop
bestellen, tel: 033-4960282, fax: 033-4960222. Binnen 10 dagen zijn dan de spullen in huis.
Kijk ook op internet adres www.scoutshop.nl of ga naar één van de volgende regio scoutshops:
Den Haag
Open op:

Rotterdam
Open op:

Waldeck Pyrmontkade 904
Woensdag
13.30 – 17.00 uur
Donderdag
19.00 – 21.00 uur
Zaterdag
09.00 – 12.00 uur
Heemraadsingel 129
Maandag
19.00 – 20.30 uur
Woensdag
12.00 – 17.00 uur
Vrijdag
16.00 – 20.30 uur
Zaterdag
10.00 – 13.00 uur

070-3106454

010-4772395

Hey allemaal!
Weer een nieuw scoutingseizoen is begonnen! Iedereen heeft hele spannende
kampen gehad, en hier zijn een paar verhalen van alle kampen.
Natuurlijk gaan er ook veel nieuwe dingen gebeuren dit seizoen. Het overvliegen
op 29 september wordt weer heel erg gezellig en de JOTA op 2 oktober wordt
helemaal speciaal. JOTA wordt dit jaar 50!
Voor de nieuwe scouts onder ons, JOTA staat voor Jamboree On The Air. Op
deze dag komen rond de 30.000 scouts over de hele wereld bij elkaar. Je kan op
verschillende manieren met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld via de radio, of
via het internet.
Het thema van de JOTA voor dit jaar is: ‘around the World in 50 hours’.
Heel veel plezier allemaal met het komende scoutingseizoen!
De redactie

Vraag: je gaat binnenkort overvliegen naar de gidsen. Wat vond je het leukste bij de
kabouters?
"Ik vond het kamp een van de leukste dingen.

Omdat we toen in tenten sliepen en leuke dingen deden.
Ik vond ook de spelletjes leuk."'
Van Carlijn

Hallo,
Ik ben Selina en zit ik nog gewoon op school, in mijn examenjaar, 5 Havo. Hierna wil ik graag
naar de pabo. Sinds dit jaar ben ik leiding bij de kabouters. Hiervoor heb ik meegedraaid met
de bevers. Daar heb ik een hele leuke tijd gehad, maar ik wilde ook een keer de `echte`
scouting dingen meemaken. (bijv. pionieren, kaart en kompas) Daarom ben ik naar de
kabouters gegaan. Met hun heb al een paar leuke gezellige opkomsten meegedraaid.
Dat was een stukje om even onze nieuwe leiding voor te stellen. We hopen dat Selina een erg
leuke toekomst krijgt bij de kabouters!
Er vliegen maar liefst 8 kabouters over dit jaar! Gelukkig hadden we voor de zomervakantie al
een paar nieuwe meisjes erbij, die in november geïnstalleerd gaan worden, net als Selina.
We hopen op een leerzaam en goed scoutingjaar!
Groetjes van de kabouterleiding!

Hallo allemaal,
In de zomervakantie zijn wij op kamp geweest naar Hoek van
Holland. We gingen in 8 dagen de wereld rond, een beetje zoals
Phileas Fogg. Hij ging in het verhaal van de schrijver Jules Verne
een weddenschap aan, dat hij in tachtig dagen om de wereld kon
reizen. Dat speelde zich af in de 19e eeuw, dus dat was heel
bijzonder. Hij maakte onderweg gebruik van de trein, paard en
wagen, schepen, een olifant en een luchtballon. Bij ons waren de
olifanten en luchtballonnen al volgeboekt en hadden we helaas ook
geen kamp van 80 dagen. Maar het is ons toch gelukt om een aantal
landen te bezoeken. Zo begonnen we in Nederland, liepen we een
hike zo lang als de Chinese muur in China, aten we lasagne in Italië,
hebben we langs de kust van Amerika gelopen over het strand, hebben we een fort bezocht
dat door de Duitsers was bezet op ons bezoek aan Duitsland, gingen we waterfietsen zoals de
tour de France, hebben we gebarbecued zoals in Australië (met krokodillenribben enzo) en
kwamen we uiteindelijk weer terug in Nederland.
Het was dus een hele reis. Af en toe hadden we een beetje pech met het weer, maar we
hebben het toch ontzettend leuk gehad!
Groetjes van de Vrijbuiters!

