
P o r t betaale 
P 0 r t pay e 
H I L V E R SUM 

11hr. C.T.van Wessel, 
Minokelersstraat 59, 
122 3 LC HILVERSUM. 

een basiscureus. 

POOLTOCBT 
Op diezelfde dietrictaraa4 is defini
tief afgesproksD, dat er door he~ 
Bpel~eam GEEN Pooltooht wordt ceorga
niseerd. Er was te weinig belancetel
ling om een eTeDe.ent, dat sulke gro
te voorbereidingeD vereist, te recht
vaardigen. 

CURSUS KAART EN KOKP~S 
Gezien de slechte resultaten op de 
ronde/patrouillewedstrijden wil Hans 
Hensen voor padTindBters/cidsen en 
verkennere een ~urSU8 "kaart en kom
pas" opzetten. De teaaleid(st)erB 
krijgen hierover nader berioht. 

KADERBIJEENK<J4ST IN FEBRU1RI/KAART 
Bet distrlct gaat een avond orcanies. 
ren voor het kader van onze groepen. 
Ret kan een lnstructlBavond worden, 
maar .en hBeft ook gudacht &an eBn 
gezelllghBldsbijeenk~at met Ben In \ 
formatlBf tlntje. Je hoort hier nog 
weI nader van. 
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GEVRAAGD 

Ongeveer een jaar geleden heb ik, als 
distriotsseoretaris van het district 
It Gooi-Zuid, aan de andere bestuurs
leden gezegd, dat er rekening mee 
moest worden gehouden, dat ik mijn 
funotie ala zodanig aan het einde van 
het seizoen 1978-1 979 zou neerleg~en. 
Voor deze stap waren een santal rede
nen op te geven. 
Ten eerate meen ik, dat het tijd wordt 
dat er fris bloed komt op het secre 
tariaat. Het ceTaar van verstarrinc , 
ale er steeds eenzelfde persoon zoln 
funotie bekleedt, is re@el aanwezig • 
Ten tweede is het zo, dat ik me niet 
voor 100% kan stellen achter alles 
wat er in de vereniging Scouting Ne
derland zich ontwikkelde. Daarover op 
deze plaats een discussie te hoaden 
lijkt me geen zinnig idee, maa r het is 
weI een realiteit voor me . 
Ten derde is het zo, dat deze functie 
me zo in beslag neemt, dat er maar 
nauwelijks tijd VOor andere zaken over
blijft. Zo zijn er een paar hobbies , 
die niet meer aan bod komen. 
Er resten nu nog ongeveer zeven maan
den, waarin er in mijn opvolging voor
zien kan worden. Het wordt dus z.) 
lan,zamerhand de hoogste tijd een en 
ander grondig aan te pakken. Dit is 
niet aIleen een taak van het bes tuur. 
Ieder kader- en bestuurslid, dat er 
kans voor ziet een oplos s ing te Tin
den, ken met voorstellen komen. 
Het zou natuurlijk het beste zijn, als 
er iellland te Tinden was, die over ne "c 
zoveel vrije tijd besohikt, als ik dat 
heb. Maar dat zal geen eenvoudige 
zaak zijn een dergelijke pers oon te 
vinden. Als dat niet 1II0gelijk is, zul
len er misschien twee of drie perso
nen mijn werk over kunnen nemen: E~n 
het secretariaat, een ander het maken 
en verspreiden van de "Gooi-Zuid Koe
rier" en een derde de andere door mij 
verrichte werkzsamheden. 
Yogelijk zijn er nu onder de lezers Van 
dit artikeltje mensen, die menen: Is 
die Bert er zo vroeg san begonnen om 
ze voor te bereiden op een groots af
soheid? Niets is Minder waar. Ik hoop 
allen, met wie ik in de loop van de 
vele jaren heb samengewerkt of van 
dienst heb kunnen zijn, een (linker) 
hand tot afscheid te kunnen geven, 
maar daar moet het bij blijven. Ik heb 
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alles met veel plezier gedaan .,n be
hoef daar niet voor in het zonnetje 
te worden gezet. 
Tot slot dit: Kijk allen uit naar een 
nieuwe districtssecretarie en ko. met 
voorstellen b~ het bestuur. 
Doen, Ilensen!!! 

De colleote van het Nationaal JeuCd


fonda (Jantje Beton) is dit jaar weer 


Cehouden in de week van 30 oktober 


tim 4 november. 


