Aan alle leden van Scouting Montfoort,
hun ouders/verzorgers, leiding,
bestuursleden en andere betrokkenen
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12 maart 2013

Nieuwbouw
In de raadsvergadering van 11 maart is om 23.46 uur besloten met 10 stemmen voor
en 3 stemmen tegen dat de nieuwbouw voor de Scouting door gaat. De verdeling 2/3
van € 345.000 betaald door de Gemeente en 1/3 door Scouting Montfoort € 115.000
blijft gehandhaafd. De bouwcommissie gaat weer in gesprek met de gemeente over
het vervolg.
Sponsorcommissie
Waarschijnlijk staat de foto van de bouw- en sponsorcommissie inmiddels op de
www.scoumo.nl.
Steunmijnclub.nl
De eerste aankopen zijn inmiddels via www.steunmijnclub.nl gedaan. Nog niet te zien
op de site, maar dat komt er aan. Het is even wennen om via deze site internet
aankopen te doen, maar de eerste keer is de drempel het hoogst. Probeer maar?!
Kroonappels
ALLE inwoners van de gemeente Montfoort kunnen vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag
17 maart alleen STEMMEN op HUN kroonappels. Je vult je postcode in en stemmen
maar. Er mag één stem per IP adres uitgebracht worden, dit is door het Oranjefonds
gekoppeld aan je huisnummer. Er wordt drie keer € 50.000 gegeven: voor Jeugd,
Buurt en Helpende Hand. www.kroonappels.nl
We willen alle inwoners van Montfoort, Linschoten en het buitengebied oproepen tot
stemmen. We gaan flyeren bij de supermarkten en als er genoeg mensen zijn
misschien ook bij de voetbal, hockey e.d. heb je ideeën om flyers uit te delen of een
aantal te meenemen, laat je het dan even weten? Dit is de eerste stemronde.
Wil je hiermee mee helpen meld je alsjeblieft aan bij Marlies Oudijk 0348-471648,
06 15364480 of sponsorcommissie@scoumo.nl. Spreek alsjeblieft zo nodig de
voicemail in: noem je naam, telefoonnummer en wanneer je op welke plek wilt
staan. Zie het rooster wat de mogelijkheden zijn. Heb je zelf ideeën, laat je het dan
even weten aan de sponsorcommissie@scoumo.nl?
Je krijgt dan altijd reactie terug en het schema komt woensdag ook op www.scoumo.nl
te staan. Er zijn 22 mensen nodig: leden, vaders, moeders, leiding, belangstellenden.
Niet opdringen, maar als mensen contact maken voorstellen dat je uitlegt wat je hier
doet. Verwijs ook naar de informatie op RSM website en tekst tv, Zenderstreeknieuws
in de IJsselbode. Misschien hebben mensen het gelezen. Draag minimaal een sjaal van
Scouting Montfoort. Je mag ook binnen staan, maar trek sowieso warme kleding en
goede schoenen aan. Reageer je ook even wanneer je NIET kunt/wilt?
NLdoet
Zaterdag 16 maart gaan leden van Scouting Montfoort van 10 tot half 2 in de grote
zaal van de Antoniushof de handen uit de mouwen steken. De grote zaal krijgt een
nieuw verfje. Voor meer informatie www.NLdoet.nl

Emté Montfoort
Voelt zich erg betrokken bij de samenleving in Montfoort en gaat in deze tijden van
crisis verenigingen steunen. Medio april wordt een goede doelen actie gestart. Per € 10
aan boodschappen krijgen klanten een munt die ze in de koker van een van de 10
goede doelen naar keuze kunnen deponeren. Als tegenprestatie wordt er iets ludieks
van Scouting verwacht. Bespreek het in je Speltak en mail het idee naar de sponsorcommissie !? Het leukste wordt uitgevoerd.
Radio Stad Montfoort
Zaterdag 16 maart om 11 uur komt Bas Nulkes, onze voorzitter bij Aktueel Info
Lokaal.
Agenda
15, 16 en 17 maart
16 maart
18 maart
20 maart
20-28 maart
medio april
18 april
20 april

Tijd

15.30 tot
17.30
17.30 tot
19.30
19.30 tot
21.00

Tijd

9.00 tot
11.30
11.30 tot
14.00
14.00 tot
16.30
16.30 tot
19.00
19.00 tot
20.00

Stemmen op www.kroonappels.nl Scouting Montfoort
NL.doet Antoniushof
Bijeenkomst sponsorcommissie
Uitslag eerste stemronde Kroonappels
Bij winnen tweede stemronde Scouting Montfoort stemt op een
van de 60 initiatieven buiten de provincie Utrecht
Goede doelen actie bij Emté Montfoort
Bekendmaking van de drie Kroonappels
Lentemarkt

Vrijdag 15 maart 2013
Emté
Albert Heijn
Montfoort
Montfoort
Naam 1
extra
Naam 1
extra
Wilka
Guelen
-

-

MCD
Linschoten
Naam 1
Tot 20.00
uur

Zaterdag 16 maart 2013
Emté
Albert Heijn
Montfoort
Montfoort
Naam 1
Extra
Naam 1
Extra
-

MCD
Linschoten
Naam 1
-

-

-

-

Anita
Maurix
-

-

-

-

Tot 18.00
uur

Marlies
Oudijk

-

