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1 Voorwoord 

 

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 zo nodig 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 2014 waren er weer vele ouders die zich als vrijwilliger ingezet hebben. Niet alleen bij het uitvoeren van 
de nog uitstaande werkzaamheden aan het terrein o.a. snoeien, 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 
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2 Bestuur 

2.1 Bestuurssamenstelling 

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 3 leden. 
Daarnaast is het Stichtingsbestuur 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 bij aanvang van dit jaar uit: 
Krijn de Groot   Voorzitter 
Ad Musters   Secretaris 
Ad bij de Vaate   Penningmeester 
Chris de Groot   Lid 
 
Tijdens de reünie, gehouden in 2014, hebben we op passende wijze afscheid genomen van Chris de Groot en 
Krijn de Groot.  
 
De nieuwe samenstelling per halverwege het jaar van het stichtingsbestuur is: 
 
Ad Musters   vice- voorzitter 
Ad bij de Vaate   penningmeester 
Nicole Hoondert   secretaris 
Robbie Moison   lid 
Andre Versluijs   lid 
Marijn Nelen   lid  
 
Het is verheugend te noemen dat het bestuur is uitgebreid van 4 naar 6 leden. Met name de aanwas vanuit de 
groepsraad is zeer welkom. Het zijn de mannen van de praktijk. Een bijkomend voordeel is dat door hun 
toetreding een verjonging van het Stichtingsbestuur is gerealiseerd. 
 
Het Stichtingsbestuur heeft in 2014 vijf keer, op onderstaande data vergaderd: 
17-02-2014; 
10-04-2014; 
03-09-2014; 
16-10-2014; 
15-12-2014. 
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2.2 Aandachtspunten 

Speciale aandachtspunten waren in dit jaar: 
 

2.3 De gebouwen 

Een aantal vrijwilligers heeft zich dit jaar weer druk ingezet voor het onderhoud aan onze gebouwen. We 
begonnen het jaar met het plaatsen van een tijdelijke unit voor de Young Explo speltak. 
Daarna zijn we druk geweest met het teren van de buitenmuren, overstekken en kozijnen van de verschillende 
gebouwen. Het hele jaar door is het groen onderhoud gedaan met als afsluiting aan het eind van december een 
snoeidag voor de grote winterbeurt. 
 

2.4 Nieuwbouw 

Ook zijn de gesprekken met de gemeente Borsele en de bijeenkomsten van de werkgroep nieuwbouw 
voortgezet. Zij vonden plaats op de volgende data: 
13 februari 2014 2e bijeenkomst werkgroep nieuwbouw. N.a.v. bouwtekeningen worden er offertes 

aangevraagd bij Buko huisvesting, Hahbo  en bouwbedrijf Goetheer. Deze offertes 

worden uitgewerkt. Afspraak gaat worden gemaakt bij gemeente Borsele. 

14 februari 2014 Prijsopgave ontvangen van Buko huisvesting. 

17 februari 2014 3e bijeenkomst werkgroep nieuwbouw waarin de offerte van Buko nieuwbouw wordt 

besproken en een eerste aanzet wordt gegeven voor kostenindicatie. 

27 februari 2014 Kosten indicatie opgemaakt. 

20 maart 2014 Presentatie nieuwbouwplannen aan groepsraad. 

15 april 2014 3e bijeenkomst werkgroep nieuwbouw waarin de andere binnengekomen offertes 

worden besproken en een financieel plan wordt opgezet. Besloten wordt om 

voorstel nieuwbouwplannen te gaan opstellen en toe te sturen naar de gemeente 

Borsele. 

16 mei 2014 4e bijeenkomst werkgroep nieuwbouw. Voorbereidende bespreking voor 19 mei. 

19 mei 2014 Voorstel nieuwbouwplannen gemaakt en bezorgd bij de gemeente Borsele. Dit als 

voorbereiding op de 1e bijeenkomst met ambtenaren van de gemeente. 

26 mei 2014 1e overleg met ambtenaren gemeente Borsele waarin wordt ingegaan op de 

ingediende nieuwbouwplannen. Gemeente is bereid om mee te denken. De nodige 

financiële steun kan niet gegeven worden.  

5 juni 2014 5e bijeenkomst werkgroep nieuwbouw. Nabespreking bijeenkomst van 26 mei. 

