
LUSTRUM' 

Het comit~, dat de LUSTRUUVIERING op 
25 september a .s. voorbereidt, deelt 
het volgende mede: 

AIle groepen hadden een uitnodiging 
ontvangen om op dinsdag 24 augus t us 
een beapreking ter voorbereiding van 
het Lustrum mee te maken, maar jammer 
genoeg ~aren er een aantal groepen 
niet vertegenwoordigd. 
Zoals reeds gezegd: Het LUSTRUUFEEST 
zal plaats vtnden op 25 september. 
Yan 14 .00 tot 17.00 uur wordt er een 
PR E T M AR Ie T voor de jeugdleden 
gehouden. De Pretmarkt bes t aat ui t 36 
stands , die bemand en verzor gd worden 
door de leiding . 
De verdeling van deze stands over de 
verschillende groepen nam een groot 
deel van de bes pr eking i n bes leg. 
Het voorstel om alle jeugdleden 
f 1, 0.0 te l aten betalen ..erd 
goedgekeurd. 
Het FEBSTPROGRAMMA voor het kader gat 
nog een groot probleem: Hat vinden 
van een geschikte (liefst gratia) 
ruimte, waarin ongeveer 150 mensen 
zich kunnen vermaken. 
Besloten wer d om de bijdrage voor 
kaderleden van ! 1 ,00 te verhogen tot 
f 2,50. 
Tot slot nog dit l Ni et alle groepen 
hcbben zioh opgegeven voor he t 
lustrumfeest . Degene, die weI mee 
wi l len doen , maar het gewoon 
vergeten zijn , kunnen zich alsnog 
opgeven v i a het inschr ijv ingsf ormulie r 
maar worden verzocht dit dan zo 
spoedi g mogelijk t e doen . 

Het Lustrumcomit~. 
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Na lezing van het venlag van de 
Iaatet gehouden Lende1Uke Raad deed 
het mij goed te kunnen oonstateren, 
dat wij en met ook ana anderen uit het 
l and met een goede uitrusting, 
gevormd door de aohterban, een 
daadwerkelijke inbreng hebben gehad in 
de vergadering. 
Vet aIle verontrusting in het 
aohterhoof'd slagen wij er tooh in om 
het beleid van Soouting Nederland te 
buigen naar de praktijk van alle dag 
en behoeftevorming van onze leden. 
Temeer is bewezen, dat we er bij 
moeten bl~en met aIle - misschien 
voor velen vervelende - aanhoudende 
disoussies over het weI en wee inzake 
het voortbestaan van Soouting. 
lioewel we weI eons willen rusten om 
aIleen met onze eigen groepszaken 
bezig to kunnen zlJn, worden we steeds 
wa.kker gesohud, want Scouting is een 
lavende varcniging in beweging en zo 
zal het moeten bl ijven. St eeds ..eer 
zullen wij £lexi bel moeten zijn t en 
opziohte van onze eigen handel en 
wandel binnen het aangegeven 
Sc outongpatroon. 
Het Sooutingpatroon , waarin wij moeten 
blijven paeaen en waar ook enze 
Scouting Nederland-voorzitter, Dhr. 
W. F.van Dorp voer pl eit. 
Bij z ijn ineiding op de Landelijke RBad 
gee£t hij daarvan blijK en neemt 
z odocnde veel verontrusting weg, 
hetgeen ana allen goed doet. 
Want er moat cen vertrouwenabasis 
blijven tussen het Landelijk Bestuur en 
ona. 
Vaak is het hebben van dat vertrouwen 
moeilijk, omdat we er relatie£ zo ver 
vandaan zitten. Tooh berust bij het 
Landelijk Bestuur me t de inbreng van 
de Landelijke Raad het beloid van 
Scout ing en di6nt 1n . d6 · d18triO.~. d. 
uitvoering van het te voeren beleid 
te gesohieden binnen de groepen. 
D~ze ultvoaring en de manier waarop,
vordt bepaald binnen het district en 
weI in de Distriotsraad. Daar i8 uw 
klankbord om uw Atem te laten horen. 
Vandaar gBat U terug in de eigen 
groep. Gelukkig zljn wij daarcm, dat er 
altijd weer in het district actieve 
lieden de kop opsteken om hun 
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sooudors onder een a(),tieplan te 
zetten. 
Vooral daarom habben wij uw steun en 
hulp nodig en rekenen dan ook op uw 
nimmer aflatende medawarking. 
Nu we na da vakanties en zomerkampen 
weer aan de slag Gaan met ons 
dagelijks werk, onze studie, onze 
hobby, ons padvind(st)er zijn, hoop ik 
dat we met veel energie te werk gaan. 
Want hat is toch 17aar, dat wij 
uitgerus t na de vakantie met onze 
versterkte uitrusting goed toegarust 
zijn om minder verontrust sarnan door 
te gaan? . 
Zoja, dan wans ik U alIa goeds toe 
mat veel plezier in uw groepsgebeuren 
l7 aarvan wij, als District, ongetwijfeld 
een enkel graantje zullen meepikken. 