Kampverslag Gidsen 2007
Ook de gidsen zijn dit jaar weer op kamp geweest. Dit keer gingen we naar Hoogerheide.
Zaterdag aangekomen begonnen we met lunchen. Daarna gingen we de tenten opzetten en
begonnen we met de keukens bouwen. John en Marc begonnen
met het bouwen van een kabelbaan. Deze eindigde in de plas
aan de andere kant van het veld. Natuurlijk wilde John hem
even uitproberen, waardoor hij gelijk met z’n billen in de plas
terecht kwam. ’s Avonds kregen we bezoek van 3 spionnen. Mr.
X, Miss. Y en Mr. Z. Er waren wat problemen en ze hadden snel
spionnen nodig. Door middel van opdrachten werden de gidsen,
spies in spe, getraind tot echt spionnen.
Zondag was het weer wat minder en hebben we
afgemaakt. John en Marc hebben de kabelbaan
Daarna zijn ze begonnen met het bouwen van
Zowel de kabelbaan als de glijbaan eindigde in
plas op het veld. Nadat de keukens stonden
spionnen weer langs. We kregen de eerste
“Verzin een spionnennaam.” We gingen er
van maken en daar maakte we een slinger van
keuken hingen.

de keukens
verbeterd.
een glijbaan.
een grote
kwamen de
opdracht:
tekeningen
die we in de

Maandag was de eerste dag van de hike. We hebben een mooi stuk gelopen langs de vliegbasis
en door België. Bij het eindpunt zouden we gaan slapen onder zeiltjes. Maar door de vele
regen die was gevallen (en het weerbericht van de komende nacht) heeft de leiding het niet
door laten gaan en zijn we in onze eigen vertrouwde tenten gaan slapen op het kampterrein.
Dinsdag kregen we een fietstocht. Gelukkig was het weer vandaag een stuk beter en konden
de regenjassen in de tas blijven zitten. Ook hier hebben we weer door mooie natuurgebieden
gefietst en door België. Toen
we eenmaal
het eindpunt hadden bereikt,
was het nog
maar een klein stukje naar de
supermarkt.
Hier moesten we zelf ons
eigen
avondeten kopen, waarbij we
iets uit
ieder vak van de schijf van 5
moesten
kiezen en ook nog binnen het
budget
blijven. Dit was ons goed
gelukt.
Woensdag zijn we naar het
geweest. Even een dagje

