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Wateringen, januari 2016
Betreft: Vrienden van de Dorus Rijkers

Geachte mevrouw, heer,
Wij, de Dorus Rijkersgroep, zijn een waterscoutinggroep die aangesloten is bij Scouting Nederland.
De stijgende kosten van het onderhoud en de aanschaf van materiaal, de hogere kosten als gevolg van
wet- en regelgeving en het wegvallen van overheidssubsidies zorgen er voor, dat onze huidige inkomsten
niet langer toereikend zijn. Om de contributies op een voor iedereen betaalbaar niveau te kunnen houden
en de leden niet te veel te belasten met het inzamelen van geld zijn wij op zoek naar donateurs.
Wij stellen ons eerst even voor.

Wat is Scouting?
Scouting bestaat al meer dan 100 jaar en wereldwijd telt Scouting 32 miljoen leden.
In Nederland zijn 90.000 jeugdleden en 30.000 kaderleden, verdeeld over 1300 scoutinggroepen.
Het is daarmee de grootste jeugdorganisatie van Nederland.
Scouting is voor kinderen en jongeren, ongeacht hun komaf, naast een veilige
omgeving een plezierige vrijetijdsbesteding. Samenwerken, avontuur, respect voor
leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing staan hierbij centraal. De activiteiten
andere op gericht dat naarmate de jeugdigen ouder worden en hun zelfstandigheid
begeleiding afneemt.
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Kort samengevat:
Scouting is een jeugdorganisatie die jeugdigen stimuleert tot deelname aan maatschappelijke
activiteiten en bevordert hun zelfstandigheid en hun vermogen tot samenwerken.

Wie is de Dorus Rijkersgroep?
De Dorus Rijkers is een waterscoutinggroep en
de voortzetting van de eerste watergidsengroep
van Nederland (1951). Bij de Dorus Rijkers
komen vrijwel alle scouting-activiteiten aan de
orde en wel voor jongens en meisjes vanaf 7
jaar. De activiteiten bestaan in hoofdzaak uit:
 zwemmen, kanoën, roeien, zeilen
 opleidingen voor roei-, zeil- en motorboot
varen
 het werken met touw, pionieren en
schiemannen
 weekeinden (en wedstrijden) op de
Kagerplassen
 en uiteraard de jaarlijkse kampen.
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De groep is onder verdeeld in leeftijdsgroepen, te weten:
 Waterwelpen van 7 t/m 10 jaar
 Zeeverkenners van 10 t/m 14 jaar
 Wilde vaart van 14 t/m 18 jaar
 Loodsen van 18 t/m 23 jaar
 Plus-Scouts van 18 jaar en ouder
Per maart 2016 staat “De Blub”, ons groepshuis, aan het
Jaagpad 3 te Rijswijk.
Inkomsten
Naast de contributie van leden verzamelen wij ook geld in
door mee te doen aan Jantje Beton, lotenverkoop Grote Clubactie en hebben wij bij ons clubhuis
een papiercontainer. Jaarlijks halen wij met deze acties gemiddeld 40% van onze inkomsten op.
Het geld van de donateurs is bestemd voor de aanschaf van nieuwe materialen en vervanging van
bestaand materiaal als gevolg van slijtage. Hiermee creëren wij meer mogelijkheden voor activiteiten met
de bestaande groep en is ook groei van de groep mogelijk. Het geld wordt beheerd door een commissie
bestaande uit drie leden van de Stichting Waterscouting Dorus Rijkers.
Wat doen wij voor u?
Donateurs ontvangen twee keer per jaar een nieuwsbrief. Op deze manier blijft de donateur op de hoogte
van de besteding van het donateursgeld en de activiteiten van de Dorus Rijkers. Eén keer per jaar is er een
bijeenkomst voor de donateurs. Op deze bijeenkomst leren de donateurs de Dorus Rijkers kennen en
beleven de donateurs wat de Dorus Rijkers doet.
Bovenstaande geldt bij een jaarlijkse donatie. Voor een eenmalige royale donatie zullen wij met u
overleggen hoeveel jaar u lid wordt als donateur en of wij, indien u dit wenst, voor u een activiteit naar uw
wensen kunnen organiseren.
Wilt u ook investeren in onze jeugd? Wordt dan donateur van de Dorus Rijkers.
U kunt uw donatie overmaken naar bankrekening NL69 INGB 0000 151359 t.n.v. Stichting Waterscouting
Dorus Rijkers onder vermelding van donateur en uw (bedrijfs)naam. Graag ontvangen wij ook van u
bijgevoegd inschrijfformulier retour. Het inschrijfformulier kunt u sturen naar:
Secretariaat Vrienden van de Dorus Rijkers
Het Tolland 55
2291 VR Wateringen
Of naar het mailadres: vrienden@scoutingdorusrijkers.nl
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.
Uw donateurschap stellen wij erg op prijs!
Met vriendelijke groet,
Stichting Waterscouting Dorus Rijkers

Mirjam van der Gaauw
Secretaris Vrienden van de Dorus Rijkers
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Inschrijfformulier Vrienden van de Dorus Rijkers

Naam:

Dhr. / mevr.*

Indien een bedrijf, bedrijfsnaam:
contactpersoon:

Dhr. / mevr.*

functie:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnr.:
Mobiele nr.:
E-mail:
Donatie bedrag

€

Nieuwsbrief:

digitaal / analoog / digitaal en analoog*
* Omcirkelen wat van toepassing is.
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