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Beste Oud papier ophalers,

Mgr. Feron
 Scouting is een plezierige
vrijetijdsbesteding die een
bijdrage levert aan de vorming
van de persoonlijkheid.
 ruim 90.000 leden
 circa 30.000 kaderleden

Hoewel deze terugmelding iets later in de brievenbus valt dan wij hadden verwacht, is het weer
gelukt om de organisatie van de oud-papieractie voor 2016 rond te krijgen. Dit is te danken aan
jullie: ouders, (ex) leden, joekskapel en De Luie Hôôk, waarvoor onze hartelijke dank!

 32 miljoen leden wereldwijd
 1.300 Scoutinggroepen
 ScoutShop met 19 filialen
 23 Scouting Labelterreinen

Als bijlage is het ophaalschema 2016 toegevoegd. Het is gelukt om bijna elke maand voldoende
bezetting te realiseren! Voor enkele maanden zoeken we echter nog naar een creatieve
oplossing. Per kraakwagen is namelijk een minimale bezetting van 2 beladers vereist, het is
onmogelijk alleen een route te doen. De optimale bezetting is echter drie beladers.
We hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met ieders persoonlijke wensen. Het kan
voorkomen dat de ingeplande data niet schikt. Regel dan zelf een vervanger uit de lijst, dit mag
ook een vriend of broer zijn, als ze maar ouder dan 18 jaar zijn in verband met de geldende
wetgeving. Meestal kun je wel met iemand ruilen die in de maand er na staat ingedeeld. Sluit dit
ook kort met de coördinator. (De coördinator van de maand is grijs gemarkeerd.)
De lijst is verder aangevuld met de vrijwilligers van de kantinedienst om ervoor te zorgen dat er
na een ochtend hard werken soep en broodjes klaar staan.
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De oud-papier actie is onze grootste inkomstenbron en daarmee onmisbaar voor onze
vereniging! Daarom aan alle ouders en vrijwilligers:
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Enkele belangrijke zaken om niet te vergeten:
 Verzamelen vanaf 9.15 uur bij de Ark, start route om 9.30 uur;
 Plastic verpakkingen/houten kistjes etc. worden niet meegenomen;
 Plastic/piepschuim en drankverpakkingen zijn afvalstoffen en nemen we niet mee;
 De coördinatoren bellen de mensen in de week voor de ophaalbeurt, eventueel kan dan
de vervanger worden opgegeven;
 Coördinatoren verdelen de mensen over de routes en delen de waarschuwingshesjes
uit;
 Het is handig om mobiele nummers uit te wisselen om af te stemmen, waar er op het
laatst nog bijgesprongen moet worden;
 Elke kraakwagen blijft actief tot dat alle routes gereden zijn.

Data van 2016:
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Alleen als iedereen zijn beurt invult, zal het ook in 2016 weer lukken om deze actie weer tot een
succes te maken. Dus zorg voor een vervanger als je zelf verhinderd bent!
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Alvast hartelijk dank voor jullie inzet!
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 Website www.mgr-feron.nl
 Telefoon (077) 382 08 07
 Email: informatie@mgr-feron.nl
 De Ark
Molenbossen 611
5923 AJ Venlo-Blerick
 Postbank P100881

De meest actuele lijst is ook altijd terug te vinden op de downloadpagina van onze website
www.mgr-feron.nl.
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