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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 2019 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 2019 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.
We zijn een gezonde Stichting en Vereniging.
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 4 leden. Het
Stichtingsbestuur bestond in 2019 uit de volgende personen:
Ad Musters
Nicole Hoondert
Sjoerd de Zwart
Robbie Moison
Andre Versluijs
Marijn Nelen
Benno Robaeys

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid
lid (verhuur)

Daarnaast is het Stichtingsbestuur verantwoordelijk voor de verhuur van gebouwen en het terrein. Speciaal
hiervoor heeft het Stichtingsbestuur in 2019 Benno Robaeys aangesteld als coördinator. Hij is tevens lid
geworden van het Stichtingsbestuur. Jan Meijaard is 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 2019 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 2019 zes keer plaats
gevonden op onderstaande data:
06-02-2019
10-04-2019
12-06-2019
04-09-2019
30-10-2019
11-12-2019
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2.2

Aandachtspunten van het Stichtings- en Verenigingsbestuur

Speciale aandachtspunten voor het Stichting - en verenigingsbestuur waren in dit jaar:
2.2.1 Nieuwbouw:
De werkgroep nieuwbouw is in 2019 5 keer bij elkaar gekomen om de ontwikkelingen rondom de plannen
m.b.t. de vervanging van de kabouter en welpenlokalen. De laatste keer werden alle groepen betrokken bij de
besluitvorming. Besloten werd om units te plaatsen als de voorlopige vervanging van de 2 lokalen.
Ook is er in 2020 2 keer overleg geweest met de gemeente Borsele over dit onderwerp.
2.2.2 BTW:
De Stichting heeft in 2019 de B.T.W. -status verworven.
2.2.3 Privacywetgeving:
N.a.v. de invoering van de A.V.G.- wet is een definitief privacy beleid opgesteld.
Daarnaast zijn er bewakingscamera’s geplaatst op ons terrein. Luc en Davey zijn hiervoor aangesteld.

2.3

De gebouwen

Dit jaar is weer het nodige 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 Padvindster/Explorer lokaal geschilderd. Zelf hebben we aan het stamlokaal het nodige schilderwerk
verricht. Voor 2020 rest hier nog steeds het vernieuwen van het deurkozijn.
Op ons terrein zijn camera’s opgehangen voor camerabewaking, dit in verband met enkele ongewenste
bezoekers op doordeweekse dagen, nu kunnen we de boel toch wat in de gaten houden.
De vloer van het welpen lokaal is doormiddel van een noodreparatie wat opgelapt, hieronder was een balk
doorgezakt. In december is namens de gemeente de vloer bekeken en werd ook voor de gemeente duidelijk
dat het gebouw toch echt versleten is.
Verder waren er nog vele kleine klussen en flink wat groen onderhoud te doen, maar alles is netjes
bijgehouden. 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 2019 zijn de ontwikkelingen rond de komst van de 2e supermarkt in een stroomversnelling geraakt. Het ziet
er naar uit dat deze er komt. Het bestuur heeft daarom in het voorjaar het overleg met de gemeente over de
vervanging van het kabouter- en welpenlokaal opnieuw opgestart. In het eerste overleg is afgesproken dat we
het rekenwerk en de planvorming zouden actualiseren. In juni hebben we deze geactualiseerde
kostenramingen besproken met de gemeente. Daarop heeft deze de bouwtechnische staat van het gebouw
opnieuw beoordeeld en dat viel behoorlijk tegen. Hieruit bleek namelijk dat vervanging op korte termijn
noodzakelijk was.
Tijdens de besprekingen werd duidelijk dat beide supermarkten ook aan het nadenken zijn over de
parkeervoorzieningen. Dit zou wel eens ingrijpende consequenties kunnen hebben voor de scouting. Daarom
zijn we met de gemeente in gesprek gegaan over het plaatsen van een tijdelijke voorziening.
Naar verwachting zal deze begin 2020 worden geplaatst.
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2.5

Inventaris:

Om het tenten plan op koers te houden zijn in 2019 twee tenten aangeschaft, van 2018 was er namelijk nog
eentje te goed. Dit werd een mooi showroom modelletje en een compleet nieuwe.
Om de haringen voor de witte tent compleet af te maken zijn deze naar een verzinkbedrijf gebracht, deze gaan
dus ook weer jaren mee.
Voor de inboedel van de verkenner leiding was al materiaal voor een nieuwe kist aangeschaft. Deze kist in het
voorjaar gemonteerd en geschilderd, deze is dus klaar voor gebruik. Tevens hebben de kabouters tweedehands
tafels mogen ophalen bij de plaatselijke voetbalvereniging hopelijk kunnen we ook hiermee even vooruit. We
zijn eveneens tevreden over de huidige staat van onze inventaris en de manier waarop hiermee over het
algemeen wordt omgegaan.
2.6

Financiën:

