ZUIDERKRUISGROEP HILVERSUM
mail: speculaaspoppenactie@zuiderkruis.nl  -  website: www.zuiderkruis.nl

Hilversum,
Geachte heer, mevrouw,
Scouting Zuiderkruis is een Hilversumse waterscoutingvereniging met 150 leden.
Onze leden zijn tussen de 5 en 25 jaar oud en verdeeld in zogenaamde speltakken (Bevers, Welpen,
Zeeverkenners, Wilde Vaart en Stam). Deze speltakken richten zich op specifieke leeftijdsgroepen.
Naarmate de kinderen ouder worden krijgen ze steeds meer eigen verantwoordelijkheid; waar ze
aanvankelijk vooral activiteiten doen die door de leiding bedacht en georganiseerd zijn, nemen ze
deze organisatie later steeds meer zelf op zich. Bij de Wilde Vaart (16 -18 jaar) organiseren ze, onder
begeleiding, hun eigen zomerkamp, vaak naar het buitenland.
Op deze manier leren ze spelenderwijs van (be)geleid te worden zelf leiding te geven.
Onze zeeverkenners (11 - 16 jaar) krijgen hun zeiltraining praktisch maar ook theoretisch van hun
eigen leiding. Deze gemengde groepen vormen een laagdrempelig activiteit voor jongens en meisjes
van alle achtergronden.
De speltakken richten zich op activiteiten als spelen, varen, klussen, kamperen en knutselen.
Activiteiten allemaal afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van de kinderen. Scouting is dan ook
geschikt voor alle kinderen. Ook de lastige, verlegen, drukke of mindervalide kinderen zijn welkom en
in te passen in de groep.
Scouting heeft daarmee een maatschappelijke achtergrond die aanzienlijk verder gaat dan die van de
gemiddelde sportvereniging.
Desondanks ontvangt scouting nauwelijks subsidie. Onze inkomsten bestaan uit contributies en
clubhuisverhuur. De contributies proberen we zo laag mogelijk te houden om de laagdrempeligheid te
handhaven. Daardoor zijn we, om onze kosten aan boten, kampeerspullen, spelmaterialen etc. te
dekken afhankelijk van andere bronnen van inkomsten. De belangrijkste van die andere bronnen is
naast de Jantje Betoncollecte, waar een deel van de opbrengst voor de collecterende vereniging is, de
speculaaspoppenverkoop.

Elk jaar in oktober/november verkopen al onze leden, jong en oud, speculaaspoppen
aan familie, vrienden en buren. Mochten we dit jaar aan u poppen mogen leveren, dan
is dat een welkome versterking van de opbrengst uit de speculaaspoppen actie.
Kosten: één speculaaspop voor € 3,00 en drie voor € 7,50.
Wilt u meer informatie neemt u dan contact op via het onderstaande e-mailadres.
Met vriendelijke groet,
Commissie Speculaaspoppenactie
speculaaspoppenactie@zuiderkruis.nl

