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SKK mars
De afgelopen jaren is de Nijmeegse Baden Powell Mars  
door Corona helaas niet doorgegaan en gaat de Mars
ook dit jaar door het gebrek aan organisatie vrijwilligers
niet door.

Als alternatief  lijkt het ons leuk  om met alle speltakken
gezamenlijk een eigen Mars te wandelen. Komende
zaterdag 18 februari hebben we daarom een
gezamenlijke opkomst, starten we deze dag om 10:30
uur en is de opkomst rond 13:00 uur afgelopen. 

Van de leiding hebben of krijgen jullie een e-mail met
aanvullende informatie voor deze opkomst. 

Wat zit erin

Digitaal inschrijfformulier
Tot nu toe ging het inschrijven bij Scouting Keizer Karel met een papieren formulier en werden
de ingevulde formulieren op een veilige plek bewaard. Maar ook wij gaan met de tijd mee en is
het inschrijfformulier digitaal gemaakt. Met deze digitalisering kunnen we de veiligheid van
vertrouwelijke gegevens (nog) beter garanderen en zijn gegevens sneller (wanneer nodig) door
een speltak in te zien.

Wij willen U daarom vragen om het formulier via de link te downloaden, in te vullen en te sturen
naar: secretaris@scoutingkeizerkarel.nl

Klik hier voor het inschrijffromulier
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Vacature

Voor 2023 is door de penningmeester Noud
Geutjes de financiële begroting voor de
groep opgesteld. Hierin zijn kosten voor de
huur van de blokhut, activiteiten,
opleidingen, onvoorzien, etc. opgenomen.
Evenals de inkomsten uit bijvoorbeeld
contributie, subsidie en geldacties.

Helaas ontkomen ook wij er niet aan om
door onder andere stijgende energiekosten
de contributie te moeten verhogen. Vanaf
dit jaar is de contributie van alle leden met
€ 10,-- verhoogd. Mocht deze verhoging
voor u lastig zijn, neem dan contact op met
de penningmeester.

Klik hier voor de begroting

Begroting

Proactief op signalen acteren
Gevoel hebben voor het coachen van
mensen
Betrokken zijn met de groep en de cultuur
van Keizer Karel leren kennen
Voldoende tijd beschikbaar hebben om
tijdens opkomsten (deels) aanwezig te zijn

Na een periode van 9 jaar is Daphne Geutjes
voor de functie groepsbegeleider niet meer 
 herkiesbaar. Voor de groep zijn we daarom
op zoek naar een enthousiast persoon die
onze leidingteams wil begeleiden en coachen
in het reilen en zeilen van de speltakken. De
groepsbegeleider houdt zich bezig met het
werven van nieuwe leiding en bezetting van
de leidingteams, maar ook te signaleren als
zaken niet lekker lopen. Een groepsbegeleider
zit in het groepsbestuur, als vertegen-
woordiger van de leidingteams.

Een groepsbegeleider moet volgens ons
minimaal de volgende eigenschappen
hebben:

groepsbegeleider
Vacature

ALV
Op woensdag 10 mei vindt de jaarlijkse
Algemene Leden Vergadering plaats en
willen wij u hiervoor graag uitnodigen. De
vergadering start om 20:30 uur op de
blokhut. 

Tijdens deze vergadering wordt u op de
hoogte gebracht van o.a. de zomerkampen,
de jaarrekening van 2022 en de verkiezing
van een nieuwe groepsvoorzitter.

https://www.dropbox.com/s/w6yfwlqcse8zhmz/Begroting%202023%20%28Vereniging%20Scouting%20Keizer%20Karel%29.pdf?dl=0


Met SponsorKliks kan je nu zelf een financiële bijdrage leveren aan Scouting Keizer Karel, zonder
dat het jou een cent extra kost!

Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en Scouting Keizer Karel ontvangt hiervoor geld in de
clubkas. Ook doen grote webwinkels als Bol.com, Coolblue, Booking.com en Expedia mee. Een
percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook naar Scouting Keizer Karel. En nogmaals, het
kost je niets extra!

Wil je Scouting Keizer Karel ook GRATIS sponsoren?
Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van
Scouting Keizer Karel. Voor jou een kleine moeite, voor Scouting Keizer Karel zijn het directe
inkomsten.

Hoe werkt het?
Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie
voor elke bestelling die via SponsorKliks.com
gedaan wordt. 75% van deze commissie storten
zij op de bankrekening van Scouting Keizer Karel.
Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com
gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van
Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste
geval keert Bol.com ons een commissie uit en
profiteert Scouting Keizer Karel hier direct van!

Let op: geen commissie op boeken
In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs,
hierdoor mag GEEN commissie op boeken worden
gegeven.

Je blijft anoniem
Noch SponsorKliks, noch Scouting Keizer Karel weet wie er iets besteld heeft. SponsorKliks weet
alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk orderbedrag en dat de commissie voor
Scouting Keizer Karel is bedoeld. Dat weten ze omdat je via SponsorKliks naar de betreffende
webwinkel bent gegaan.

