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1 Voorwoord 

 

Beste lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de beheerstichting en groepsvereniging Schout bij Nacht Doormangroep te 
Heinkenszand. 
 
In 2017 hebben alle vrijwilligers zich weer ingespannen om de (jeugd)leden een leuke scouting tijd te geven. 
Gezien de vele lachende gezichten bij de (jeugd)leden elke week hopen we hierin geslaagd te zijn. 
 
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 pionierhout, up to date te houden en zo nodig te 
vervangen, te vernieuwen of extra aanschaf te doen. Er zijn volgens het tenten plan twee nieuwe tenten 
aangeschaft en het pionierhout is dit jaar geheel vernieuwd. 
 
Ook in 2017 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 + Omvorming 

 

Het jaar 2017 bracht bestuurlijk grote veranderingen met zich mee. De wens tot omvorming van onze Stichting 

werd begin dit kalenderjaar gedegen voorbereid.  Toestemming van de groepsraad was essentieel en werd na 

goed overleg gekregen. Zodoende konden we verder aan de slag met de voorbereiding. 

Op 28 juni kregen we via een schrijven toestemming van Scouting Nederland de omvorming officieel te 

bekrachtigen bij notaris Pasop te Heinkenszand. 

Op 28 juni werd de akte van statutenwijziging van de Stichting  door dhr. Ad Musters en mevr. Nicole 

Hoondert, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Stichting ondertekend. 

Op  29 juni werd  de akte van oprichting voor een groepsvereniging ondertekend door dhr. Luc Servaas en mej. 

Nada van der Lee, respectievelijk voorzitter en secretaris van de groepsvereniging. 

 

Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de huisvesting en de materiële voorzieningen. Zij houdt hiervoor 
ook een financiële administratie bij. 
Daarnaast is het Stichtingsbestuur verantwoordelijk voor de verhuur van gebouwen en het terrein. Speciaal 
hiervoor heeft het Stichtingsbestuur Dennis bij de Vaate aangesteld als coördinator en Jan Meijaard als 
terreinbeheerder tijdens de verhuur. Aan beiden hiervoor een mandaat verleend..  
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de voorzitter, de secretaris, penningmeester en 3 leden. 
 
Het Stichtingsbestuur bestond in 2017 uit de volgende personen:  
 
Ad Musters   voorzitter 
Nicole Hoondert   secretaris 
Ad bij de Vaate   penningmeester gestopt in maart 2017 
Sjoerd de Zwart   penningmeester sinds maart 2017 
Robbie Moison   lid 
Andre Versluijs   lid 
Marijn Nelen   lid  
 
Het Stichtingsbestuur heeft in 2017 zes keer op onderstaande data vergaderd.  
 
08-02-2017 
27-03-2017 
08-05-2017 
04-07-2017 
04-09-2017 
30-10-2017 
 
Vanaf 4 september 2017 vergaderen het Stichtingsbestuur en het groepsverenigingsbestuur gezamenlijk. 
Tevens hebben de leden van het Stichtingsbestuur regelmatig de groepsraden bijgewoond. 
 
De ledenadministratie, contributies en de financiële administratie van de groep zijn de taken van het 
verenigingsbestuur. Zij legt meerdere keren per jaar verantwoording af aan de groepsraad. 
 
Het verenigingsbestuur bestaat in vanaf 29 juni 2017 uit de volgende personen: 
 
Luc Servaas   voorzitter 
Nada van der Lee   secretaris 
Erik Versluijs   penningmeester 
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2.2 Aandachtspunten van het Stichtingsbestuur / Verenigingsbestuur  

Speciale aandachtspunten voor het stichtings en verenigings bestuur waren in dit jaar: 
 

 In 2017 is de omvorming van onze stichting naar een groepsvereniging en daarbij behorende 
steunstichting afgerond. Het definitieve besluit werd vrij snel en met duidelijke meerderheid genomen. 
De uitwerking van met name de financiele verdeling is echter nog een flink pak werk geweest. 