zwembad
ontspannen

en natuurlijk de nodige leuke jongens bekijken. ’s Avond kreeg de leiding ineens een raar idee
en zijn we waterspelen gaan doen. Het was een van de weinige avonden dat de zon scheen en
daar hebben we echt gebruik van gemaakt. Daarna zijn we snel onder de warme douche gaan
staan. Het was wel snel en onder een kleine straal douchen, maar het was douchen.
Donderdag zijn we naar Antwerpen geweest. In de trein
had de leiding een brief voor ons van de spionnen. Dat was
weer een opdracht. We moesten geluiden opnemen. Zoals
bv. een toilet wat doorgespoeld wordt en een telefoon die
over gaat. Verder waren we vrij om lekker te gaan
shoppen! Eind van de middag gingen we met de bus naar de
bioscoop van Antwerpen “Metropolis”. Daar gingen we
kijken naar welke film we wilden. Pirates of the Carribean
3 en Die Hard 4 waren het meest gewild. We gingen kijken
wie waar naartoe wilden en zijn uiteindelijk in twee
groepen naar twee verschillende films geweest.
Na de
film zijn we terug gegaan naar het kampterrein,
onderweg
nog gegeten bij een friettent en terug
aangekomen lekker gaan slapen.
Vrijdag kregen we een rondleiding door het
politie
training centrum van Nederland. Eerst kregen
we een
film te zien over de ME en daarna gingen we een
rondje
lopen over het oefenterrein. Er waren onder
andere
twee wijken waarin ze konden oefenen. Zo worden daar o.a. rellen nagedaan. Tijdens de
oefeningen schieten ze met een soort nepkogels. De hulzen lagen over het hele terrein en die
mochten we oppakken en meenemen als aandenken. Ook mochten we in de huizen kijken en bij
de survival baan mochten we door tunnels heen kruipen en onder een net door. Ook was er een
klein station nagebouwd met treinrails en zelf echte treinen. Ook hebben ze 3 oefenbussen
op het terrein. Nadat de rondleiding afgelopen was zijn
we terug gegaan naar het kampterrein en zijn we
begonnen met het afbreken van de keuken en de tent. ’s
Avonds gingen we met z’n allen in de groepstent slapen.
Dit was natuurlijk erg gezellig! Ook werd de kabelbaan en
de glijbaan afgebroken. ’s Avonds hebben we de bonte
avond gedaan in de kampvuurkuil samen met de
welpengroep die in het gebouw zaten. Dit was erg gezellig
en we hebben ontzettend gelachen.
Zaterdag was het een kwestie van de laatste spullen inpakken, afbreken en inladen. Daarna
konden we vertrekken. Op naar huis, naar ons eigen warme bed, warme douche met een
behoorlijke straal, droge voeten, televisie, internet en het belangrijkste… Ontzettend veel
leuke herinneringen aan een super kamp! Maar de meest blijvende herinnering is
waarschijnlijk dat er heel veel water aanwezig was!

Beste mede JMC’ers,
Hier weer een berichtje vanuit de fff-jes.
Het gaat goed met de fff-jes! We starten dit seizoen met 7 man, misschien dat er nog een 8e
bij komt. Dat houd in dat de fff-jes zijn verdubbeld!
We hebben een zeer leuke, enthousiaste en gemotiveerde groep die er erg veel zin in heeft.
We houden de opkomsten op de dinsdag avond van 19:30 tot 21:30. Dit omdat de meeste dit
al gewend waren. Ook kunnen we grotere activiteiten, bijvoorbeeld avondspellen of het
organiseren van activiteiten(denk aan overvliegen/jmc-dag etc), uitvoeren en uitbedenken
met de pivo’s, zij hebben ook geen grote groep. Ook hebben de fff-jes plannen om een
weekend weg te gaan, om zo nog meer groepsgevoel te kunnen kweken. Dit jaar willen we
misschien op kamp gaan met de fff-jes, maar hier zijn we nog flink over aan het brainstormen
over hoe wat en wanneer...
Ik heb al vaak de vraag gehoord...wat doen de fff-jes nou zoal??? Hier een kleine greep uit
onze maandenplanning...
-filmavond
-apenkooien
-pionieren
-soldeeropkomst
-zelf chips maken
-sauna bouwen
-balspel op het noord-aa

Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken of weet je iemand die dit eventueel zou
willen?? Neem dan even contact op...