Ph.F.Smit, 
Distriotsvoorzittor. 

n0 0 R D E f'J K E R T \.J E 
Verstandigen leron van anderen. 

Middelmatigen lereri door schade an 

schande. 

Domoren leren niets. Zij weten a lles 

a1. 


NIET bereikbaar 

Uw districtssacrataris dealt mee, dat 
hij gedurende de maand saptembar }ITET 
op zijn huisadres bereikbaar is. 
Dringende zaken, dia anders via het 
secretariaat lopen, dienen daarom nu 
rechtstre eks met de 
districtsvoorzitt~r ta wordan 
besproken , 
In oktober hoopt hij weer gaheel tot 
uw dienst to zijn' 

S ~ ELTEAM 

In het vorige nummer van de G.-Z. K. 
is een overzicht gegeven van het 
SPBLTEA1!. Dat overzicht heaft een 
drietal aanvullingen nodig: 
1e. Edmond Spanjarsberg is nu ook 

telefonisch bereikbaar onder 

nummer: 4 87 15; 


2e. Bert Fine kan beter talefonisch 

benaderd worden op nr. 6 20 93; 


3e. Marian Gerding zal binnankort 
(waarschijnlijk in oktober) ook 
telefoon krijgan. Haar nummer 
wordt: 1 84 83 .• 

Noteert U. een en ander voor zover U 
er belang bij heei't? 
Of bewaar-.' anders deze Koerierl 
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3e . 	 Samenste~ling van gemengdeZ\J\/EM estafetteploegen is mogelijk vanaf 
15 jaar . 

Wilt U er verder nan denken, dat e lke 
deelnemer minstens in het bezit moetwBdst r lJdBn zijn 	van het zwemdiploma A en dat U 

' llc Groepsvoorzit (s)ters en 
v&rantvToordelijk leid (at) ers hebben 
een brief ontvangen over de 
districtszwemwedstrijden, die op 9 
oktober 1976 in het Sportfondsenbad 
te Bussum zullen worden gehouden. 
Bij die brief was ook een 
inschrijfformulier, dat v 6 6 l' 27 \1 
september moet Vlorden ingeleverd bij 
Moj, K. O. R. Kok, lConinginneweg 76 te 
Hilversum, Aan haar dienen ook de 
s tartgolden van de deelne(e)m(st)ers 
t~ worden beto.ald. Een vriendelijk 
verzbek: ZET U, ALS U DIE 
STARTGELDEU BETAALT, OP UW GIRO- OF 
BAnKFORMULIER ER BIJ, DAT IlliT VOOR 
DE ZWEMWEDSTRIJDEN IS! 
En wilt U de overmaking zo rege len, 
dat de betaHng D6k v 6 6 l' 27 
september in het bezit van Karin Kok 
is? 

He t zal U opgevallen z;jn , dat de 
orgenisatie van deze wedst rijden 
dit jaar niet verzorgd wordt door 
Johan van 't Hof. Door drukke 
werkz aamheden binnen en buiten 
Scouting had Johan daar geen' tijd meer 
voor . Hem wordt hart ~lijk dank 
gebracht voor a'llcs, wat hij voor het 
district in dit opzicht heeft 
verricht . 

De organisatie van de zwemwedstrijdcn 
is nu in hand en van de stamleden van 
de Franciscus/Jes.nne d ' Arcgroep die 
daartoe zijn aangezocht door het ~ 
districtsbestuur. He t zal voor hen A 
een teat-case worden , maar ze hebbon y 
er zelf aIle vertroul"en in, dat ze 
het tat een goed eind zullen brengen . 
We zeggen hen daarbij aIle aucces toe. 

