
 

 
    

 

 

 

J M C        Vrijwilligers Chat 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo Rob, welkom bij de 36e 
JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Bouwwerkzaamheden,  
Doe-Team en materiaalbeheer. 
 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

Er is plaats voor iedereen 
jong, oud en ze mogen een 

mening hebben. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Geweldig pand. 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Prima. 

Wat vind je van onze site? 

Kijk ik weinig op. 

Ik was vroeger ook zo’n ouder 
die de kinderen afzette bij de 
Oude Chute en wilde graag 
wat terug doen. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

1 Als kok bij een kamp met de 
kabouters in Haarlem met 
mijn vrouw Yvonne en Jane 
als leiding. 
 

Via mijn dochter Marsha 

en mijn zoon Stefan. 

Wat heb je in al die jaren bij 
Scouting JMC gedaan? 

Hoelang zit jij al 
bij Scouting? 

Sinds de bouw van clubhuis 
de Chute. Dus sinds 1999. 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Veelzijdig en leren 
samenwerken. 
 

Waarom heeft scouting 

een toekomst? 

Enthousiaste leiding is de as 

waarop de groep draait. 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk? 

Ik ben vrijwilliger Bij Ipse de 
Bruggen en kook voor een 
groep van zestien bewoners 
nu voor een avond in de week, 
laten misschien nog een avond 

Vermoedelijk wel. 

Overleg structuur en laten 
weten waar vrijwilligers 

nodig zijn. 

Wat verbindt jou met JMC? 

Het materiaalteam met Henk 
en Koos. Op de dinsdag 
ochtend komen we bij elkaar. 
 

Waar ben je trots op bij JMC? 

Het floreren van de groepen. 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

Wat is je leukste herinnering 
aan scouting, wat blijft je 
altijd bij? 

De avonden samen met mijn 
buurman John bij de bouw 
van de Chute. 
 

Voor welke (andere) speltak 
zou je nog wel eens leiding 
willen zijn? 

Geen. 

Ik ben Materiaal-

beheerder. 

Scouting is … 

Samen in een team kunnen 
werken met respect voor 

anderen. 

Vrijwilligerswerk is? 

Niet vrijblijvend. 
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Hobby’s? 
kampthem
a? 

Heb je tot slot nog foto’s van 
jezelf bij een leuke activiteit 
of bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Muziek? Zeer divers. 

Radio? Q. 

Boek / tijdschrift? 

Drank? Cola Light. 

Vakantieland? Frankrijk. 

Slechtste 
eigenschap? 

Beste eigenschap? 

Kan goed wat weggeven 
in de breedste zin. 

Vieste eten? 

Doorgekookte groenten. 

Lekkerste eten? 

Rijsttafelen. 

Schoenmaat? 43.  

Kleur? Groen Geel. 

Snurk je? 

Wat maakt jou 
aan het lachen? 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Hollandse nieuwe. 

Tv-programma? Sport. 

Ja. 

Ik spaar postzegels meestal 
voor een ander. Antieke 

wapens verzamelen. 

Stopwoordje? 

Heb ik wel. 

Kranten diverse. 
 

Sport? Fanatiek supporter 

van ADO Den Haag. 

Wereldreis trein/cruise. 

Spel? Klaverjassen. 

Thx Rob! 

Wat wilde je als kind worden? 

Miljonair. 

Grootste wens? 

Helpen bij de 
boerenkoolmaaltijd tijdens 
de nieuwjaarsopkomst op  
2 januari 2010.  
 

Helpen bij één van  
de activiteiten tijdens  
het overvliegfeest op  
17 september 2005.  

Naar welk land wil je 
nog heen op vakantie? 

Azië/Indonesië. 

Snoep 

teveel. 

 Stomste 
schoolvak? 

Godsdienst. 

 Leukste 
schoolvak? 

Rekenen. 

De blijde gezichten van mijn 

kinderen en kleinkinderen. 

Dier? Senna mijn 

labrador. 

Bloem/

plant? Zonnebloem. 

Verzin een vraag 
voor de volgende… 

Wat kan jij brengen voor 

de leden van JMC? 

Geluksgetal? 
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