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1 Voorwoord
Januari 2014

Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Schout bij Nacht Doormangroep te Heinkenszand.
De Stichting behartigt de financiële en materiële belangen van de groep, zoals is vastgelegd
in de statuten van 25 september 1972.
Ook dit jaar hebben het bestuur en de leden zich erg hard ingespannen om de financiële
positie te verbeteren. Het resultaat van deze inspanningen is dat de financiële situatie van de
Stichting als gezond mag worden gekwalificeerd.
Getracht is ook de materialen, met name tenten en inventaris, up to date te houden en zonodig
te vervangen, te vernieuwen of extra aanschaf te doen.
De gebouwen worden goed onderhouden op basis van het door Bouwwinkel Zeeland te
Middelburg opgestelde onderhoudsplan.

Ook in 2013 waren er weer vele ouders die zich als vrijwilliger ingezet hebben. Niet
alleen bij het uitvoeren van de nog uitstaande werkzaamheden aan het terrein en de
kampvuurkuil, maar ook voor het rijden van en naar de diverse kampen plus weekenden.
Wij willen op deze plek nogmaals een groot woord van dank uitspreken aan al onze
leiding en overige vrijwilligers. Zij hebben ook dit jaar weer ontzettend veel inzet en
passie getoond op het gebied van de wekelijkse opkomsten, kampen, onderhoud en
ondersteunde diensten. Zonder al deze vrijwilligers is er geen scouting!
Wij kunnen met ons allen trots zijn op het bereikte resultaat van dit jaar.
Met vriendelijke groet,
Het Stichtingsbestuur.

2 Inleiding
Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren op een actieve en
uitdagende manier hun vrije tijd in binnen- en buitenactiviteiten. Ze hebben veel plezier met
elkaar , leren om samen te werken en respect te hebben voor de ander. Zo krijgen de kinderen
en jongeren de ruimte om te ontdekken , te leren en ontwikkelen ze zich op een natuurlijke
manier tot zelfstandige mensen.

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland en heeft
100.000 actieve leden! De 87.000 jeugdleden en 25.000 vrijwilligers van Scouting zijn
verdeeld over meer dan 1.100 Scoutinggroepen.

3 Leden
Ontwikkeling ledenaantal
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Het ledenaantal van onze scoutinggroep is nog steeds groeiende. Dit is verheugend te noemen.
Echter … we hebben wel te maken met wachtlijsten voor een paar speltakken. Een knelpunt
wat ons als Stichtingsbestuur zorgen baart.
Ook is het opvallend dat er een redelijk aantal leden niet woont in het dorp Heinkenszand . De
groep vervult dus naast een lokale zelfs een regionale functie op scouting gebied.
Onze scouting groep is dit jaar uitgebreid met een stamgroep. Zij hebben een apart
onderkomen gekregen op de schietwei.
Daarnaast is er een vergunning verkregen van de gemeente Borsele om een tijdelijke unit te
plaatsen op het groepsterrein om een tweede groep explo’s een onderkomen te kunnen geven
in 2014.

Onze scoutinggroep is dus een groep met een ledental waar toekomst in zit. We zijn nog
steeds groeiende. Jammer genoeg moeten we voor sommige speltakken een wachtlijst
handhaven omdat anders het aantal leden van die speltak te groot wordt. Een te groot aantal
leden zou ten koste gaan van de kwaliteit van de diverse scoutingactiviteiten.

4 Activiteiten
Natuurlijk hebben we ook dit jaar weer meegedaan aan verschillende activiteiten in de hele
gemeente Borsele en daarbuiten.
Dit om de maatschappelijke betrokkenheid van onze leden te bevorderen en om onze groep
nog bekender te maken bij het grote publiek.
Een goed voorbeeld was de inzet bij de Koningsdag in Heinkenszand.
Het Pinksterkamp en de zomerkampen zijn voor de leden, de leiding en ook voor de ouders
hoogtepunten waar reikhalzend naar wordt uitgekeken.
Mede door de gunstige ligging in het centrum van de provincie Zeeland, de gebouwen, de
goede organisatie, de ondersteunende begeleiding en het groepsterrein weten vele
scoutinggroepen en andere jeugdgroepen voor trainingen of een kortdurend spelelement de
weg naar Heinkenszand te vinden. Dit heeft een redelijk stabiel karakter met neiging tot een
lichte groei.
Lokale verenigingen of landelijke organisaties op het gebied van jeugd- en jongerenwerk
hebben ook dit jaar met succes een beroep mogen doen op onze medewerking, variërend van
carnavalsclub tot Jantje Beton.

