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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 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. Voor de tenten is er een tentenplan aanwezig.
De gebouwen worden goed onderhouden op basis van het door Bouwwinkel Zeeland te Middelburg opgestelde
onderhoudsplan.
Ook in 2016 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. Het werven van vrijwilligers moet de aandacht blijven vragen.
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 2016 uit de volgende personen:
Ad Musters
Ad bij de Vaate
Nicole Hoondert
Robbie Moison
Andre Versluijs
Marijn Nelen

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid
lid

Sjoerd de Zwart heeft als kandidaat bestuurslid diverse vergaderingen van het Stichtingsbestuur en de
groepsraad bijgewoond. Begin 2017 zal hij kenbaar maken of hij lid van het Stichtingsbestuur wil worden.

Het Stichtingsbestuur heeft in 2016 zes keer, op onderstaande data vergaderd:
17-02-2016
30-03-2016
25-05-2016
13-07-2016
07-09-2016
14-12-2016
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2.2

Aandachtspunten van het Stichtingsbestuur

Speciale aandachtspunten voor het Stichtingsbestuur waren in dit jaar:






2.3

het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle kaderleden. In haar vergadering
heeft de groepsraad besloten dat alle kaderleden moeten beschikken over een VOG. Het proces om
hiertoe te komen is in gang gezet. Op 31 december 2016 was nog van slechts 3 nieuwe kaderleden de
VOG niet ingevoerd in Scouts Online (SOL).
in 2016 zijn de voorbereidingen voor het omvormen van de groepsstructuur in gang gezet. Het gaat
daarbij om het oprichten van een groepsvereniging en het wijzigen van de statuten van de stichting. De
groepsraad heeft in 2016 besloten dit proces in gang te zetten. Definitieve besluitvorming vindt in 2017
plaats.
het vervangen van het financiële pakket. Het huidige pakket veroorzaakt veel problemen bij het
factureren en boeken van de bijdragen van de leden. Besloten is om een ander boekhoudpakket te gaan
gebruiken. De implementatie daarvan is (deels) voorbereid in 2016. Het nieuwe pakket wordt vanaf 2017
gebruikt.

De gebouwen

Zoals elk jaar hebben we ook dit jaar weer druk gewerkt aan het onderhoud van onze gebouwen en de
terreinen daaromheen. We hebben vele kleine klussen gedaan en het teren van de buitenmuren zorgde weer
voor een nuttige tijdsbesteding.
Omdat we enkel met vrijwilligers werken en te maken hebben met verhuur en weersomstandigheden hebben
we niet altijd kunnen doen wat we wilden, maar alles wat moest is gebeurd en we zijn tevreden met de stand
van zaken.
Het stam lokaal is flink opgeknapt met een nieuwplafond en verbeterde elektrische aansluitingen, tevens is de
oprit opnieuw betegelt met doorgroei tegels.
We hebben getracht de gebouwen zo veilig mogelijk te houden, door het plaatsen van extra brandblussers,
rookmelders en anti inbraak beugels voor de toilet ramen.
Voor het ordenen van partytenten is een nieuw rek gemaakt, dit moet het gebruik en de levensduur van twee
nieuwe partytenten verlengen.
Tevens is in 2016 aan de duurzaamheid van de gebouwen gewerkt, in samenwerking met de gemeente zijn
eind december Zonnepanelen op het hoofdgebouw geplaats zodat we ook zo ons steentje bij kunnen dragen
aan een beter milieu.
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

Het overleg met de gemeente over de nieuwbouw is als volgt samen te vatten:
1 telefoongesprek met de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente Borsele waarin zij mededeelde dat
de onderhandelingen met de toekomstige supermarkt stroef verlopen.
Ook adviseerde zij wederom om het nodige geduld te betrachten omtrent de nieuwbouw
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2.5

Inventaris.

De inventariswensen van de speltakken hebben we als Stichtingsbestuur kunnen inwilligen, over het algemeen
zorgen de meeste speltakken goed voor hun inventaris dus zoveel nieuwe aanschaffen waren niet nodig.
Volgens ons tentenplan hadden we in 2016 twee nieuwe tenten moeten inlijven (1 van 2015). Dit is echter bij 1
gesponsord exemplaar gebleven voor jaartal 2015. Voor aanschaf van de tent van 2016 is gewacht op een
goede aanbieding, omdat deze niet kwam is de aanschaf doorgeschoven naar het voorjaar van 2017. Komend
jaar zullen we dus alsnog 2 tenten aan moeten schaffen.
Als groepsinventaris is geïnvesteerd in twee nieuwe partytenten, deze waren aan vervanging toe. Voor op de
kampen zijn verder nog twee dubbele gastellen en twee camping koelkastjes aangeschaft. Alle kleine inventaris
is redelijk up to date of verder aangevuld.