Besloten is om juridisch advies te vragen i.v.m. erfpacht, recht van opstal en 

eigendom gebouwen. Ook wordt geïnformeerd bij een bank voor het afsluiten van 

een hypotheek. 

10 juni 2014 Kostenindicatie opgesteld voor nieuwbouwproject waarin verwerkt is 

zelfwerkzaamheid door de scouting. Opgesteld door Timo Totte.  

23 juni 2014 Juridische dienst van Scouting Nederland om advies gevraagd i.v.m. 

eigendomsrechten. Resultaat; de gemeente is eigenaar maar de scouting moet zelf 

de nieuwbouw financieren.  
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26 juni 2014 6e bijeenkomst werkgroep nieuwbouw. Voorstel bespreekpunten 2e bijeenkomst 

ambtenaren gemeente Borsele. Met o.a. financieringsplan, definitieve keuze voor 

BUKO huisvesting, toekomst van de scouting in de gemeente Borsele op lange 

termijn.  

Tevens hetzelfde juridisch advies gekregen als van Scouting Nederland van De 

Rechter advocaten te Middelburg.  

7 juli 2014 2e overleg ambtenaren gemeente Borsele. Afspraken: nieuwbouw inpassen in 

bestemmingsplan. Gemeente onderzoekt of er financiële middelen kunnen worden 

vrijgemaakt.  

24 september 2014 7e bijeenkomst werkgroep nieuwbouw. Voorbereidende vergadering op 3e 

bijeenkomst ambtenaren gemeente Borsele. Marijn Nelen is toegevoegd als lid aan 

de werkgroep.  

29 september 2014 3e overleg ambtenaren gemeente Borsele. Resultaten: nieuwbouw wordt 

meegenomen in bestemmingsplan. Financiering: vanuit een investeringsfonds van de 

gemeente kan geld worden verkregen tegen een structurele rente van 7 ½ %. 

Werkgroep gemeente wordt ontbonden. Aanspreekpunt blijft Kristian Huisman.  

16 oktober 2014 8e bijeenkomst werkgroep nieuwbouw. Besloten wordt een ander plan van aanpak te 

volgen richting gemeente Borsele. Verder worden er andere mogelijkheden qua 

financiering onderzocht.  

26 november 2014 4e overleg ambtenaar Kristian Huisman van de gemeente Borsele. Resultaten: 

verzekering van gebouwen en inboedel wordt overgenomen door de gemeente 

Borsele. Gemeente wil garant staan bij eventuele financiering. 

 Mogelijkheid wordt onderzocht voor plaatsing bergruimte op schietwei. Scouting 

moet dekkingsplan maken met toelichting.  
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2.5 Inventaris 

De inventariswensen van de speltakken hebben we als Stichtingsbestuur kunnen inwilligen. 
Het tentenplan is gevolgd en alle tenten zijn up to date. De inventaris van de verschillende gebouwen en 
speltakken vergde hier en daar wat klein onderhoud.  
 
We hebben een inventarislijst gemaakt met alle inboedel voor een duidelijk overzicht. 
Verder hebben we ons dit jaar voornamelijk gericht op de aanhangers, resulterende in een nieuwe kar voor de 
grote tent. Een gereviseerde aanhanger en het ombouwen van bestaande aanhanger naar huifkar, zodat we er 
weer jaren tegen aan kunnen. 
 

2.6 Financiën: 

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. 
 
Het jaar 2014 is afgesloten met een bescheiden positief resultaat, mede door veroorzaakt door de aanschaf van 
twee containers voor de huisvesting (op onderhoud gebouwen) van de nieuwe speltak Young Explo’s. 
In verband met de nieuwbouwplannen is verder in 2014 bespaard op de onderhoudskosten van het te 
vervangen gebouw. Gezien de uitstel hiervan zullen hiervoor in 2015 toch extra middelen aangewend moeten 
worden. 
 
De winst en verlies rekening moet nog gecorrigeerd worden voor de vooruitbetaalde kampkosten voor 2015 en 
een nagekomen onderhoud rekening.  
Hierna zal het resultaat nagenoeg neutraal zijn. 
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3 Ontwikkeling ledenaantallen 

 
Het ledenaantal van onze scoutinggroep is vrijwel stabiel. 
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.  
 
Daarnaast is in begin 2014 een nieuwe speltak opgestart 
Young Explo’s. Deze speltak komt voort uit een opsplitsing van 
de speltak Explorers, welke erg groot was. 
 