De kans, bes taat, dat niet a Ile 
verantwoordelijk leid(st)ere 
bovenvermelde brief en 
inschrijfformulier hebb en ontvangen . 
In dat geval kunnen ze een en ander 
afha len bij Karin Kok (adrea: zie 
boven) • 

Ten opzichte van de wedstrijden van 
vorige jaren zijn er Gen aantal 
"fijzigingen, waarvan de voornaamste 
hieronder 'Tolgen: 
1e. De leeftijdsgrenzen voor meis jes 

en jongens zijn NT~T gelijk; 
2e. 	Er zijn meer mogelijlcheden voor de 

oudere leden van Sc outing bij 
gekomen; 

zioh '7a t de leeftijden betreft moet 
richten op de datum van de landelijke 
z~emwedstrijden, dje op 6 november in 
Amersfoort worden gehouden! 

B E S T u u R 

Mogelijk ten overvloede krijgt U hier 
een overzicht van het bestuur van ons 
district : 
Voorzitter: Dhr . P (hilip) F. Smit , van 

Speijkl aan 44, Hilversum, 
tel. 4 66 02; 

Secretaris: 	Dhr . B(ert) Kerlchoven, 
Siriusstraat 10, 
Hilversum, tel. 5 61 94; 

Penningmeesterease : Mw . M(Riet ) 
Binnendijlc, van 
Linschotenlaan 272, tel. 
5 79 16 . 

Meestal worden de speladviseurs ook 
bij de beetuursvergaderingen 
ui tgenodigd, omdat zij medo bepalend 
z ijn voor de gang van zaken in het 
district . 
Dan hebben zitting in het bestuur 
krachtens hun functie: 
Mw. D(icky) Visser, van Linschotenlaan 
280, Hilvers um , tel. 5 01 38 als 
gekozen lid van de Landelijke Raad ; 
M\\, . M.J.E.Streef-v .d.Geer, Jacob 
Catsstraat 39 Hil" ersum, tel. 
1 18 94, nls gekozen lid van de 
Gewestelijke Raad. 
Op de D. R. van 18 mei 1976 is Marian 
Gerding aan een "proeftijd" a ls 
bestuurslid begonnen Det toestemming 
van de leden van die r aad. Als zij 
zelf in het bestuur zitting wil 
blijven nemen (en dat is te hopen, 
want dan is de meisjestak tenminste 
beter vertegenwoordigd) zal er begin 
' 77 	 over haa r gestemd moeten worden . 

Tijdens de eerste Distr i cts r aad in 
1977 zal er over zeker een nieuw lid 
van de Landelijke Raad dienen te f. 
wor den gestemd . Riet Binnendijlc heeft 
nl . te kennen gegeven , dat zij zich 
voor die functie niet l anger 
beschikbaar stelt . En de kans is 
groot, dat er meer per sonen hun 
funoties voor L.R. en G.W.R. ter 
beschikking stellen . 
Daarom : TRACHT nu REEDS IN EIGEN 
GROEP CANDIDATEN TE VINDE!'f. Dat is 
bes list noodzakelijk! 
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PO ST - I\jUMMER S 

Een aant a l mensen ontvangt de Gooi 
Zui d Koerier per P08 t , OF, omdat ze 
bui t en Hilger sum ,wonen, zodat 
bezorging Vio l wat erg bezwaar lijk 
wordt OF omdat hun g::,oep het porto 
voo~ z ' n r okening neemt (en daar dan 
ook j aar l ijks een not a over kr ijgt 
aangeboden door het bes tuur ) " 
EEln van die per pos t verzonden 
Hummers heeft U\'l s ec~et aris de vorige 
ko cr wcer terugontvangen . De reden 
van die ter ugzending was en i s hem 
'co t op heden nog nie t duide l ijk , want 
het adr es was correct . 
Wat hom echter we I opviel 'ilas dat dat 
exemp1aar danig ver fomf aaid terug 
,,,",am, En d,,:t vond hij minder pr et t i g . 
3ijn vraag is nu : ONTVANGEJIl MEERllERE 
? BRSONEN, DIE HUN GOOI -ZUI D KOERI ER 
VI DE POST I N DE BUS KRI JGEN , ZO ' N 
TOEGBTAKELD NuMMER ? Als dat zo is, 
:LaaC' l, em dat dan even weten . Dan aal 
hij j)Tob3r en \l,it t e zoeken, ",at de 
oorz aak daarvan i s. Het kan natuurlijk 
<loc1g"'7:00n ,aan het for maat en het 
slappe papi e r l i ggan. Al s da t z o is, 
zull'3n we daaI' wat aan moeten doen. 
S'"e'>'igar 0 '1 8 l ag ' em/ of kleiner ' 
i"()=aa '~ " Hi,i' i s benieuwd , of hij ,daar 
rog i e to van U over hoort ! ! ! 