2.6

Financiën:

Het jaar 2016 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 2016 bespaard op de onderhoudskosten van het te
vervangen gebouw, en werd alleen het meest noodzakelijke gedaan.
Een kascontrole verricht door 2 leden va het Stichtingsbestuur over het boekjaar 2015 is positief verlopen. De
penningmeester heeft dit boekjaar kunnen afsluiten.

2.7

Scoutrock

24 september jl. is er na 19 jaar weer een editie van Scoutrock gehouden.
In een nieuwe kleinschalige opzet, dat door zowel het kader als de buurt positief ontvangen is.
Met 300 bezoekers en mede dankzij sponsors en de Culturele Raad Borsele was Scoutrock ook financieel
sluitend.
Om het financieel risico voor de groep te minimaliseren is er een aparte stichting opgericht “Stichting
Evenementen Doorman”. Deze heeft als taak inkomsten te genereren voor de Scout bij Nacht Doorman Groep
middels het evenement Scoutrock.
Na een evaluatie in de stichting en de groepsraad is er een verzoek vanuit het kader geweest om Scoutrock
nogmaals te organiseren, waarna de stichting met vrijwilligers uit het kader aan de slag is gegaan om de
volgende editie te organiseren. Deze staat gepland op 30 september 2017.
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3 Ontwikkeling ledenaantallen
3.1

Ontwikkeling ledenaantallen

Het ledenaantal van onze scoutinggroep is jaren lang vrijwel stabiel geweest, echter de daling die we eind 2015
constateren lijkt zich door te hebben gezet in 2016. We zien echter eind 2016 gelukkig weer een stijging van de
ledenaantallen en gaan er vanuit dat deze zich in 2017 verder ontwikkelt.
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.
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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

2016

141

41

182
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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 130 jeugdleden en
ongeveer 40 man leiding actief is geweest.
4.2

Groepsactiviteiten











4.3

Nieuwjaarsreceptie (aantal deelnemers: 45)
Jantje Beton - collecte
Koningsdag + boekjes rondbrengen – Diverse activiteiten voor zeskamp jong- en oud
Leidingweekend (aantal deelnemers: 35 / Plaats: Brugge)
Pinksterkamp (aantal deelnemers: 95 / Plaats: Ruige Heide, Zandvliet)
Opening Seizoen (aantal deelnemers: 180)
Sinterklaas
Kerstloterij
Kerstdiner(aantal deelnemers: 40)
Snoeidag. (aantal deelnemers 10)
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:20)
Explo-weekenden ZEX (aantal deelnemers: 30)
ZePaKa (aantal deelnemers: 25)
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 voor zich)

Opleiding Kaderleden

In vervolg van vorig jaar zijn ook dit jaar de trainingsmodules weer goed bezocht door onze kaderleden. Steeds
meer leidinggevenden zijn in het bezig van de juiste kwalificaties voor hun speltak.
Tevens merken we dat de diverse trainingen ook door nieuwe leiding goed gevolgd worden. Dit met dank aan
de goede begeleiding van onze praktijkbegeleiders. De trainingen en opleidingen blijven een terugkerend punt
op de agenda van de groepsraad zodat dit onder ieders aandacht blijft.
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5 Slotwoord
Tot slot kunnen we stellen dat het volgende kalender jaar met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.
De nieuwbouw, het ledenaantal en eventuele wachtlijsten , het werven van vrijwilligers en kaderleden die de
nodige kwalificaties bezitten of willen halen, blijven punten van aandacht ook voor het komend kalenderjaar.
Tevens zal de ingezette omvorming de nodige aandacht en inspanning vragen.
Het Stichtingsbestuur wil iedereen bedanken die 2016 tot een succes hebben gemaakt. Ze hoopt dat 2017 een
goed vervolg op 2016 zal zijn.
Namens het Stichtingsbestuur,
Nicole Hoondert
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