Sietske Stahlecker

Wat zijn de Oud-Pioniers?
De Oud-Pioniers zijn geen speltak en zullen in principe ook niet als lid van onze groep of
Scouting Nederland worden aangemeld. Wel willen we de Oud-Pioniers betrekken bij het wel
en wee van onze groep en in ieder geval twee keer per jaar uitnodigen voor een
groepsactiviteit. Natuurlijk zijn ze altijd welkom, maar wij denken dat het leuk is om te
weten dat bij een bepaalde activiteit ook de andere Oud-Pioniers aanwezig zijn, vandaar dat
we twee keer per jaar de Oud-Pioniers specifiek willen uitnodigingen. Verder willen we de
Oud-Pioniers vooral via email op de hoogte houden van wat er gebeurt door het opsturen van
Scoutiviteiten en de activiteitenkalender. Via de website of een mailtje naar de
groepsactiviteitenbegeleider (groepsactiviteiten@johnmccormick.nl), houden we jullie op de
hoogte van plaats en tijd van de activiteit.
Waarom de Oud-Pioniers?
Vanuit verschillende hoeken zijn geluiden gekomen dat oud-leiding/medewerkers het jammer
vonden dat na hun actieve periode bij JMC, de betrokkenheid bij de groep zo snel
verminderde. Daarnaast zijn we binnen de groep snel geneigd ons te richten op de ‘dagelijkse
zaken’ en is het lastig om de groep van betrokkenen te mobiliseren, terwijl deze groep voor
velen van ons heel waardevol is geweest en nog steeds kan zijn.
Wie zijn nu de Oud-Pioniers?
Mensen die als (bege-)leiding, medewerker of bestuurslid van JMC betrokken zijn geweest of
mensen die op een andere manier belangrijk zijn geweest voor onze scoutinggroep en graag
betrokken willen blijven.

Vier jeugdleden van Scouting JMC namen in Engeland deel aan de 21ste Wereld Jamboree
die van 27 juli t/m 8 augustus 2007 werd gehouden. De Wereld Jamboree is het grootste
Scoutingevenement ter wereld en wordt eens in de vier jaar georganiseerd. In 1995
organiseerde Nederland de Wereld Jamboree in Dronten. In 1999 vond het plaats in Chili
en in 2003 werd het in Thailand gehouden. De Wereld Jamboree is met recht een
Scoutingkamp van wereldformaat. Vanuit elk land waar Scouting bestaat, zijn er deelnemers
te vinden op dit evenement. Op de 21ste Wereld Jamboree in Chelmsford, Essex waren
rond de 43.000 deelnemers uit 158 contingenten. Vanuit Nederland waren ruim 1300 Scouts
van de partij!
De JMC- Jamboree gangers

Van Scouting JMC waren Ashley,
Bauke en Rob als deelnemers mee met
Troep 'de Zwarte Sternen' naar de
Wereld Jamboree in Engeland.

Chantal ging mee als medewerkster naar de 21ste Wereld Jamboree.

TE KOOP
De enige echte, in rood met gele opdruk uitgevoerde,
JMC T-shirts.

Ze zijn er in de maten 128/140, 152, M, L, en XL.
Een goede kwaliteit voor maar 7 euro.
Bestellen kan via de speltakleiding.

Voorzitter groeps- en stichtingbestuur
Hermen van Dalen

079-3217227

bestuur@johnmccormick.nl

Secretaris groeps- en stichtingbestuur
Henk van Es

06-14895461

secretaris@johnmccormick.nl

Penningmeester groeps- en stichtingbestuur
EriC van der Ven

penningmeester@johnmccormick.nl

Coördinator & leden team groepsactiviteiten
Eric van der Niet
Marc van Dinter
Natasja Schotel
Paul de Vreede
Rob Overvliet

071-3616108
06-28066646
079-3516498
015-3697683
079-3423505

groepsactiviteiten@johnmccormick.nl
marcvandinter@wanadoo.nl
n.schotel@wanadoo.nl
pdevreede@wxs.nl
overvlietrob@zonnet.nl