Necen Scoutinggroepen namen hieraan 


deel. Enorme bedragen z~n b~een Ce

collecteerd door middel van huis-aan


huis- en/of straatoollectee. 


Ret zou weI f~n z~n, als volgend jaar 

nog meer Scoutincgroepen er deel aan 

zouden nemen. Je croe p vaart er alt~d 

weI b~ en je doet nog iete voor ande

ren ook. 

Rieronder volgen de groepen, die dit 

jaar oollecteerden en de opbrencsten. 

De Argonauten 

Athabascan 

Pater Damiaan 

Franoisstam 

FrlSken Parm 

Rilfertheem 

f 

f 

f 

f 

f 

f 

1.443,65 

1.190,7) 

1.347,28 

1.149,50 

1.~65,89 

329,03 

St. Paulus f 2.631,1~ 
St. TaroiaiuB f 1.972,47 
Zuiderkruie f 2.282,61 

De helft Tall de opbrengst is, onder 
a£trek van de gemaakte kosten, VOor 

de croe,en. Reken due maar uit wat de 

deelnemende croe,en &an hun croepakaa 

kunnen toevoecen. 

Riet Streef-v.d.Geer. 

ICARUS_ 
NIEUW _ 

JAARS_ 
VOETTOCHT 
De stam van de Franoiscus / Jeanne 

d'Arogroep organiseert al weer de 

aohtete ICARUS NIEUWJAARSVOETTOCHT. 

Deze toeht wordt cehouden op 6 en 7 

januari 1979. 

De kosten bedragen sleohta f 5,00. 
Aanceraden wordt om ook geld mee te 

nemen voor coneumpties en de teruc
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distriot uitgaande berichten ontvanreis. 
gen. Dat is voor de communicatie binDe groe psvoorzit(s)tere hebben intus
nen het district van {root belang.sen een brief gekregen, waarop meer 

informatie en onderaen een strook 

voor de inschrijving. 

V~~r opgeven aan de Icarustooht of 

nadere inlichtingen kun je terecht 

bij Ubald Elshuis, Burg. Laabooylaan I 
23, Hilvereum, tel. 03 5 - 4 75 01. ) 
Met vriendelijke scoutgroet, 

DE FRANCISSTAM. 

mUTATIES 
Ze zijn weer verzonden, de lijsten met 

namen en adressen van de kaderleden 

van de groepen. De samenstelling van 

die l ij sten heeft plaats~evonden aan 

de hand van de kartotheek van de DS. 

De bedoeling i8, dat de groep svoor 24 januari: Evaluatie van het nieuwe 

zi t( s)ter nagaat, wie er niet meer op padvinds ters / gidsenspel 

die lijst thuis hoort en wie er aan (in BussUlll) 

on t breekt. De laa tsten moeten dan weI 29 janneri: Vergadering Bestuur 

bijgeschreven worden. 12 februaril Districtsraad 

Eigenlijk zou het verzenden van zulke 24 februari: Viering Baden Powelldag 

lijsten niet nodig Moeten zijn als ie 26 maart I Vergadering Bestuur 


dere groep de mutaties in het kader 2 aprill Districtsraad 


geregeld doorgaf. Maar de praktijk 
 21/22 april: Ronde/patrouillewe dst~ij

leert anders, zoals ook al blijkt uit den v.h. district 


de eerste lijsten, dis ' zijn teru~geko
 28 meil Vergadering Bestuur 

men. Daarop waren verschillende namen 11 juni\1 Di s triot s raad 

doorgehaald van leid(st)ers, die ver De datum voor he t districts OVERLEG, 

trokken waren, terwij l er andere bijge- d.i. de bijeenkomat van leids ters en 

schreven waren. leiders voor de bespreking van de 

Bes te mens en, mag i k er op rekenen, etukken van de Landelijke Raad van 9 
dat de l ijsten zo s poedig mogel ijk wor j uni 1979, i s nog n1e t vastge steld, 

den ingeleverd bij he t distriotssecre maar zal 8 tot 9 weken v66r die L.R. 

tariaat? U. DS kan er dan voor zor zijn. 

gen , dat ALLE leid(st)ere de van het 
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een introduotiebijeenkomst worden ge

KADER 

WERVING 


Je hebt het onget wijfeld al weI ge
merkt: De districtscommissie kader

werving zit niet stil. 

