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JAARVERSLAG  2009 

 

BESTUUR STICHTING SCHOUT BIJ NACHT DOORMANGROEP TE 

HEINKENSZAND. 

 

Samenstelling bestuur in 2009: 

Chris de Groot waarnemend voorzitter 

Ad Musters  secretaris 

Werner Robaeys penningmeester 

Ad bij de Vaate lid 

Krijn de Groot  lid  

 

Lydia Geense ondersteunt boekhoudkundig de penningmeester. Zij is geen lid van het 

Stichtingsbestuur.  

 

 

Het Stichtingsbestuur heeft bestuurlijk een rustig jaar achter de rug. Er werd vier keer 

vergaderd op de hieronder vermelde data: 

 

17-02-2009 

12-05-2009 

08-09-2009 

01-12-2009 

 

Verder hebben de leden van het Stichtingsbestuur de groepsraad bijeenkomsten bijgewoond, 

diverse workshops gevolgd van de regio scouting Zeeland en allerhande hand -en 

spandiensten verricht.     

 

De vergaderingen werden goed bezocht mede door de aanwezigheid van de 

vertegenwoordiging van de verschillende speltakken. 

 

Het betalende ledenaantal van de Schout bij Nacht Doormangroep was 1 januari 2009:119 

Per 31 december bedroeg dit ledenaantal 128. 

Daarnaast bestond het kader uit ongeveer 40 personen. 

 

Het Stichtingsbestuur heeft in 2009 afscheid moeten nemen van ons gewaardeerd kaderlid 

Albert van der Made. Hij laat een grote leegte bij onze scoutinggroep achter. 



Een werkgroep financiën, leden Krijn de Groot, Werner Robaeys en Lydia Geense ,werd in 

het leven geroepen om qua financiën de puntjes op de i te zetten.  

 

 

Dit op het gebied van: 

 

- opstellen jaarrekening 2008 en 2009 en de begroting 2010. 

- aanvraag subsidie gemeente Borsele 2011. 

- ontwikkelen visie ivm verhuur en onderhoudsplan van de  tenten. 

- perfectioneren en bevorderen verhuur van de gebouwen.  

- voorstel tot contributieverhoging. 

De werkgroep  heeft zich zeer goed van zijn taak gekweten en de jaarrekeningen en begroting 

nog overzichtelijker gemaakt. 

Op advies van bovengenoemde werkgroep is besloten om te stoppen met het verhuren van de 

tenten. 

Het onderhoudsplan van de tenten zal per 1 januari 2010 in werking treden.  

Dit onderhoudsplan zal ook een aan- en verkoopplan van tenten bevatten. 

Om de verhuurprocedure nog inzichtelijker te maken voor de verhuur van de gebouwen is 

Dennis bij de Vaate door het bestuur gemandateerd door het Stichtingsbestuur om de 

contracten namens de Stichting te regelen.  

Verder is een uitbreiding van de inventaris van de keuken aangeschaft.  

 

De kosten van de noodzakelijke verzekeringen voor de gebouwen, inventaris en risico 

drukken zwaar op de financiën van de Stichting.  

Pogingen om bij andere verzekeringsmaatschappijen onze verzekeringen onder te brengen 

strandden. Reden: het was nog veel duurder of de maatschappijen wilden met name onze 

houten gebouwen niet verzekeren.  

Ook de post energiekosten neemt een grote hap uit het te besteden bedrag voor de leden zelf.  

Dankzij de jaarlijkse subsidie van de gemeente Borsele kan de Stichting het hoofd boven 

water houden en hoeven daarom de contributies niet extreem worden verhoogd. We zijn de 

gemeente daarom elk jaar weer dankbaar voor hun bijdrage.  

Echter we beseffen ons terdege dat de afhankelijkheid van de jaarlijkse gemeentelijke 

subsidie verminderd moet worden.  

Het Stichtingsbestuur tracht daarom ook de verhuur van de gebouwen verder te stimuleren. 

De verhuur van de tenten is stop gezet omdat het een verliespost opleverde.  

 

De werkgroep onderhoud gebouwen tracht de gebouwen qua onderhoud op de nullijn te 

houden. Daarin slagen zij uitstekend. Ook hebben zij een speciaal hok gerealiseerd voor het 

stookhout en de afscheiding voor de afvalbakken. Dit is noodzakelijk ivm de 

brandverzekering. 

Ivm de brandverzekering zijn ook dit jaar alle brandblusmiddelen weer gecontroleerd.  

 

In 2009 is een voorzichtige start gemaakt met plannen om het gebouw waarin de kabouters en 

de welpen hun activiteiten houden te vernieuwen. 

 

De website www.scoutingheinkenszand.nl  heeft de voortdurende aandacht van het bestuur . 

Ook het systeem van Scouting Nederland ,Akela, wordt door onze penningmeester ivm de 

ledenadministratie periodiek up to date gehouden. 

 

 

http://www.scoutingheinkenszand.nl/


In december werd de traditionele Kerstloterij gehouden waarbij 4000 loten zijn verkocht door 

de leden van de diverse speltakken. Na aftrek van het prijzengeld werd ruim € 1280,- aan de 

kas van de Stichting toegevoegd.  

 

Tot slot : 

De Stichting die de groep facilitair moet ondersteunen op het gebied van gebouwen, 

inventaris en financiën heeft in 2009 getracht deze taak weer naar ieders tevredenheid uit te 

voeren.  

De gebouwen zijn up to date, de financiën zijn nog beter gestructureerd en getracht werd om 

de verhuur van de gebouwen een verder impuls te geven. 

Het bestuur hoopt dat in 2009 een goed fundament is gelegd voor een financieel gezonde 

toekomst van de Schout bij Nacht Doormangroep uit Heinkenszand. 

 

Verder wil het bestuur iedereen bedanken die het jaar 2009 voor de scouting van 

Heinkenszand, de Schout bij Nacht Doormangroep tot een succes heeft gemaakt. 

 

  

 

Namens het bestuur 

 

Ad Musters, 

Secretaris.  

 

 

 

 

 

 

 

 