079-3313036

groepsbegeleider@johnmccormick.nl

Groepsbegeleider
Mark Nicolaï

Ledenadministratie en wachtlijstinformatie
Cor van Rijn

010-5115957

ledenadministratie@johnmccormick.nl

Beheerder groepsdassen en insignes
René van Aalderen

079-3163966

verkenners@johnmccormick.nl

Notulist bestuursvergadering / groepsraad
José van der Heyden

079-3436885

notulist@johnmccormick.nl

079-3316716
06-51043037
079-3423505

overvlietrob@zonnet.nl

079-3162452

beheerder@johnmccormick.nl

Materiaalbeheerders
Koos Gouweleeuw
Dennis Bosman
Rob Overvliet

Beheerder clubhuis de Chute
John Hogebrug

Verhuurder clubhuis de Chute
Paul van Strien

079-3437923 (18–21u)

verhuur@johnmccormick.nl

Technische commissie clubhuis de Chute
Rokus Akkermans

079-3421999

Webmaster en PR-medewerker
Edwin Albers

010-4232740

webmaster@johnmccormick.nl

079-163447
079-3413877
0182-521637
030-6064198
079-3618882

hansvanleeuwen@zonnet.nl
kaey99nick98@yahoo.co.uk
rwlachman@zonnet.nl
fesamaji@wanadoo.nl

Medewerkers
Jacques Bosman
Hans van Leeuwen
Ed Peters
Wilfred Lachman
Kees Boerkamp

Clubhuis – hier bel je naar toe wanneer je niet kunt!

De Chute: 079-3310442

Bevers – Jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar - Zaterdag van 13:00 tot 15:00 uur
Jacqueline Amiabel*
06-27077977
bevers@johnmccormick.nl
Michiel Brons
Breus
VACANT
Kabouters – Meisjes van 7 tot 10 jaar - Zaterdag van 09:30 tot 11:30 uur
Maaike Hanou *
06-10484642
kabouters@johnmccormick.nl
Sietske Stahlecker
079-3165663
3fjes@johnmccormick.nl
Eric van der Niet
071-3616108
groepsactiviteiten@johnmccormick.nl
Selina Schipper
Welpen – Jongens van 7 tot 10 jaar - Zaterdag van 09:30 tot 11:30 uur
Martha Spruit *
079-3314900
welpen@johnmccormick.nl
Niels Christiaans
welpen@johnmccormick.nl
Femke Boerkamp
scoutiviteiten@johnmccormick.nl
Iris Tulkens
welpen@johnmccormick.nl
Vrijbuiters – Jongens en meisjes vanaf 9 jaar - Vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur
Henk van Es *
06-14895461
vrijbuiters@johnmccormick.nl
Dennis Bosman
06-51043037
Tineke van der Bent
0174 –310801
vrijbuiters@johnmccormick.nl

Adviseur:
Arnold van Doorn

079-3614662

vrijbuiters@johnmccormick.nl

Gidsen – Meisjes van 10 tot 14 jaar - Vrijdag van 19:00 tot 21:00 uur
Ylona Spiekman*
gidsen@johnmccormick.nl
Chantal Votel
gidsen@johnmccormick.nl
Verkenners – Jongens van 10 tot 14 jaar - Donderdag van 18:30 tot 20:30 uur
Martijn Brus *
06-54303470
verkenners@johnmccormick.nl
René van Aalderen
06-12506823
verkenners@johnmccormick.nl
Vincent Brus
06-10054154
verkenners@johnmccormick.nl
Daan van Steveninck
Tim Christiaans
verkenners@johnmccormick.nl
Explorers – Jongens en meisjes van 14 tot 18 jaar - Vrijdag van 19:30 tot 21:30 uur
Alwin Akkermans *
079-3160729
explorers@johnmccormick.nl
Jaco Gouweleeuw
06-48068217
Femke Akkermans
015-3805898
explorers@johnmccormick.nl
Lars van Elk
Pivo’s – Jongeren van 18 t/m 23 jaar – Dinsdag van 19:30 tot 21:30 uur
Patrick Kuiper (voorzitter Pivo’s)
pivos@johnmccormick.nl
3Fjes – 23+ jaar – ..dag van -- tot -- uur
Sietske Stahlecker (info)
079-3165663

3fjes@johnmccormick.nl

De vetgedrukte namen met een sterretje erachter zijn de teamleiders