5 Stichtingsbestuur
Het Stichtingsbestuur is het bestuurlijke aanspreekpunt, het is
verantwoordelijk voor de huisvesting en de materiële voorzieningen. De
ledenadministratie, contributies en de gehele financiële administratie van de groep wordt
door de penningmeester aangestuurd en verzorgd.
Het bestuur bestaat uit de Voorzitter,
de Secretaris, Penningmeester en een lid.
Daarnaast is het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de verhuur van gebouwen en
het terrein. Speciaal hiervoor heeft het bestuur Dennis bij de Vaate aangesteld als
coördinator en Jan Meijaard als terreinbeheerder en is aan beiden hiervoor een mandaat
verleend.
Tijdens de vergaderingen van het Stichtingsbestuur woonden diverse leden van de
groepsraad ( het kader) deze bij.
Het Stichtingsbestuur bestond dit jaar uit:
Krijn de Groot
Voorzitter
Ad Musters
Secretaris
Ad bij de Vaate
Penningmeester
Chris de Groot
Lid
Van voormalig penningmeester en bestuurslid Werner Robaeys is dit jaar op passende
wijze afscheid genomen. De heren Krijn en Chris de Groot hebben te kennen gegeven dat
zij in maart 2014 zullen stoppen als bestuursleden. Wel blijven zij beschikbaar voor
hand- en spandiensten.
Het Stichtingsbestuur heeft in 2013 vier keer, op onderstaande data vergaderd.
19-02-2013.
21-05-2013
20-08-2013
09-12-2013.
Speciale aandachtspunten waren in dit jaar:
De gebouwen:
Legionella inspectie
Schilderbeurt kozijnen en potdeksels
Inspectie/vervanging brandhaspels en brandblusapparaten
Aanpassen gebouw stamgroep
Vergunning voor plaatsen tijdelijke unit voor extra explo-groep
Opstellen toekomstvisie mbt gebruik, vervanging, aanschaf gebouwen.
Ivm met dit aandachtspunt heeft de Bouwwinkel Zeeland te Middelburg een rapport
gemaakt van de te vervangen of op te knappen gebouwen. Ook werd meerdere malen
formeel en informeel overleg gepleegd met ambtenaren en de wethouder van de
gemeente Borsele.
Tevens werd een werkgroep ingesteld die het gehele projekt(plan3) zal uitwerken.

De inventaris:
De inventariswensen van de speltakken hebben we als Stichtingsbestuur kunnen
inwilligen.
Het tentenplan is gevolgd en alle tenten zijn up to date.
De algemene inventaris is waar nodig vervangen of uitgebreid. Er is een begin gemaakt
met het opstellen van een algemene inventarislijst.
De financien:
De invoering van automatische incasso van de contributies mag een succes worden
genoemd.Respons ruim 85 %.
De bankkosten konden worden verminderd door de groepen digitaal te laten bankieren.
De omvorming:
Scouting Nederland heeft bepaald dat iedere Stichting moet gaan omvormen naar een
vereniging. Het Stichtingsbestuur heeft over deze beslissing enkele kritische
kanttekeningen gemaakt richting Scouting Nederland. Tot nu toe heben wij van Scouting
Nederland nog geen afdoende antwoorden gekregen op door ons gestelde vragen. Geen
reden tot nu toe dus om aan de omvorming mee te werken.

6 Slotwoord
Tot slot kunnen we stellen dat het volgende kalender jaar met vertrouwen tegemoet kan
worden gezien. Enkele punten verdienen meer aandacht m.n. de samenstelling van het
Stichtingsbestuur en de wachtlijsten voor enkele speltakken.
Ook zal 2014 in het teken staan van nieuwbouw, uitbreiding en verbetering van de
gebouwen.

Het Stichtingsbestuur wil iedereen bedanken die 2013 tot een succes hebben gemaakt.
Ze hoopt dat 2014 een goed vervolg op 2013 zal zijn.

Namens het Stichtingsbestuur:
Ad Musters
Secretaris

