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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 2015 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 in 2015 uit de volgende personen:
Ad Musters
Ad bij de Vaate
Nicole Hoondert
Robbie Moison
Andre Versluijs
Marijn Nelen

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid
lid

Het Stichtingsbestuur heeft in 2015 vier keer, op onderstaande data vergaderd:
31-03-2015
23-06-2015
22-09-2015
15-12-2015.
Voor het volgend kalenderjaar is besloten om zes keer per jaar te vergaderen. Dit om de continuïteit en de
actualiteit te verhogen. Het sluit ook beter aan bij de frequentie van de bijeenkomsten van de groepsraad.
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2.2

Aandachtspunten van het Stichtingsbestuur

Speciale aandachtspunten voor het Stichtingsbestuur waren in dit jaar:
De invoering voor de kaderleden van een VOG verklaring. Dit nadat dit in stemming was gekomen in de
groepsraad.
Het onderzoeken of we een stichting blijven of een informele vereniging gaan worden.
De resultaten van de enquête gehouden n.a.v. de groepsontwikkeling, met name de opmerkingen richting
Stichtingsbestuur, zeer ter harte te nemen.
Het opstellen in samenwerking met de groepsraad van een huishoudelijk regelement voor de groepsraad.

2.3

De gebouwen

Een aantal vrijwilligers heeft zich dit jaar weer druk ingezet voor het onderhoud aan onze gebouwen.
Speciale aandacht is uit gegaan naar het Stam gebouw en de verdere afwerking van het gebouw van de Young
Explo’s..
Daarnaast zijn we druk geweest met het teren van de buitenmuren, overstekken en kozijnen van de
verschillende gebouwen. Tevens is begonnen met het up to date maken van het gebouw van de stam.
Ook zijn de vloeren van diverse gebouwen geschilderd en/of gelakt.
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.
De werkgroep is op 19-02-2015 weer bijeen geweest n.a.v. van bezoek Marijn Nelen en Ad Musters aan de
gemeente.
Besloten is om onderhandelingen tussen de 2 supermarkten en het nieuwe verkeersroulatieplan af te wachten.
Ook werd besloten om t.z.t. nieuwe offertes aan te vragen. Tevens werd er onderhandeld over het plaatsen
van zonnepanelen op onze gebouwen.
Het stichtingsbestuur kan en moet in deze zaak geduld en terughoudendheid betrachten.
Op 21 -03-2015 zijn bovengenoemde punten aan de orde geweest in overleg met de gemeente Borsele.
N.a.v. dit overleg hebben ambtenaren de gebouwen van de welpen en de kabouters gecontroleerd op
veiligheid en in orde bevonden.
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2.5

Inventaris.

De inventariswensen van de speltakken hebben we als Stichtingsbestuur kunnen inwilligen.
Het tentenplan zal worden gevolgd, dit houdt in dat de Stichting in 2016 twee nieuwe tenten zal aanschaffen.
1 gesponsorde tent en 1 tent zelf bekostigd. De inventaris van de verschillende gebouwen en speltakken
vergde hier en daar wat klein onderhoud.
De zolder en overkapping zijn opgeruimd, overige stoelen, tafels etc. zijn opgeruimd en/of verkocht.
Verder is er dit jaar weinig behoefte geweest aan vernieuwing van de inventaris, we proberen alles up to date
te houden.

2.6

Financiën:

Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat. De kosten van de speltakken konden gefinancierd
worden uit de contributie en de subsidie. De inkomsten uit de verhuur zijn ook dit jaar weer gestegen. Volgens
afspraak gaan alle inkomsten van de verhuur naar de reservering voor de nieuwbouw.
In verband met deze nieuwbouwplannen is ook in 2015 bespaard op de onderhoudskosten van het te
vervangen gebouw, en werd alleen het meest noodzakelijke gedaan.

2.7

Scoutrock

Het Stichtingsbestuur heeft voor de organisatie van Scoutrock twee verkennende gesprekken gevoerd met de
verantwoordelijke ambtenaar voor evenementen van de gemeente Borsele.
De groepsraad heeft ingestemd met de voorgenomen plannen om Scoutrock nieuw leven in te blazen.
Tevens heeft zij besloten om een aparte stichting voor te houden evenementen vanuit onze scoutinggroep op
te richten.
Het Stichtingsbestuur stelt een werkkapitaal beschikbaar aan deze Stichting evenementen Dooran. Dit zal
contractueel worden vastgelegd.
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3 Ontwikkeling ledenaantallen
Het ledenaantal van onze scoutinggroep is jaren lang vrijwel stabiel geweest, dit jaar zien we echter aan het
eind van 2015 een lichte daling. Deze hopen we echter in het eerst kwartaal van 2016 aan te vullen uit de
wachtlijst en met eventuele nieuwe leden.
Deze daling is vooral waar te nemen in de oudere speltakken, deze speltakken zaten afgelopen jaren ook
relatief vol, dus te verwachten was dat er een keer een daling zou komen.
Met de huidige ledenaantallen zijn alle speltakken nog prima
bezet, de wachtlijsten zijn ook iets korter geworden, wat dus
weer positief is. Dit blijft natuurlijk een aandachtspunt voor
de komende jaren.
Doel is stabiel te blijven met het aantal jeugdleden, dus deze
tussen de 150 en 170 te houden voor de komende jaren. Door
het blijven organiseren van leuke activiteiten en ons gezicht in
de omgeving goed te laten zien verwachten we dit doel te
verwezenlijken.
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.

Jaar

Jeugd

Kader

Totaal

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

2015

151

37

188
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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 140 jeugdleden en
ongeveer 30 man leiding actief is geweest.
4.2

Groepsactiviteiten











4.3

Nieuwjaarsreceptie (aantal deelnemers: 45)
Jantje Beton - collecte
Koningsdag + boekjes rondbrengen – Zeephelling voor zeskamp jong- en oud
Leidingweekend (aantal deelnemers: 35 / Plaats: De Winner, Overpelt)
Pinksterkamp (aantal deelnemers: 95 / Plaats: Ruige Heide, Zandvliet)
Opening Seizoen (aantal deelnemers: 180)
Sinterklaas
Kerstloterij
Kerstdiner(aantal deelnemers: 60)
Snoeidag. (aantal deelnemers 20)
Speltakactiviteiten

Buitenom de groepsactiviteiten ontplooien de diverse speltakken ook diverse eigen activiteiten. Hieronder een
overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.










4.4

I-Scout (aantal deelnemers:40)
Explo-weekenden ZEX + Vlavovodivo (aantal deelnemers: 30)
ZePaKa (aantal deelnemers: 25)
Regioweekend (aantal deelnemers:60 / Plaats: Heinkenszand)
Zomerkampen (aantal deelnemers:100 / Elke speltak 1 week in de zomervakantie)
Monumentendag (aantal deelnemers:25)
Overvliegen (een aantal leden door naar een volgende speltak)
Nachtje over en Vreet feesten (elke speltak voorzich)

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. Nieuwe leidinggevenden zijn begonnen met het volgen van het
opleidingstraject.
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
voor te houden. 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.
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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 2015 tot een succes hebben gemaakt. Ze hoopt dat 2016 een
goed vervolg op 2015 zal zijn.
Namens het Stichtingsbestuur,
Nicole Hoondert
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