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Zo ontvang je lange tijd geen bestuursflits, zo ontvang je er twee
binnen één maand. Deze bestuursflits staat volledig in het teken van
corona (wat eigenlijk niet meer tegenwoordig). Graag brengen we
ook nog de acties uit de vorige bestuursflits onder je aandacht. Dank
voor je medewerking en veel lees- en kijkplezier.
DE WEGELAERGROEP OP OMROEP WEST
Aan de oproep voor medewerking aan een reportage van Omroep
West over scouting in coronatijd hadden verscheidene groepen
gehoor gegeven. Uit alle aanbiedingen heeft Omroep West de
Wegelaergroep gekozen voor de opname van haar reportage. Op
de website van Omroep West is deze terug te vinden in beeld en
woord. Dit is voor een mooi stukje publiciteit over de toegevoegde
(maatschappelijke) waarde van scouting, ook in crisistijd.

SCOUTING PRESENT BIJ PRESENT
De Rijswijkse Meeuwen en Watergeuzen
(RMWG) waren benaderd door Stichting
Present voor de medewerking aan een
item over wat voor jongeren nog wel
mogelijk is in coronatijd. Gelukkig dacht
RMWG aan Scouting Den Haag, zodat er
een breder verhaal
kon worden verteld.
Op 20 maart 2021
heeft er via een livestream op Instagram
een vraaggesprek
plaatsgevonden, die
ook is terug te kijken.
Het idee is om met
Stichting Present
Selecteer
andere samenwerafbeelding en kijk kingsmogelijkheden
vanaf 15:45
te bespreken.

NIEUWE SUBSIDIE OM JONGEREN DOOR CORONACRISIS TE LOODSEN
Recent heeft de gemeente aangekondigd om € 700.000 aan
subsidie beschik te stellen om jongeren door de coronacrisis te
loodsen. Meer informatie is te lezen in het persbericht en de
subsidieregeling. De doelgroep betreft jongeren in de leeftijd
van 16 t/m 27 jaar. Mogelijk biedt deze regeling handvatten
voor het organiseren van activiteiten voor de oudste leeftijdsgroepen en voor vrijwilligers. Ook kan worden bekeken of een
regioactiviteit van deze regeling gebruik kan maken.

CORONASTEUN AAN LOKALE JEUGDORGANISATIES
In september 2020 kwam het nieuws naar
buiten dat het kabinet € 7,3 miljoen
beschikbaar stelt om de 2.900 lokale
vrijwilligersorganisaties voor jeugd te
compenseren in hun coronaschade van half
maart tot 1 juni. Een aantal scoutinggroepen
heeft ook aangegeven van deze regeling
gebruik te willen maken. Na een aantal
‘omzwervingen’ is van de gemeente recent
het volgende bericht ontvangen:

De regeling voor het geld waar het in de
VNG nieuwsbrief over gaat is op dit
moment nog niet klaar, daar wordt hard
aan gewerkt. Op korte termijn zal deze het
goedkeuringsproces ingaan om akkoord
van het College te krijgen. De verwachting
is dat het proces nog zeker 8 weken zal
duren. Daarna zal ik de scoutinggroepen en
jou informeren.
Nog even wat verwachtingsmanagement;
er is een bedrag van circa €40.00
beschikbaar voor alle jeugdorganisaties in
Den Haag waaronder scouting. Dit is wat
de gemeente Den Haag heeft ontvangen
van het totaalbedrag wat is vrijgemaakt.
De regeling is ook specifiek bedoeld voor
gederfde inkomsten van de genoemde
organisaties.

