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JAARVERSLAG  2010 

 

BESTUUR STICHTING SCHOUT BIJ NACHT DOORMANGROEP TE 

HEINKENSZAND. 

 

Samenstelling bestuur in 2010: 

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: 

 

09-02-2010 

01-06-2010 

07-09-2010 

07-12-2010 

 

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

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. 

 

Per 31 december bedroeg het ledenaantal 130. 

Daarnaast bestond het kader uit ongeveer 41 personen. 

De stam-groep werd in 2010 opgeheven. 

De contributie werd in januari 2010 niet geïndexeerd, maar verhoogd met 3 euro per lid per 

kwartaal ingaande het derde kwartaal 2010. 

 

 

 



De werkgroepen: 

 

- De werkgroep financiën heeft ook dit jaar hard gewerkt om de jaarrekening 2010 op 

te stellen. Tevens heeft zij de subsidieaanvraag bij de gemeente Borsele ingediend. 

Deze is gehonoreerd. Het baart de Stichting wel zorgen dat de gemeente Borsele 

bezuinigt op de subsidiebijdrage. De begroting voor 2011 gaat de werkgroep 

inmiddels ook opstellen. De kosten van de verzekering voor de gebouwen, inventaris 

en risico zijn ook in 2010 een bron van grote zorg. Nog steeds wordt getracht deze 

naar beneden te brengen. Ook de energiekosten bleven in 2010 een aandachtspunt. 

 

- De werkgroep onderhoud tenten is in 2010 erin geslaagd de tenten op de zgn. nullijn 

te krijgen. 

 

- De werkgroep onderhoud gebouwen en inventaris is constant bezig om de 

gebouwen en de inventaris up to date te houden. Dit jaar zijn onderhoudscontracten 

afgesloten met de Fa Franse uit Kwadendamme voor het schilderwerk en de Fa De 

Jonge uit Goes voor onderhoud van de CV . 

  

- De werkgroep verhuur functioneert goed. De verhuurinkomsten bleven in 2010 iets 

achter bij die van 2009. Een reden daarvoor is dat de tentenverhuur is vervallen. De 

kosten wogen niet meer op tegen de baten. De verhuur van de grote witte tent blijft 

wel gehandhaafd. Getracht wordt de verhuur van de gebouwen nog meer te stimuleren 

door andere doelgroepen aan te spreken, bv. scholen,bedrijven,buitenschoolse opvang 

enz. Plannen van aanpak zijn hiervoor in de maak.  

 

Overige aandachtspunten: 

- Omvorming  naar en groepsvereniging: communicatie richting Scouting Nederland 

verloopt in 2010 stroef. Nog goed antwoord op onze gestelde vragen gekregen. 

- Gebruik gronden: nog steeds is er overleg omtrent dit onderwerp met de gemeente 

Borsele. Overleg is nog niet afgerond in 2010. 

- Viering 100 jaar scouting Nederland: een enkele groep heeft aan landelijke activiteit 

deelgenomen. De regio scouting Zeeland heeft op goede wijze in Heinkenszand 

hieraan aandacht aan besteed. Onze groep heeft hieraan zijn medewerking verleend  

 

Tot slot : 

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

inventaris en financiën heeft in 2010 getracht deze taak weer naar ieders tevredenheid uit te 

voeren.  

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

verzekering en energiekosten omlaag te brengen. 

Het bestuur hoopt dat in 2010  weereen 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 2010 voor de scouting van 

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

 

 Namens het bestuur; 

Ad Musters, 

Secretaris 


