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●  De keuken in het jongensgebouw is onlangs 
voorzien  van een plafond, iedereen die hier aan 
meegeholpen heeft, bedankt! 
●  De Rabobank heeft een bedrag van 2000 euro 
geschonken voor de nieuwe kachels, bedankt! 
●  Oude uniformen kunnen worden ingeleverd bij het 
mathok, zo kunnen nieuwe leden deze overnemen en 
kunt u mogelijk een nieuwe er voor terug krijgen. 
●  Binnenkort start de Jumbo spaaractie, help de 
vereniging een handje en doneer uw munt(en) aan 
onze club! 
●  Ouders en vrijwilligers die met de auto komen; De 
Kooiweg is een smalle en soms onoverzichtelijke 
straat, denk a.u.b.  aan medeweggebruikers, fietsende 
kinderen en de buren. 
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Even voorstellen… 
Ben Gijzen, vader van (Blauwe Vogel) Muriël en met 
ingang van 2015 voorzitter van de beheerstichting.  

In 2013 raakte ik, na al wat jaren hier meegelopen te 
hebben, nauwer betrokken bij de Blauwe Vogels. 
Uiteindelijk schoof ik als leiding (Akela) bij deze groep 
aan, met mij nog 2 personen: Annemartien en 
Marjolein. Er zijn voor- en nadelen aan deze nieuwe 
samenstelling maar ik mag zeggen dat, met hulp en 
vragen bij andere leiding, ons dit tot nu toe goed 
afgaat.  

Maar van het één val je in het ander. Het 
Stichtingbestuur dat bestuursleden mist en vraagt of 
je niet wil meedenken! Na hierover nagedacht te 
hebben, heb ik besloten om in ieder geval voor de 
duur van 3 jaar mee te denken en beleid te maken. 
Speerpunten voor de komende tijd zijn financiën en 
communicatie, maar er zijn nog meer dingen die aan 
de orde komen, zoals onze buren, verhuur, Koppel, 
etc.  
Kortom, genoeg leuke en uitdagende dingen om de 
komende tijd op te pakken en in daden om te zetten. 

Vriendelijk groet, 
Ben Gijzen, 
Voorzitter Beheersstichting Buys Ballot 

 

Vanuit het bestuur 
Iedere Spreekbuys geeft of het Dagelijks Bestuur en/of het 

Stichtingsbestuur een update van hun bezigheden. 

‘Tradities’ 
Beste Scouts, ouders en scoutingvrienden, 

Het nieuwe jaar 2015 is alweer ruim een maand  
onderweg. De eerste opkomst startte met de “traditie” 
van oliebollen en kniepertjes. Grappig om te zien hoe we 
als een grote familie in ongeveer 20 minuten alles al 
kauwend laten verdwijnen. 
  
Via deze Spreekbuys vraag ik alvast aandacht voor het 
“Rabobank clubkasfonds”. Evenals voorgaande jaren 
kunnen klanten van de Rabobank weer verenigingen 
financieel steunen door op hen te stemmen. Buys Ballot 
doet ook weer mee en wil met de financiële bijdrage de 
kampvuurkuil opknappen. De Rabobank zal haar klanten 
uitnodigen. Een oude “traditie” om je vereniging te 
steunen maar dan in een modern jasje via het internet. 
Wilt u deze actie ook delen onder familie en vrienden? 
Meer informatie volgt nog. 
 
 Vorig jaar hebben we onze klussendag in het voorjaar 
gekoppeld aan de landelijke NL-doet actie. Deze “traditie” 
van vele handen maken licht werk willen we op 21 maart 
in uitvoering brengen. Noteer de datum alvast in de 
agenda. 
  
Naast onze vereniging Scouting Buys Ballot bestaat er ook 
een Stichting. Met deze twee organen voldoen wij aan de 
richtlijnen van Scouting Nederland. De stichting beheert 
de gebouwen en het terrein. Vanuit de Stichting kunnen 
we melden dat Ben Gijzen (zie hiernaast) de nieuwe 
voorzitter is. Daarnaast zal Marianne Folst de functie van 
penningmeester overnemen van Klaas Jong. In de 
“traditie” dat altijd gezocht wordt naar vrijwilligers heeft 
de Stichting nog behoefte aan een secretaris. Als u dat wilt 
zijn of ons in contact kunt brengen met een 
belangstellende dan horen wij dat graag.  
  
Tot slot een heel oude traditie. Op 21 februari herdenken 
we de verjaardag van Baden Powell door samen de vlag te 
hijsen. Hij was in Engeland de oprichter van Scouting. 
Wereldwijd is dat uitgegroeid tot een fantastisch spel waar 
wij elk weekend van kunnen genieten. 
 
Met vriendelijke scoutinggroet, 
Frank Meerdink 
Voorzitter Vereniging Scouting Buys Ballot 
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Wist je dat: 
●  Wij een van de weinige Scoutinggroepen zijn  
die met z’n allen samen tijdens een middag  
(kunnen) samenkomen? 
● Er veel beroemdheden op scouting hebben  
gezeten? Zoals de Amerikaanse president  
Barack Obama, Prinses Beatrix maar ook de 
eerste man die ooit op de maan stond: Neill  
Armstrong! 
● Yells niet alleen op scouting worden   
geschreeuwd maar ook tijdens voetbal en in 
het leger? 
● Een das ook praktisch nut heeft? Uitgerold 
heeft het het perfecte formaat om je arm in te 
laten rusten wanneer je deze gebroken hebt. 

 

BuB’er aan het woord 
Onze vereniging draait op vrijwilligers, maar welk verhaal schuilt 
er achter deze mensen? In BuB’er aan het woord proberen we 

daar achter te komen. 
 

Hallo, kun je jezelf even voorstellen? 
Mijn naam is Jesse Fredriks, 
of voor de Joriswelpen, waar ik  
leiding geef, Tú. Ik ben 22 jaren 
 jong en woon op kamers in  
Leeuwardenwaar ik een Engels- 
talige studie volg. Ik ben begon- 
nen met leiding geven bij de Be- 
vers, waarna ik ben overgestapt  
naar de Jorishorde. Voor mijn  
leidingtijd ben ik sinds de welpen  
jeugdlid geweest. 
 
Zeer inspirerend, maar wat vind  
jij typerend/leuk aan leiding 
geven bij de BuB? 
Het leuke aan het leidinggeven is 
dat je met de mensen waar je samen jeugdlid mee bent 
geweest kan doorgroeien tot leiding. Ook hoe je Scouting 
ervaart is totaal anders als jeugdlid. Daarnaast kan je de 
grenzen blijven verleggen om opkomsten voor jeugdleden 
nog leuker te maken. Dat maakt het leiding geven zo leuk. 

Wat is je grootste blunder? 
Graag zie ik een blunder als een leermoment. Ik bega elke 
week wel een blunder, ik leer graag : ). 

Als je een voorwerp moet kiezen om jou te omschrijven, 
wat is dat dan? 
Een campingstoeltje. Ik ben flexibel en houd van vakantie. 
 

 