Omdat SponsorKliks alleen registreert dat er via SponsorKliks bij bv. Bol.com een bestelling is
geplaatst en niet bekend is wie deze bestelling heeft gedaan, is het uitermate belangrijk dat U de
bestellingen die u online doet alleen via Sponsorkliks laat lopen. Een rechtstreekse bestelling die
je bij Bol.com doet, levert Scouting Keizer Karel dan niets op.

Bezoek de SponsorKlikspagina van Scouting Keizer Karel door hier te klikken.

SponsorKliks

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=12358


Wat is er in petto voor het terrein in 2023? Bij de vorige ALV is er al kort besproken wat de
plannen voor het terrein zijn. Afgelopen jaar hebben we daar de eerste stappen in kunnen
zetten. We hebben een terrein opruimdag in juni gehad en we zijn, in samenwerking met de
gemeente en bosbeheer, bezig geweest met het kappen en/of snoeien van bomen waarbij dit
nodig was. Omdat we daar nu mooie stappen in hebben gezet zijn we bijna toe aan een volgende
fase; het inrichten van het terrein. In het aankomende jaar pakken we o.a. de losse stronken aan
en zullen nieuwe bomen en struiken gaan planten (ook in samenwerking met bosbeheer). 

Er is echter een stap aan het plan toegevoegd; het maken van een damwand aan de achterzijde
en rechterzijde van de blokhut. Naast dat er veel bomen zijn omgewaaid door de storm begin
vorig jaar, is ook een aantal keer de blokhut ondergelopen met regenwater. Dit probleem zal zich
voor blijven doen omdat er een hoogteverschil op het terrein is. Om dit hoogteverschil en de
afloop richting de blokhut op te lossen is het plan ontstaan een damwand te gaan plaatsen. In de
afbeelding van het toekomst plan is deze wand rood gemarkeerd. Het rode gedeelte op het plan
zullen we afgraven zodat het regenwater om de blokhut naar het lagere gedeelte wordt gevoerd.
Er zal dus een scherper hoogte verschil ontstaan met enkele traptreden naar het hoger gelegen
gedeelte. Zo hopen we dat het regenwater op het terrein zich gaat verspreiden in plaats van
onze pannen in het materiaalhok te verplaatsen.

Dit plan willen we gaan uitvoeren tijdens NLDoet op 11 maart. Hierbij is iedereen welkom! Dus
heb je zin om een stukje te graven of om een paal in de grond te slaan? Laat dit dan weten per
mail (mark@scoutingkeizerkarel.nl) of spreek mij (Mark) aan zodat ik je op de hoogte kan houden
van de plannen.

Scouting terrein

mailto:mark@scoutingkeizerkarel.nl


Onze welpengroep bestaat op dit moment uit 22 welpen en een leidingteam van  vijf. Elke week
komen wij samen van 10:30 tot 13:00 uur en zijn wij zoveel mogelijk buiten in het bos te vinden

. Wij zijn hier dan bezig met leuke spellen zoals levend stratego of een cool smokkelspel. Maar
tussendoor leren we ook echte Scouting technieken. Denk hierbij aan het oefenen van knopen,
het maken van een kampvuurtje of het lopen met een gps! Langzaam leren we dit steeds beter,
tot de welpen er misschien wel de kans voor krijgen om er een insigne voor te verdienen.
Sommige welpen hebben onze kook en vuurbadge al mooi op het uniform zitten

Naast onze gewone opkomsten proberen wij tussendoor ook altijd wat specialere opkomsten te
bedenken. Zo hebben we een aantal weken geleden een opkomst samen met de welpen van de
Scoutinggroep Paul Kruger, onze buren, gedaan. Een leuke manier om ook eens andere welpen
te leren kennen! Daarnaast hebben we  meegedaan met de jungledag waarbij we samen met de
welpen uit de hele regio een spel hebben gedaan in Malden. Alle welpen hebben ons ook super
goed geholpen met het bouwen van onze Zweinstein Express trein voor de Joti Hunt  2022,
bedankt allemaal!⚡ 

We zien jullie hopelijk allemaal weer bij de opkomsten. Wij hebben er al weer zin in!

Chikai, Oe, Mor, Mang en Ikki (De welpenleiding)

Welpen nieuws



Onze scoutsgroep bestaat momenteel uit 26 scouts. De
scouts zijn opgedeeld in vier patrouilles: de olifanten, de
alligators, de cobra’s en de valken. Elke week verzamelen
wij op de blokhut om er een gezellige, uitdagende en
leerzame opkomst van te maken. Als scouting willen wij de
kinderen nieuwe vaardigheden en scoutingtechnieken
leren maar bovenal veel plezier laten beleven, dit doen wij
door spel en techniek vaak af te wisselen of door ze
combineren om er een groot, grensverleggend
samenhangend geheel van te maken. Onder
scoutstechnieken verstaan wij onder andere het maken van
vuur, pionieren met houten balken en touwen, het leren
van routetechnieken met de GPS en navigeren met behulp
van een kompas en het opzetten van een kampement waar
tenten, tafels, banken en een kooksetje staan. Dit alles
doen wij als voorbereiding voor de jaarlijkse regionale
scouting wedstrijden (RSW) en het zomerkamp. De scouts
brengen dan alle geleerde technieken in de praktijk en
kunnen vrijwel zelfstandig hun kamp opzetten en
onderhouden.

