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JAARVERSLAG 2012 

 

BESTUUR STICHTING SCHOUT BIJ NACHT DOORMANGROEP TE 

HEINKENSZAND. 

 

Samenstelling bestuur in 2012 met ingang van 01-01 -2012: 

Ad bij de Vaate voorzitter 

Ad Musters  secretaris 

Chris de Groot penningmeester 

Werner Robaeys lid 

Krijn de Groot  lid/plaatsvervangend voorzitter/financiele commissie 

 

Opmerking: Werner Robaeys trad af op 7 febr.2012 en was niet meer herkiesbaar. 

 

Het Stichtingsbestuur heeft dit jaar 6 keer officieel vergaderd. 

 

16-01-2012 

04-02-2012 

19-06-2012 

03-07-2012 

11-09-2012 

11-12-2012 

 

 Daarnaast is zij op 4 februari 2012 bij elkaar gekomen om de bestuurlijke en financiele 

gevolgen van omvorming en groepsontwikkeling te bespreken met de voorzitster van 

Scouting Nederland  Mevr Meershoek. 

 

Per 31 december 2012 bedroeg het totale ledenaantal 197. 

Het aantal jeugdleden bedroeg 159 en het aantal kader- en bestuursleden 38. 

 

De werkgroepen 

 

 

De werkgroep financiën  

De contributies over 2012 werden geindexeerd. Een algemene verhoging van de 

contributies was niet noodzakelijk. 

De aanvraag voor de jaarlijkse gemeentelijke subsidie werd  ingediend . 

Duidelijke financiele regels en afspraken m.b.t.allerlei gebeurtenissen e.d.  werden 

vastgesteld. 



Elektronische boekhouding( e-boekhouden) werd ingevoerd en in de praktijk 

teogepast. Verweven in dit systeem is ook de ledenadministratie. 

Verder wordt gestreefd naar een beperking van de bankkosten die onze stichting 

verschuldigd is aan de bank.  

Afrondend kan gezegd worden dat de Stichting financieel gezond is.  

 

De werkgroep onderhoud tenten 

In 2012 is 1 nieuwe tent 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 heeft minder opgebracht dan in 2011. 

De tarieven van verhuur zijn aangepast. De contracten met de vaste huurders werden 

ook herzien.  

Het vernieuwde plan van aanpak voor de verhuur met o.a. als onderdeel verhuur voor 

schoolkampen , bevindt zich in een ver gevorderd stadium.  

Tevens wordt de inhoud van onze website t.ov. verhuur geactualiseerd.  

 

Werkgroep onderhoud gebouwen en inventaris. 

 

De gebouwen zijn gedurende 2012 weer keurig up to date gehouden. Een 

onderhoudscontract voor de c.v werd afgesloten met de firma Zuidweg-Zwartpoorte.  

Veel energie en tijd werd gestoken in het realiseren van een vuurcirkel.  

Ook in 2012 kon iedere speltak wensen mbt hun eigen inventaris kenbaar maken. 

Gelukkig konden al deze wensen worden gehonoreerd.    

 

Andere aandachtspunten . 

Omvorming van stichting naar groepsvereniging:  

Na het gesprek met de voorzitster van Scouting Nederland mevr Meershoek werd 

duidelijk dat de omvorming van onze stichting naar vereniging noodzakelijk is.De 

voornaamste reden is dat bij een vereniging de bestuurs- en kaderleden geen financieel 

risico lopen bij calamiteiten. De concepten statuten voorgesteld door Scouting 

Nederland wil het bestuur en de groepsraad zo wijzigingen en/of aanpassen dat de 

huidige structuur en geaardheid van scouting Heinkenszand zoveel mogelijk 

gehandhaafd blijft. Het stichtingsbestuur heeft toestemming van de groepsraad 

gekregen om over de gewenste wijzigingen en/of aanpassingen in gesprek te gaan met 

Scouting Nederland. 

 

Groepsontwikkeling:  

Het bestuur heeft deelgenomen aan een zgn light-scan. Deze scan had tot doel om 

onze scoutinggroep op allerlei gebied door te lichten.De conclusies van deze scan met 

name m.b.t. tot het bestuur hebben de aandacht van het bestuur.  

Tevens heeft de groepsraad een enquete gehouden onder de ouders van onze leden.  

Deze twee bovengenoemde instrumenten kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van 

onze scouting groep te verbeteren. 

 

     

   

 



Gebruik gronden:  

Scouting Heinkenszand heeft de “schietwei”gehuurd van de gemeente Borsele. Het 

gebouwtje dat op deze schietwei staat is overgenomen van de schutterij-vereniging. 

De onderhandelingen over de verhuizing van onze scoutinggroep met de gemeente 

ivm de mogelijke vestiging van een tweede supermarkt in Heinkenszand hebben een 

informeel karakter en staan bovendien op een laag pitje. 

  

 

Stamgroep: 

Per 1 jan 2012 is er een nieuwe stamgroep in het leven geroepen. Zij maken gebruik 

van het gebouwtje op de schietwei.  

 

Verklaring omtrent goed gedrag: 

In 2012 heeft het bestuur de wettelijke verplichte VOG  voor kaderleden die hiervoor 

in aanmerkingen komen ingevoerd.  

 

 

 

 

 

Tot slot : 

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

inventaris en financiën heeft in 2012 getracht deze taak weer naar ieders tevredenheid uit te 

voeren.  

De gebouwen zijn up to date, de financiën zijn verder gestructureerd. 

Het bestuur hoopt dat in 2012  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 2012 voor de scouting van 

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

 

 Namens het bestuur; 

Ad Musters, 

Secretaris 

 

 