Na een aantal voorbereidende verpde
ringen zijn halverwege deze maand de 

posters en ander materiaal naar de 

groepen gebracht. Die moesten er voor 

zorgen, dat die posters kwamen te 

hangen in die gebouwen, die in de bij 

gevoegde lijst waren vermeld. Natuttr 

lijk moest daar eerst toestemming voor 

worden gevraagd, maar dat zullen jul

lie weI begrepen hebben. 

In de tweede helft van januari voIgt 

er nog een folderactie. Aan meer dan 

4. 000 adressen in Hilversum zullen 

die folders bezorgd moeten worden. 

Hierbij wordt er door de oOmmissie op 

gerekend, dat die bezorging door de 

jeugdleden zal worden verzorgd, na
tuurlijk onder het toeziende oog van 
leidstere en leidere. 

Zoals je misschien weet, is er aan de 

groepen ook gevraagd namen en adres

Ben te verstrekken van oud-eoouting

leden, ouder dan 16 jaar, die mo

gelijk voor een kaderfunotie in aan

merking komen. Die namen en adressen 

zijn intussen binnengekomen en die 

personen zullen door de commissie

leden worden "bewerkt". 

V~~r de personen, die op de poster

en/of folderaotie reageren, geldt een 

andere benaderin~. Zij zullen eerst 

een map met informatiemateriaal ont

vangen. VerTolgens zal er VOor hen 

houden, waarvoor de datum in principe 

is vastgesteld op 31 januari 1979. 

Hierbij wordt een beroep op de spelad

viseurs gedaan uitleg te geven over 

hun eigen speltak. Daarna zullen af

spraken geaaakt worden hen onder te 

brengen in goeddraaiende groepen. Als 

ze daar een tijdje gewerkt hebben kun

nen ze, uiteraard met hun goedvinden, 

in groepen geplaatst worden, Waar een 

kadergebrek is. 

We hopen, dat aIle groepen actief mee 

zullen doen aan het plaatsen van de 

posters en het verepreiden van de 

fOlders. Heeft je groep zelf ge en ge

brek aan leiding, dan kun je iets 

voor een andere doen, gedachtig het 

jaarmotto van Scouting Nederland. TOT 

JE DIENST. 

Natuurlijk gaat de gehele actie nogal 

wat geld kosten. Er zal daardoor een 

flinke bres geslagen worden in de di 

strictskas. En al is die niet leeg 

gelukkig, we zouden het tooh niet 

redden zonder de toegezegde steun van 

het gewest Noord-Holland, waarvoor we 

uit de aard der zaak erg dankbaar 

zijn. 

Mogen we n.a.v. die districtskas de 

groepen, die hun distriotscontributie 

nog niet betaalden, verzoeken dat zo 

spoedig mogelijk te doen? Dank voor uw 

medewerting. 

SCOUTING 

IS ER VOOR IEDEREEN 
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tANDELIJKE

RAAD 

9 DECEMBER 1978 

Op de Landel~ke Raad van 9 december 

vandit jaar z~n e e n aantal belangr~

ke beBluiten genomen. 

Het voornaamste agendapunt w&s het 

beatuuxBvoorstel over de atructuur 

van Scouting Nederland. Ver voor het 

begin van die L.R. hebben alle groe

pen die atructuurvoorstellen in boek

vorm ontvangen om ze in de groepsra

den te bespreken. Dat hier aandacht 

san b esteed was, bleek we1 aan het 

groot aantal amendementen, dat was 

ingediend; meer dan 100 IITooh bleek 

de raad het in grote trekken Bens te 

z~n met de bestuursToorstellen, want 

maar weinig ame ndementen werden aan

g enomen. 

Natuurl~k gaan we hier niet het gehe

le struotuurrapport doomemen, maar 

beperken we ons tot enkele v~~r de 

groepen belangr~ke punten. 

Allere erat doet een nieuwe figuur z'n 

intraden in de groep, de GROEPSBEGE

LEIDER. De funotie van deze perBoon 

zal het ala team doen werken van de 

leid(st)ers, al of niet per speleen

heid, z~n. Hij/z~ neemt een deel van 

de taak, die de speladviseur had, 0

ver. 

Of het in de prakt~k gemakkel~k zal 

z~n hiervoor iemand aan te trekken 

zal de toekomst leren. 
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