?3eARG() NAUTEN 
rI ERFST 

WAN DE L T Oe H T E r\j 
V o~'iS j a2-r waren 7i e erg blij , dat nog 
zove31 mensen uit ons dis t r i ct onze 
wandel~ochten ge lo~en hebb en , zodat 
we boslot en hebben de tradi t ie voor t 
te zGtten o 
Ook dit j aar l open jullie natuur1ijk 
3,lleal",3,l weer mee - kabouters , we1pen 
Gids en , padvindsters , verkenners , 
rowans , sher pa ' s en pivo's. 
De t ochten va l l en di t j aar op 23 en 
24 oktober - not eer dus maar vast in 
je agenda" 
Dc g8",,"ui ka l ijke 10 km wande l en 
P:" ",, 31 zullen natuurlijk niet 
cntbroken , de kaar t - en kompasr oute 
zal op ve l er ver zoek wat l anger 
'.'!or u. en , maa:r nieu\7 i s di t j aar de 15 
1m L.ar t 1e<03 r out e - voor de meer 
3"CT t i even onde r ons, zullen we ,maar 
~}g on q 

V6r5rins chrijving l evert voordeel op t 
Nog vr agen? Lees de oi rc ulaire en vul 
het 3~r ookj e in . Komt al l en naar do 
_Ul n, O op 23 en 24 okt ober !! ! 

Het bes tuur heeft voor de komende vijf 
maanden het vergaderroos ter 
vastgesteld v~~r de Distriotsraad, 
het Bestuur + Spelteam an het 
dagelUks bestuur. 

De DISTRI CTSRAAD komt b~een op: 6 
september, 25 oktober (op welke dat um 
we hopen ook de s tukken van de 
Landelijke Raad van 11 december te 
kunnen beepreken), 13 december en 31 
jariuari . 

Het :aESTUUR + SPELTEAM komt op 11 

oktober, 29 november en 17 januari 

b ij e lk:aar. 


He t DAGELIJKS BESTUUR zal z:l.ch over 

de di stricts problemen buigen op: 5 

oktober, 22 n~vember en 10 januari. 


Het mag als bekend verondersteld 
worden, dat de vergaderingen van de 
districtsraad en die von ,het best uur 
+ s pe lte am openbaar zijn en door 
kaderleden kunnen wordon bijge~oond, 
ook a l z ijn se geen lid van deze t wee 
oolleges. Ze hebben evenwel geen 
stemreoht. 

De vergaderingen van de distriot sraad 
worden mees tal gehouden in he t gebouw 
van de Je~draad Ban do Gode lindeweg 
4 te H1lversum, terwijl het bestuur + 
spelteam bij voorkeur in ,het 
diatrictsoentrum bije enkcmt . 

KW I T A ~ I TIE S !! 
Mogen we even aen l ana breken voor de 
penningmeeatera van de versohi l lende 
groepen? Deze personen zullen er pr ijs 
op a t ellen, dat ze van elke ui t gave, 
die ten behoeve van hun groep wordt 
gedaan, een deugdel ijk betal ingobewijs 
ontvangen. Maar nu zijn er wei eena 
80tiviteiten in het diatrict, die 
door een groep of stam t.b.v . de 
ander e greepen worden goorganiaeerd 
en waarvoor een bepaalde vergoeding 
wordt gevraagd, waarb ij er geen 
batalingsbewija wordt afgegeven. I k 
denk i n di t geval aan b.v . de I.P. -
Fietaenrally . Ook de organiaatoren 
van de zwemwedatrijden lieten in dit 
opzioht verstek gaan . En laatstelijk 
bleek, dat ook voor het kamperen op 
Uitwy'ok door de s t. Paul usgroep geen 
kwitantie vers t r kt werd. Dat is 
j ammer, want subs i dieteohnisoh kan 
dat oonsequent1es hebben. Daaroml Ai 
is het mis s ch1en wat meer werk: gee! 
kw1t ant1es af . 
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