Onze scoutinggroep is dus een groep met een ledental waar 
toekomst in zit. Ondanks dat er een kleine afname in het 
ledenaantal is ontstaan, is er nu weer ruimte om te groeien. 
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. 
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2000 94 21 115 

2001 92 22 114 

2002 107 25 132 

2003 108 27 135 

2004 129 31 160 

2005 128 31 159 

2006 120 34 154 

2007 130 34 164 

2008 127 33 160 

2009 131 39 170 

2010 127 38 165 

2011 136 42 178 

2012 160 38 198 

2013 167 37 204 

2014 162 37 199 
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4 Groepsactiviteiten 

4.1 Wekelijkse opkomsten 

Het afgelopen jaar vermaakten de verschillende speltakken zich weer elke zaterdag tijdens hun opkomst, met 

enkele uitzondering en op een korte zomervakantie na is het elke weekend scouting geweest.  

Tijdens de weekenden draaiden alle 8 speltakken, waardoor wekelijks gemiddeld circa 150 jeugdleden en 

ongeveer 30 man leiding actief is geweest.  

4.2 Groepsactiviteiten 

 Nieuwjaarsreceptie (aantal deelnemers: 45)  

 Jantje Beton - collecte 

 Koningsdag + boekjes rondbrengen - Praktische kabelbaan voor zeskamp jong- en oud 

 Leidingweekend (aantal deelnemers: 25 / Plaats: De Winner, Overpelt) 

 Pinksterkamp (aantal deelnemers: 105 / Plaats: Ruige Heide, Zandvliet) 

 Badkuipenrace Borsele (kabelbaan gebouwd voor divers publiek) 

 Opening Seizoen (aantal deelnemers: 200) (Zwembad Stelleplas)  

 Reünie met BBQ (aantal deelnemers: 60) 

 Sinterklaas  

 Kerstloterij  

 Kerstdiner (aantal deelnemers:55) 

4.3 Speltakactiviteiten 

Buitenom de groepsactiviteiten ontplooien de diverse speltakken ook diverse eigen activiteiten. Hieronder een 

overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen. 

 

 I-Scout (aantal deelnemers:40) 

 Paashike (aantal deelnemers: 30) / Plaats: Rijen) 

 Explo-weekend (aantal deelnemers: 30 / Plaats: ’s Gravenpolder) 

 ZePaKa (aantal deelnemers: 25/  Thema: Piraten) 

1e plaats behaald met 1 patrouille, deze mocht naar de Landelijke scoutingwedstrijden in Baarn tijdens 

het pinksterweekend 

 Regioweekend (aantal deelnemers:55 / Plaats: Middelburg) 

 Zomerkampen (aantal deelnemers:110 / Elke speltak 1 week in de zomervakantie) 

 Monumentendag (aantal deelnemers:25)  

 Overvliegen (een aantal leden door naar een volgende speltak) 

4.4 Opleiding Kaderleden  

Dit jaar zijn wij actief aan de slag gegaan met het project scouting academy. Deze academy is een 

opleidingstraject waarbij de kaderleden op basis van verschillende modules zelf kunnen kiezen welke kennis ze 

te kort komen en uit willen breiden. We hopen op deze manier de kennis en kunde van onze kaderleden up to 

date te houden en uit te breiden. 

4.5 Groepsontwikkeling 

In het kader van het project groepsontwikkeling hebben we de acties van Scouting Nederland niet afgewacht 

maar zelf een enquête uitgezet onder de leden en hun ouders/verzorgers. Deze enquête leverde een goede 

respons van de ondervraagden op. Voornamelijk positieve reacties en enkele kritische opmerkingen. De 

resultaten zijn binnen de groepsraad besproken en de speltakken hebben aangegeven met deze punten aan de 

slag te gaan. Al met al is gebleken dat een enquête in deze vorm een goed middel is om de groep een spiegel 

voor te houden. 



  

Jaarverslag 2014 SBN Doormangroep Heinkenszand  10  

 

5 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 realisering van de nieuwbouw en het wegwerken van de 

wachtlijsten voor diverse groepen. 

 

Het Stichtingsbestuur wil iedereen bedanken die 2014 tot een succes hebben gemaakt. Ze hoopt dat 2015 een 

goed vervolg op 2014 zal zijn. 

 

Namens het Stichtingsbestuur, 

 

Ad Musters / Nicole Hoondert 

 


