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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 2018 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 op peil te houden. 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 pionier hout, up to date te houden en zo nodig te
vervangen, te vernieuwen of extra aanschaf te doen.
Ook in 2018 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 en weekenden. Het werven van vrijwilligers verdiend blijvend de aandacht.
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 Stichting en verenigingsbestuur.
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2 Bestuur
2.1

Bestuurssamenstelling.

Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor de huisvesting en de materiële voorzieningen. Zij houdt hiervoor
ook een financiële administratie bij.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de voorzitter, de secretaris, penningmeester en 3 leden. Het
Stichtingsbestuur bestond in 2018 uit de volgende personen:
Ad Musters
Nicole Hoondert
Sjoerd de Zwart
Robbie Moison
Andre Versluijs
Marijn Nelen

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid

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 verhuurperioden. Aan beiden is hiervoor een mandaat verleend.
De wekelijkse activiteiten, kampen, ledenadministratie, contributies en de financiële administratie van de
groep vallen onder het verenigingsbestuur. Zij leggen meerdere keren per jaar verantwoording af aan de
groepsraad.
Het verenigingsbestuur bestond in 2018 uit de volgende personen:
Luc Servaas
Nada van der Lee
Erik Versluijs

voorzitter
secretaris
penningmeester

De gecombineerde bestuursvergadering van de stichting en vereniging hebben in 2018 zes keer plaats
gevonden op onderstaande data:
21-02-2018
18-04-2018
20-06-2018
29-08-2018
24-10-2018
19-12-2018
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2.2

Aandachtspunten van het Stichtings- en Verenigingsbestuur

Speciale aandachtspunten voor het Stichting - en verenigingsbestuur waren in dit jaar:
Het jaar 2018 stond in het teken het proces van de omvorming nog verder te vervolmaken. Met name op het
gebied van de financiële huishouding van beide rechtspersonen. De spelregels met betrekking tot financiële
zaken binnen het bestuur en de speltakken zijn opnieuw tegen het licht gehouden en aangepast aan de nieuwe
situatie.
De invoering van de nieuwe privacywetgeving (AVG) bezorgde de besturen taken om aan deze wet te kunnen
voldoen. Hiervoor werd een werkgroep ingesteld die het voorbereidende werk en de uitwerking ervan voor
haar rekening heeft genomen. Er is onder andere een privacy beleid opgesteld en de manier waarop binnen de
organisaties data gedeeld wordt is aangepast aan de nieuwe regelgeving.
De VOG-verklaringen vroegen ook aandacht. Het bestuur is erin geslaagd om deze up to date te maken en te
houden, zodat van alle vrijwilligers een VOG beschikbaar is.
Tevens werd opnieuw een werkgroep in het leven geroepen voor de nieuwbouw. Hun eerste taak was om
tijdens een info avond bij de gemeente Borsele te inventariseren wat de huidige status is van de wijzigingen en
nieuwbouw in de omgeving van het scouting terrein. Daarna heeft zij een eerste opzet gemaakt om het proces
voor het realiseren van vervanging van versleten gebouwen weer op gang te brengen. O.a. door het laten
opstellen van een meer jaren onderhoudsplan voor de gebouwen en het inventariseren van wensen voor het
nieuw te bouwen gebouw.
Op 3 mei werden wij geconfronteerd met het overlijden van ons oud bestuurslid Ad bij de Vaate. Dit had een
grote impact. De besturen en het kader hebben op een waardige manier afscheid van Ad genomen tijdens zijn
crematie.
2.3

De gebouwen

Dit jaar hebben we weer veel werk verricht voor het onderhouden van onze gebouwen en terreinen. We
hebben de buitenmuren, waar nodig, voorzien van een nieuwe verflaag. Tevens zijn door externe schilders de
kozijnen van het welpen/kabouter lokaal en verkenner lokaal geschilderd. In het verkenner lokaal zijn nog twee
raamkozijnen vervangen, dit blijft ook zeker een aandachtspunt aangezien deze al een aantal jaar mee gaan. De
lantaarnpaal op het veld is voorzien van een nieuwe schijnwerper, zodat ook in het donker ons veld gebruikt
kan worden.
In het stam lokaal is een nieuwe raam partij aan de achterkant geplaatst en de voorkant is geschilderd, tevens
is de schoorsteen van de kachel is vervangen. Voor 2019 rest nog het vernieuwen van het deur kozijn.
Onder de overkapping is een opberg plaats gemaakt om binnen meer ruimte te creëren en te proberen een
opgeruimde berging te behouden.
Kortom vele kleine klussen en flink wat groen onderhoud hebben er door het jaar heen voor gezorgd dat we
tevreden zijn met de stand van onze gebouwen. Om het jaar opgeruimd af te kunnen sluiten hebben we eind
december onze jaarlijkse snoeidag weer gehouden en zo het jaar naar volle tevredenheid afgesloten.
2.4

