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JAARVERSLAG 2008
BESTUUR STICHTING SCHOUT BIJ NACHT DOORMANGROEP TE
HEINKENSZAND.
Samenstelling bestuur in 2008:
Chris de Groot
waarnemend voorzitter
Ad Musters
secretaris
Werner Robaeys
penningmeester
Ad bij de Vaate
lid
Krijn de Groot
lid ( benoemd op 4 dec. 2008)
Lydia Geense ondersteunt boekhoudkundig de penningmeester. Zij is geen lid van het
Stichtingsbestuur.
Het Stichtingsbestuur heeft bestuurlijk ten opzichte van de voorgaande jaren met de
nieuwbouwprojecten een rustig jaar achter de rug. Er werd vier keer vergaderd op de
hieronder vermelde data;
26-02-2008
03-06-2008
09-09-2008
04-12-2008
Op 14 januari 2008 werd er een algemene bijeenkomst georganiseerd die in het teken stond
van voorlichting aan omwonenden i.v.m. de mogelijke verhuur van het hoofdgebouw aan het
bedrijf “Eigen Richting” van de heren Katsman , ook de wethouder mw. Vermue- Vermue
was namens de gemeente Borsele aanwezig.
Na toestemming van de gemeente Borsele en de Groepsraad heeft het bestuur in oktober een
gebruiksovereenkomst voor de duur van 1 jaar met “Eigen Richting” afgesloten.
Op 03-03-2008 werd de eindrapportage van de nieuwbouw hoofdgebouw verstuurd naar de
gemeente Borsele en de diverse fondsen die de bouw financieel hebben ondersteund.

Vanwege noodzakelijke aanpassingen in de boekhouding en financiën van de stichting, is op
10-07-2008 een extra vergadering gehouden om hierover overleg te plegen en afspraken te
maken over de uit te zetten ( nieuwe ) lijnen.
Afspraken die gemaakt zijn:
1) De jaarrekening wordt zodanig van opzet dat de hierin opgenomen posten zullen
overeenkomen met door gemeente en fondsen gevraagde opstelling.
2) De jaarrekening 2008 en volgende zullen worden voorzien van een toelichting.
3) De speltakken gaan gebruik maken van een digitaal kasboek.
4) De kampgelden verlopen evenals de contributie via de penningmeester
5) Lydia Geense verzorgt digitaal de hoofdboekhouding, Werner Robaeys verzorgt de
dagelijkse financiële handelingen en geeft de stukken aan Lydia Geense door.
Doorvoering van de uitgezette lijnen en handhaving van de afspraken betekend dat een lang
gekoesterde wens van het bestuur om tot een betere financiele opzet, boekhoudkundige
ondersteuning en transparantie van de jaarrekening in vervulling is gegaan. Het accent lag in
2008 op realisatie van deze speerpunten.
Bouwwinkel Zeeland uit Middelburg heeft in opdracht van de stichting het onderhoudsplan
voor de gebouwen geactualiseerd. Op basis hiervan zal in afstemming met de werkgroep
“Onderhoud Gebouwen” een onderhoudsbudget voor 2008 en zes volgende jaren worden
opgesteld. Na bestuurlijke vaststelling van het jaarlijks budget zal de werkgroep het
onderhoud gaan uitvoeren of uitbesteden.
Op 07-11-2008 is Ad Musters door de Groepsraad aangesteld als vertrouwenspersoon voor de
leden van de Schout bij Nacht Doormangroep te Heinkenszand.
In december werd de traditionele Kerstloterij gehouden waarbij 3500 loten zijn verkocht door
de leden van de diverse speltakken. Na aftrek van het prijzengeld werd € 1200,- aan de kas
van de Stichting toegevoegd.
Tot slot :
De Stichting die de Groep facilitair moet ondersteunen op het gebied van gebouwen,
inventaris en financien heeft in 2008 getracht deze taak naar ieders tevredenheid uit te
voeren.
De gebouwen zijn up to date, de financiën zijn beter gestructureerd.
Het bestuur hoopt dat in 2008 een goed fundament is gelegd voor een financieel gezond
voortbestaan van de Schout bij Nacht Doormangroep uit Heinkenszand.

Verder wil het bestuur iedereen bedanken die het jaar 2008 voor de scouting van
Heinkenszand, de Schout bij Nacht Doormangroep tot een succes heeft gemaakt.

Namens het bestuur
Ad Musters,
Secretaris.

