Scouting CV
Naam: René Stouten
Woonplaats: Voorschoten
Geboortedatum: 25 juli 1967
Werk: Hoofd Technische Dienst Vredespaleis
Mijn naam is René Stouten. Ik ben getrouwd
en heb twee kinderen: een zoon en een
dochter. Op werkdagen ben ik te vinden in het
mooie Vredespaleis in Den Haag waar ik alle
technische zaken mag voorbereiden en
uitvoeren. Ik mijn vrije tijd fietsen we veel,
ondernemen graag dingen met de kinderen en
kamperen we erg graag.
Op mijn elfde ben ik lid geworden van de
Waingungagroep in leiden. Toen het na
geruime tijd niet zo goed meer ging met de
groep heb ik de overstap gemaakt naar de Leif Erikson in Voorschoten. Hier ben
ik Wilde Vaart begeleider geweest, daarna teamleider Zeeverkenners (Schipper)
en ben ik geruime tijd Groepsbegeleider geweest.
Gedurende de tijd bij Leif Erikson heb ik vele activiteiten en functies gedaan op
regionaal en landelijk niveau. Als lid van de protestcommissie bij meerdere
Kaagcups ben ik beland bij het NaWaKa als wedstrijdleider Zeilwedstrijden. Bij
zowel de Europese als de Wereld Jamboree mocht ik als assistent hoofd
afvalverwerking deze twee prachtige evenementen bijwonen. Als hoofd van deze
zelfde afdeling heb ik een drietal Scout-inns meegemaakt evenals twee Nationale
Jamboree’s.
Binnen de eigen Admiraliteit ben ik geruime tijd lid geweest van de NTC. Het
afnemen van MBL-ZA vond ik hier het leukst, maar ook de theorie roeiexamens
heb ik toen geschreven. Samen met een team instructeurs uit vier Admiraliteiten
stond ik aan de bakermat van de Sleeptraining en heb deze meerdere malen
gegeven. Ook het geven van motorboot- en zeilinstructie is mij op het lijf
geschreven. Om te zorgen dat de leiding op een leuke en zinvolle manier
instructie aan de jongeren kon geven organiseerde ik diverse instructie
bijeenkomsten.
Een aantal jaren ben ik penningmeester geweest bij het Admiraliteitsbestuur. Ik
ben nu enige jaren niet meer actief bij Scouting, maar de gedachte aan Scouting
verdwijnt niet zo snel. Ik wil mij dan ook graag en met veel inzet weer nuttig
maken voor de groepen van de Admiraliteit en hoop dit in te kunnen vullen in de
functie van Secretaris.
Ik hoop jullie vaak tegen te zullen komen bij jullie activiteiten op en rond het
water!
René.