Nieuwbouw

In 2018 is bekend geworden dat er naar alle waarschijnlijkheid een tweede supermarkt bij komt aan de
Stenevate. Vooralsnog zijn de plannen zodanig dat het scouting-terrein ongemoeid wordt gelaten. Vanuit dit
gegeven heeft het bestuur inmiddels de voorbereidingen voor de vervanging van het welpen- en
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kabouterlokaal weer opgepakt. De businesscase wordt opnieuw opgebouwd, begin 2019 zullen er gesprekken
met de gemeente opnieuw worden aangevangen.
2.5

Inventaris.

Net als afgelopen jaar hebben we ook dit jaar ons tenten plan proberen te handhaven om echter een mooie
aanbieding af te wachten is de aanschaf van een tent voor 2018 doorgeschoven naar februari 2019. Voor de
witte tent zijn in 2018 nieuwe scheerlijnen en haringen gemaakt tevens zijn aan de tent een paar oogjes
gerepareerd, deze kan we dus weer jaren tegenaan.
Voor de inventaris van het kabouter lokaal zijn tafels en krukjes gekomen omdat deze aan vervanging toe
waren.
Ook zijn dit jaar nieuwe sleggen en bijlen aangeschaft, we hopen met de overstap naar kunststof bijlstelen op
een langere levensduur en beter comfort en veiligheid tijdens het houthakken.
Er zijn twee nieuwe tafel zeilen besteld en omdat de gasflessen waren gestolen zijn deze ook opnieuw
aangeschaft, tevens waren enkele druk regelaars en gasslagen bijna verjaard dus ook deze zijn vervangen.
Voor de inboedel van de verkennerleiding is materiaal voor een nieuwe kist aangeschaft deze zal begin 2019
worden gemaakt zodat deze in de zomer mee op kamp kan.
We zijn tevreden over de huidige staat van onze inventaris en de manier waarop hiermee over het algemeen
wordt omgegaan.
2.6

Financiën:

Boekjaar 2018 is het eerste volledige jaar waarin is gewerkt met de gesplitste boekhoudingen tussen stichting
en vereniging. In de eerste maanden van 2018 vergde dit nog enige afstemming over welke facturen door welk
orgaan betaald dienden te worden. Zeker wanneer betalingen doormiddel van automatische incasso’s waren
georganiseerd kostte dit wat extra inspanning, maar uiteindelijk is de overgang goed verlopen.
2.6.1 Stichting
Het boekjaar 2018 is voor de stichting afgesloten met een positief resultaat. De inkomsten uit de verhuur van
het gebouw en terrein leveren de voornaamste bijdrage aan dit resultaat. Het positieve resultaat is gebruikt om
reserveringen te doen voor de gewenste vervanging van de oudere gebouwen. Daarnaast is er een reservering
gedaan om de kwaliteit van de in gebruik zijnde tenten ook op langere termijn te kunnen waarborgen. Het
noodzakelijke onderhoud aan gebouwen is gefinancierd en ter voorkoming van vandalisme is er geïnvesteerd in
een camera-bewakingssysteem.
2.6.2 Vereniging
Binnen de vereniging is het boekjaar 2018 afgesloten met een klein positief resultaat. De kosten voor de
speltakken en huur van het gebouw en materiaal kon worden gefinancierd uit georganiseerde acties, subsidie
en contributie van de leden. Binnen de vereniging is er besproken om voor boekjaar 2019 de bijdrage richting
speltakken te verhogen, zodat inflatiecorrectie plaatsvindt en speltakken voldoende middelen hebben om te
besteden aan activiteiten voor leden. Ondanks de afname van het aantal leden verwachten we ook in 2019 een
gezonde financiële situatie te kunnen behouden.
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2.7

Scoutrock

Op 28 september 2018 jl. is de derde editie van Scoutrock gehouden.
Met grotendeels dezelfde opzet als 2017 Hebben wij weer een gezellig kwalitatief goed evenement neergezet.
Er waren optredens van: De Sharedes, No point, d.j. aardbei en Hot fuzz. Met net geen 400 bezoekers. Was er
toch genoeg publiek om mede dankzij sponsors en de Culturele Raad Borsele het allemaal financieel sluitend te
krijgen.
Omdat Scoutrock binnen de gemeente naamsbekendheid voor onze vereniging oplevert en het een leuk
evenement is voor onze vrijwilligers. Is het voornemen om 28 september 2019 een vierde 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.

