Verslag speltakoverleg Bevers
Helaas waren er maar 3 groepen aanwezig.
 Burmania
 SBND
 Van Maasdijk
Burmania is dit seizoen begonnen met een beverspeltak. Zij hebben 11 bevers.
SBND heeft 6 bevers en van Maasdijk heeft er 15.
We hebben het gehad over de beverdoedag.
Vorig jaar ging deze niet door omdat er maar 2 groepen zich hadden opgegeven. De reden
waarom de groepen zich niet hebben opgegeven is niet bekend. Misschien toch in een te drukke
periode gepland. Voor de volgende beverdoedag een dataplanner rond laten gaan aan de
beverleiding. De voorkeur van de groepen die hier vanavond aanwezig zijn is mei/juni.
Burmania weet niet of ze wel naar een beverdoedag toe zullen gaan omdat ze vaak niet aan
regioactiviteiten meedoen. Uitgelegd wat we doen met de beverdoedag. Het duurt ongeveer 3
uren. Elke groep maakt een keus uit de spellen die ze zelf moeten voorbereiden en voor
bemanning moeten zorgen. Elk jaar is het een ander thema. Op de vraag of er binnen dit groepje
mensen zijn die de beverdoedag willen organiseren is er helaas niemand die er tijd voor heeft.
Voor het bestuur een taak om weer een beverdoedag team bij elkaar te krijgen.
Verder hebben we besproken hoe je omgaat met het leeftijdsverschil van de bevers van 5 tot 7
jaar. Op zich gaat dit wel goed, maar als ze op punt staan om over te vliegen (dus bijna 7 jaar
zijn) zijn ze soms moeilijk te motiveren.
De groepen wisselen tips met elkaar uit zoals een knutselactiviteit afwisselen met een buiten
activiteit; oudere bevers een taakje geven door de jonge bevers te helpen; en als een bever er
echt aan toe is om over te vliegen, dan eerder laten overvliegen. Dit gebeurt eigenlijk aan het
begin van een nieuw seizoen.
Alle groepen gaan ook op zomerkamp en houden hiervoor eerst een logeerweekend. Van
Maasdijk gaat ook met de bevers naar NPK.
Verder kwam nog even spelvoorbereiding ter sprake. Hier maakte de ene groep een halfjaar
planning en de anderen wekelijkse planning.
Het was ondanks een klein groepje wel een informatief overleg