 Het boekhoud programma is begin dit jaar ingebruik genomen, na de opzet van de boehouding vanuit het 
oude pakket en de verdeling i.v.m. de omvorming zijn de penningmeesters grotendeels positief over dit 
nieuwe programma. 

 

2.3 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. Alles wat we zelf wilden doen is gebeurd en we zijn tevreden met de stand van 
zaken. 
Een punt wat nog wel open staat is het schilderen van de kozijnen bij het welpen/kabouter lokaal. Nu blijkt dat 
we dit gebouw toch nog niet direct gesloopt zal worden is besloten een profesionele schilder de kozijnen te 
laten opknappen. Deze heeft de werkzaamheden i.v.m. familie omstandigheden echter verschoven naar het 
voorjaar van 2018, wat voor ons ook acceptabel is aangezien we zelf de hoogst nodige plekken al bijgewerkt 
hebben. 
De wasbak buiten is voorzien van nieuwe kraantjes en een nieuwe afvoer zodat ook deze weer goed te 
gebruiken was. Tevens is i.v.m. het nieuwe pionierhout een nieuw dak op het pionieerhout hok gemaakt. 
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 

In 2017 is bekend geworden dat er inderdaad naar alle waarschijnlijkheid een supermarkt bij komt aan de 
Stenevate. In de uitwerking van de plannen zal helder worden of en zo ja welke consequenties deze 
ontwikkelingen hebben voor het scoutingterrein en de nieuwbouwplannen. We gaan ervan uit dat in 2018 het 
overleg met de gemeente over de nieuwbouw zal worden opgepakt. Het bestuur heeft de voorbereidingen 
hiervoor inmiddels weer opgepakt. 
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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.  
 
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, daarom hebben we begin 2017 twee nieuwe tenten aan onze 
inventaris mogen toevoegen. 
 
Grootste investering dit jaar was het nieuwe pioniehout, i.v.m. houtworm in de oude balken is besloten de hele 
voorraad te vernieuwen en het hok op te knappen. Door zelf een vrachtwagen bomen in de ardennen te halen 
en deze te schillen is het geluk voor een aanvaardbaar bedrag weer genoeg vers pionierhout te regelen. 
 
Als groepsinventaris is geïnvesteerd in een nieuwe terrasheater, de oude was aan vervanging toe en een paar 
bijlen met kunststof stelen om te kijken of deze een langer leven beschoren zijn dan de originele houtensteel 
bijlen. 

2.6 Financiën: 

Met de oprichting van de vereniging scouting Heinkenszand zijn de financiën en boekhouding in 2017 ook 
heringericht. Voor de stichting zijn nieuwe bankrekeningen geopend en de bestaande rekeningen zijn 
overgedragen aan de vereniging. Daarnaast is de boekhouding gesplitst en zijn er afspraken gemaakt over de 
financiële verantwoordelijkheden van de twee bestuursorganen. 
Het jaar 2017 is over het geheel gezien 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 positief en 
worden gebruikt om reserveringen te doen voor nieuw te bouwen gebouwen. In verband met deze 
nieuwbouwplannen is ook in 2017 bespaard op de onderhoudskosten van het te vervangen gebouw, en werd 
alleen het meest noodzakelijke onderhoud gedaan.  

2.7 Scoutrock 

Op 30 september 2017 jl. is de tweede editie van Scoutrock gehouden.  

Met grotendeels dezelfde opzet als 2016 Hebben wij weer een gezellig kwalitatief goed evenement neergezet. 

Er waren optredens van: The bright, the dirty dennims, en Double XL, de avond werd afgesloten met een feest 

DJ "de dronken tatta's". Met 362 bezoekers zijn we met 20% gergoeid. Daarmee was het en mede dankzij 

sponsors en de Culturele Raad Borsele net financieel sluitend. 

Omdat scoutrock binnen de gemeente naamsbekendheid voor onze vereniging oplevert en het een leuk 

evenement is voor onze vrijwillegers. Is het voornemen om in 2018 een derde editie van scoutrock te 

organiseren. 