Jaarverslag 2018 SBN Doormangroep Heinkenszand

7

3 Ontwikkeling ledenaantallen
3.1

Ontwikkeling ledenaantallen

In 2018 zien we helaas een verdere daling in het ledenaantal. Deze daling was al eerder geconstateerd in 2016
en 2017 en lijkt zich verder te hebben doorgezet.
Jaar
Jeugd
Kader
Totaal
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 de speltakken 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 concurrerende verenigingen in de
omgeving en de grote hoeveelheid activiteiten en verplichtingen
die kinderen van tegenwoordig al van thuis uit meekrijgen.
Om beter inzicht te krijgen in het dalende aantal leden is er in
2018 een werkgroep opgericht die gaat kijken hoe deze daling
kan worden gekenterd en omgezet kan worden in stijgende
ledenaantallen.
Als gevolg van de afname van het ledenaantal hebben we in
2018 de Young Explo speltak weer samengevoegd met de
Explorer speltak. Het is jammer dat ten gevolge van de afname
van het aantal leden deze speltak weer moet worden gestopt
maar de nieuwe speltak indeling is conform de standaard van
scouting Nederland en geeft de jeugd de continuïteit om zich in
de leeftijd van 14 t/m 18 te ontwikkelen binnen de explorer
speltak.

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

2018

127

36

163

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.
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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 7 speltakken, waardoor wekelijks gemiddeld circa 100 jeugdleden en
ongeveer 40 man leiding actief is geweest.
4.2

Groepsactiviteiten













4.3

Nieuwjaarsreceptie (aantal deelnemers: 40)
Koningsdag + boekjes rondbrengen – Diverse activiteiten voor zeskamp jong- en oud
Leidingweekend (aantal deelnemers: 15 / Plaats: de Pinte, België)
Braderie Heinkenszand
Deelname aan badkuiprace van de JAZ
Pinksterkamp (aantal deelnemers: 65 jeugdleden, 25 kader / Plaats: Ossendrecht)
Opening Seizoen (aantal deelnemers: 180)
Kinderartiest en kindermiddag tijdens Scoutrock ( aantal 70 )
Sinterklaas
Kerstloterij
Kerstdiner(aantal deelnemers: 45)
Snoeidag. (aantal deelnemers 10)
Speltakactiviteiten

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








4.4

I-Scout (aantal deelnemers:30)
Explo-weekenden ZEX (aantal deelnemers: 25)
Zomerkampen (aantal deelnemers: 100 / Elke speltak 1 week in de zomervakantie)
6x Overvliegen (een aantal leden door naar een volgende speltak)
Nachtjes over (elke speltak eigen organisatie)
Vreet feesten (elke speltak voor zich)
ZESC

Opleiding Kaderleden

Ook in 2018 zijn de georganiseerde moduleweekenden weer bezocht door voornamelijk onze nieuwe leiding. In
2018 lag de nadruk op het trainen van de nieuwste leiding. Dit zijn vooral jong volwassenen, welke
doorgestroomd zijn vanuit de explo’s. Tijdens de Zeeuwse Scoutiviteit (ZESC) heeft een aantal kaderleden
gewerkt het volgen van trainingsmodules gecombineerd met het onderhouden van het regionale scouting
netwerk.
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 2018. Met veel enthousiasme en plezier kijken we vooruit
naar wat er komen gaat. Het ledenaantal, het werven van vrijwilligers en nieuwe leden wordt een punt van
aandacht voor 2019.
Met de goed gevulde, maar vooral goed bekeken website en facebook pagina hopen we genoeg mensen uit te
dagen en te enthousiasmeren voor onze groep. Samen met een gezonde financiële positie van de stichting en
vereniging en de volle agenda met komende activiteiten stemt dit ons positief over de toekomst van onze
scoutinggroep.
Het stichtings- en groepsverenigingsbestuur
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