Naast de RSW doen wij als groep vaker mee met regio
activiteiten. Zo deden wij ook mee met de
kruiwagentrophy. Dat was een evenement met groot aantal
scoutingroepen uit de regio. Er waren ongeveer 200 scouts
die in patrouilles met een eigen versierde kruiwagen langs
verschillende posten gingen om daar de strijd aan te gaan
met de andere patrouilles van andere scoutinggroepen.
Onze scouts hebben het erg goed gedaan. De Cobra’s zijn
4e, de Valken 5e , De Olifanten 11e en de alligators 20e .

 Ook vierden wij samen sinterklaas onder de naam van sint
pannenkoek. Na het spelen van verschillende spelletjes
gingen de scouts met hun patrouilles pannenkoeken
maken in verschillende kleuren en vormen om er een
gezellig en lekkere sint pannenkoek van te maken.

Wij als stafteam doen dit graag en met veel plezier staan wij
iedere week weer voor de kinderen klaar. Ons gezellige
stafteam bestaat uit: Dennis, Noud, Wessel, Ralda, Daan en
Mees.

Scouts nieuws



De Blauwe Vogels zijn de afgelopen jaren flink gegroeid en zijn we nu met 18 leden. Deze leden
zijn verdeeld over 2 groepen, een ochtend- en een middaggroep, en worden begeleid door 3
stafleden. 

Deze twee groepen zijn ontstaan door het aantal leden en is een splitsing ontstaan toen we
tijdens de Corona lockdown met aangepaste aantallen mochten draaien. Na de grote wijziging
tijdens Corona, 2 jaar geleden, komt er in 2023 opnieuw een grote ontwikkeling aan. De huidige
middaggroep, die alleen bestaat uit leden van 18 jaar en ouder, zullen aan het einde van dit
seizoen overvliegen naar een nieuwe speltak: de Uilen. 

De Uilen zullen een Plusscout groep worden voor leden met een beperking en gaan in seizoen
2023-2024 1x per 2 maanden een avondopkomst hebben. 

De huidige ochtendgroep zal dan naar de middag verplaatsen zodat ze tegelijk gaan draaien
met de Scouts & Explorers. De begeleiding zal hetzelfde blijven en geeft dit ons de mogelijkheid
meer samen te draaien met de andere speltakken of nieuwe samenwerkingen aan te gaan. We
kijken uit naar een nieuw hoofdstuk van onze speltak en zijn enthousiast over wat de toekomst
ons zal gaan brengen.

Groeten Ralda, Annelies en Mark

Blauwe Vogels nieuws



De Explorer groep bestaat op dit moment uit zes explorers
en twee begeleiders. Aan het begin van het seizoen heeft
Rob als begeleiding afscheid genomen en begeleidt Bjorn
nu samen met Wim de groep.

Begin december hadden we een installatie weekend
waarbij de twee nieuwe explorers Fabienne en Gerano
geïnstalleerd zijn. Wim wordt op een later moment als
begeleiding door de voorzitter geïnstalleerd. Om te worden
geïnstalleerd moesten nog wel een aantal opdrachten
volbracht worden. Er moesten pannenkoeken gebakken
worden en na het eten werden zij naar verschillende
plekken in Nijmegen gestuurd om daar een foto te maken.
Na een lange zwerftocht door Nijmegen werd er gerelaxt
op de blokhut en zijn we uiteindelijk ergens in de ochtend
naar bed gegaan. 

De komende tijd hebben we nog veel leuke opkomsten
gepland en kijken we alweer vooruit naar het zomerkamp.

Explorer nieuws

Ik ben Wim Tebra, 42 jaar en adviseur
brandveiligheid van beroep. Samen met
Lianka en onze twee kinderen Maurits en
Isabel wonen wij in Nijmegen Noord.

Als kind ben ik bij een scoutinggroep in
Assen begonnen en heb ik daar leuke jaren
als jeugdlid en (bege)leiding gehad. Ook heb
ik geweldige ervaringen opgedaan bij de
WereldJamboree in Nederland en andere
kampen in het binnen- en buitenland.
Nadat ik uit Drenthe verhuisd was heb ik
jaren niks met scouting gedaan, totdat
Maurits bij Scouting Keizer Karel begon en
ik weer enthousiast werd. Het begeleiden
van explorers vond ik in het verleden
geweldig en de keuze was dan nu ook niet
moeilijk.

Even
voorstellen