Om het financieel risico voor de vereniging te minimaliseren valt scoutrock onder “Stichting Evenementen 

Doorman”. Deze heeft als taak inkomsten te genereren voor de Scout bij Nacht Doorman Groep middels het 

evenement Scoutrock. 
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3 Ontwikkeling ledenaantallen 

3.1 Ontwikkeling ledenaantallen 

 
In 2017 zien we helaas een daling in het ledenaantal. Deze daling was al eerder geconstateerd in 2016 en lijkt 
zich verder te hebben doorgezet. 
 
Kijkend naar de speltakken zijn we nog prima bezet om een goed 
programma neer te zetten. Vooral in de jongere speltakken 
(bevers, kabouters en welpen) zijn we vol bezet.  
De daling van de ledenaantallen zien we vooral terug in de leeftijd 
vanaf 10 jaar. Het vermoeden is dat dit voornamelijk wordt 
veroorzaakt door concurerende verenigingen in de omgeving en 
de druktes die kinderen van tegenwoordig al van thuis uit 
meekrijgen.  
Komend jaar ligt de focus vooral op goede vernieuwende 
programma’s waarbij het scoutingprogramma voor leden en 
nieuwe leden uit de band moet springen zodat we hiermee 
kunnen blijven boeien en binden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

2017 130 40 170 
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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 100 jeugdleden en 

ongeveer 30 man leiding actief is geweest.  

4.2 Groepsactiviteiten 

 Nieuwjaarsreceptie (aantal deelnemers: 40)  

 Koningsdag + boekjes rondbrengen – Diverse activiteiten voor zeskamp jong- en oud 

 Leidingweekend (aantal deelnemers: 15 / Plaats: St. Niklaas) 

 Pinksterkamp (aantal deelnemers: 61 / Plaats: Ossendrecht) 

 Opening Seizoen (aantal deelnemers: 180)   

 Sinterklaas  

 Kerstloterij  

 Kerstdiner(aantal deelnemers: 45) 

 Snoeidag. (aantal deelnemers 10) 

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:20) 

 Explo-weekenden ZEX (aantal deelnemers: 25) 

 Zomerkampen (aantal deelnemers:100 / Elke speltak 1 week in de zomervakantie) 

 Overvliegen (een aantal leden door naar een volgende speltak) 

 Nachtje over en Vreet feesten (elke speltak voor zich) 

 

4.4 Opleiding Kaderleden  

Ook in 2017 zijn de georganiseerde moduleweekenden weer bezocht door voornamelijk onze nieuwe leiding. In 

2017 lag de nadruk op het trainen van de nieuwste leiding. Dit zijn vooral jong volwassenen, welke 

doorgestroomd zijn vanuit de explo’s.  

Naast de trainingen hebben we ook een aantal leiding mogen kwalificeren tot gekwalificeerd leidinggevende en 

is door een aantal leiding kampbevoegdheid behaald (volgends de normen van scouting Nederland). 

Aankomend jaar blijft ons speerpunt nieuwe leiding trainen en het kwalificeren van ervaren leiding als ook de 

kampkwalificaties op peil houden zodat elke speltak een voldoende gekwalificeerd leiding team blijft hebben.  
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5 Slotwoord 

 
We kijken terug op een succesvol scouting jaar in 2017. Met veel enthousiasme en plezier kijken we vooruit 

naar wat er komen gaat. Het ledenaantal, het werven van vrijwillligers en nieuwe leden wordt een punt van 

aandacht voor 2018. 

Met de goed gevulde maar vooral goed bekeken facebookpagina hopen we genoeg mensen uit te dagen en te 

enhousiasmeren voor onze groep. Samen met een gezonde financiele positie van de stichting en vereniging en 

de volle agenda met komende activitetiten stemt dit ons positief over de toekomst van onze scoutinggroep. 

 

Namens het Stichtingsbestuur, 

 

Nicole Hoondert 

 


