‘t Dijk je 1 4451 KC Heink enszand

JAARVERSLAG 2011
BESTUUR STICHTING SCHOUT BIJ NACHT DOORMANGROEP TE
HEINKENSZAND.
Samenstelling bestuur in 2011 met ingang van 01-02 2011:
Ad bij de Vaate
voorzitter
Ad Musters
secretaris
Chris de Groot
penningmeester
Werner Robaeys
lid/ledenadministratie
Krijn de Groot
lid/plaatsvervangend voorzitter/financiele commissie
Het Stichtingsbestuur heeft dit jaar 6 keer officieel vergaderd.
18-01-2011
08-02-2011
24-05-2011
06-09-2011
14-11-2011
29-11-2011
Daarnaast is zij 3 keer bij elkaar gekomen ivm de organisatie van Scoutkieke en hebben
diverse bestuursleden meerdere malen de groepsraadsvergaderingen bijgewoond, de regio
vergadering van scouting Zeeland bezocht en allerhande hand-en spandiensten verricht.
De vergaderingen van het Stichtingsbestuur werden goed bezocht mede door de aanwezigheid
van de vertegenwoordiging van de verschillende speltakken.
Per 31 december bedroeg het totale ledenaantal 182.
Het aantal jeugdleden bedroeg 138 en het aantal kader- en bestuursleden 44.
De werkgroepen

-

De werkgroep financiën heeft dit jaar een wijziging ondergaan. Chris de Groot is de
nieuwe penningmeester geworden van de Stichting. Hij heeft de taken van Werner
Robaeys overgenomen, inclusief de inning van de contributies. Doordat hij zich
vanaf 1 februari grondig wilde inwerken en doordat de keuze van een
boekhoudprogramma wat voeten in de aarde had , is de eindafrekening van 2010 nog
niet geheel afgerond.
De contributies over 2011 werden verhoogd met €0,50 per kwartaal.( indexatie). De
aanvraag voor de jaarlijkse gemeentelijke subsidie werd met succes ingediend en

gehonoreerd. De energiekosten werden binnen de perken gehouden , maar zijn nog
steeds voor verbetering vatbaar.
De verzekeringskosten werden gereduceerd doordat we een verzekering hebben
afgesloten bij een andere verzekeringsmaatschappij, onder praktisch dezelfde
voorwaarden. Het onderhoud van de gebouwen vergt voortdurend aandacht op
financieel gebied. Het aanleggen van een vuurcirkel is financieel mogelijk.
Afrondend kan gezegd worden dat de Stichting financieel gezond is, vooral dank zij
het feit dat de verhuuropbrengsten gestegen zijn.
De werkgroep onderhoud tenten
In 2011 zijn 2 nieuwe tenten aangeschaft.De overbodige oude tenten worden verkocht.
De werkgroep houdt zich aan het onderhoudsplan van de tenten en werkt binnen de
opgestelde begroting voor het tentenplan.
De werkgroep verhuur.
De verhuur van de gebouwen draait goed, mede door de uitstekende coordinator
verhuurgebouwen: Dennis bij de Vaate.
De tarieven van verhuur zijn aangepast. De contracten met de vaste huurders worden
ook herzien.
Het vernieuwde plan van aanpak voor de verhuur met als onderdeel verhuur voor
schoolkampen , bevindt zich in een ver gevorderd stadium.
Dankzij de opbrengsten van de verhuur zitten we in een ruimer financieel jasje.
Andere aandachtspunten .
Omvorming van stichting naar groepsvereniging: communicatie richting Scouting
Nederland verloopt ook in 2011 stroef. Nog geen goed antwoord op onze gestelde
vragen gekregen.
De groepsontwikkeling welke in gang is gezet door Scouting Nederland heeft als o.a.
als gevolg een contributieverhoging per lid van €2,00. De Stichting heeft in een
aangetekende brief hier tegen bezwaar aangetekend. Overleg met Willemien
Meershoek, directeur Scouting Nederland zal in 2012 plaats vinden. Wellicht kan de
omvorming dan ook mee worden genomen.
Het bestuur betreurt het feit dat men veel tijd moet spenderen aan de het reilen en
zeilen van de organisatie van Scouting Nederland en die van de Regio Zeeland.
Dezelfde tijd kan beter besteed worden aan de eigen Stichting.
Gebruik gronden: de gemeente Borsele heeft te kennen gegeven dat wellicht de
scoutinggroep moet plaatsmaken voor uitbreiding van de nabij gelegen supermarkt.
De Stichting is in overleg met de gemeente over een plan van aanpak voor de
verplaatsing van de gebouwen en het veldmeubilair. Daarnaast gaat de Stichting de
“schietwei”huren van de gemeente. Het gebouwtje van de opgeheven schietvereniging
komt in handen van de Stichting.
Scoutkieke
Op 14 mei 2011 vond op onze terreinen de manifestatie Scoutkieke plaats.
Op initiatief van het Stichtingsbestuur en met medewerking van afgevaardigden van
alle speltakken werd een werkgroep opgericht, die zich ten doel stelde deze dag te
organiseren.

Het doel was om de scouting “op de kaart te zetten” en de werving nieuwe leden/
leiding.
Beide doelstellingen zijn gehaald. De belangstelling van het publiek was groot
( ongeveer 250 bezoekers) . Ook mochten we een aantal jeugdleden en een nieuwe
leiding begroeten. Dankzij de inzet van eenieder was deze dag een groot succes en
voor herhaling vatbaar.

Tot slot :
De Stichting die de groep facilitair moet ondersteunen op het gebied van gebouwen,
inventaris en financiën heeft in 2011 getracht deze taak weer naar ieders tevredenheid uit te
voeren.
De gebouwen zijn up to date, de financiën zijn verder gestructureerd en getracht werd om de
verzekering en energiekosten omlaag te brengen.
Het bestuur hoopt dat in 2011 weer 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 2011 voor de scouting van
Heinkenszand, de Schout bij Nacht Doormangroep tot een succes heeft gemaakt.
Namens het bestuur;
Ad Musters,
Secretaris