Het boekjaar 2019 is er wederom gewerkt met twee separate boekhoudingen. In de boekhouding van de
stichting zijn tevens de financiën van de gebouw huur opgenomen. De financiën van de vereniging omvatten de
operationele scoutingactiviteiten.
2.6.1 Stichting
Het boekjaar 2019 is voor de stichting afgesloten met een positief resultaat. Voornaamste bron van inkomsten
is de verhuur van het gebouw, het terrein en het materiaal. Daarnaast zijn er enkele oudere tenten verkocht
aan andere verenigingen en is er een zeecontainer verkocht.
Deze opbrengsten, tezamen met het positieve resultaat, zullen worden gebruikt om reserveringen te doen voor
de gewenste vervanging van de oudere gebouwen. Er zijn daarnaast reserveringen gemaakt voor het
vervangen van oudere buiten materiaal, waaronder tafels. We verwachten in 2020 een zeer klein positief
resultaat conform de begroting.
2.6.2 Vereniging
De boekhouding van de vereniging bevat de operationele scoutingactiviteiten. Dit betekent dat de inkomsten
met name bestaan uit het innen van de contributie en kampgelden van de leden, contributie van de gemeente
en actie zoals de jaarlijkse kerstloterij en hand en spandiensten zoals folders rondbrengen voor koningsdag en
carnaval.
De geïnde kampgelden worden rechtstreeks naar de speltakken overgemaakt evenals 25% van de contributie.
De uitgaven bestaan verder uit de bijdragen aan scouting Nederland en scouting regio Zeeland, gebruik van het
gebouw en materialen die eigendom zijn van de stichting. Daarnaast worden kosten gemaakt voor het
organiseren van groepsactiviteiten, leidinguitjes en opleidingen zoals EHBO en gekwalificeerde leiding.
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief saldo en voor 2020 verwachten we ook conform de begroting
een klein positief resultaat.
2.7

Scoutrock

Op 28 september 2019 is de vierde editie van Scoutrock gehouden.
Ten opzichte van voorgaande jaren hebben we dit jaar meer geïnvesteerd in de bands waarmee we geprobeerd
hebben een kwalitatiever aanbod neer te zetten. De verder opzet van het avondprogramma is grotendeels
gelijk gebleven. Een en ander heeft geresulteerd in, wederom, een lichte stijging in de bezoekersaantallen.
Tevens hebben we dit jaar voor de eerste maal een kindermiddag georganiseerd, een gratis middag voor
kinderen tot 14 jaar gevuld met een mix van scouting- en culturele activiteiten. Deze middag is goed ontvangen
door de doelgroep wat resulteerde in een goed gevulde tent tijdens de show van Evert van Asselt.
In de opzet om met Scoutrock meer naamsbekendheid en animo voor onze vereniging te kweken is deze
kindermiddag een goede aanvulling.
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Qua financiën is 2019 met een minimaal positief resultaat afgesloten, een grote tegenvaller in deze was het
wegvallen van de subsidie van de Culturele Raad.
Hierbij moet als kanttekening wel opgemerkt worden dat de Scoutrock activiteiten ondergebracht zijn een
separate stichting waardoor de scoutingroep geen financieel risico loopt.
Tijdens de evaluatie is besloten in 2020 weer een editie van Scoutrock te organiseren.
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3 Ontwikkeling ledenaantallen
3.1

Ontwikkeling ledenaantallen

Het ledental van Scouting Heinkenszand wordt al jaren goed bijgehouden. Sinds de komst van Scouts Online
(SOL) is het voor ons nog gemakkelijker geworden om de ontwikkelingen te volgen. Hieronder een grafiek met
wat uitleg.
Jaar
Jeugd
Kader
Totaal
Vanaf 2014 hebben we te maken gehad met een daling in het
ledenaantal, echter lijkt deze daling te zijn gestopt in 2018 en krabbelen
we weer wat op in 2019.
De meeste speltakken zijn stabiel gebleven qua ledenaantal, waardoor
we ons programma nog op een goede manier kunnen neerzetten.
Helaas zien we wel een krimp in het ledenaantal bij de jeugd 11-15 jaar.
Deze daling is zichtbaar bij de meisjes (padvindsters). Het vermoeden is
dat dit voornamelijk wordt veroorzaakt door de concurrentie van alle
kanten, van de computer tot andere (sport)verenigingen.
De jongste speltak (bevers) maakt het totaal echter weer tot een positief
verhaal. Hier zien we een duidelijke groei van het ledenaantal. Deze
nieuwe aanwas is erg belangrijk voor de vereniging, aangezien deze
leden vanaf begin af aan met Scouting ‘opgroeien’ en hierdoor een
grotere kans dat zij blijven binnen de groep.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

94
92
107
108
129
128
120
130
127
131
127
136
160
167
161
149
141
130
127
130

21
22
25
27
31
31
34
34
33
39
38
42
38
37
40
39
41
40
36
36

Juist omdat er concurrentie is van alle kanten, is het belangrijk dat onze
vereniging zich de komende tijd inzet op het behouden van de unieke
positie en het aanbieden van onderscheidende activiteiten. Doordat
kinderen veel meer keuze hebben, is het niet meer vanzelfsprekend dat
zij lid worden van Scouting. Het is daarom zaak om aantrekkelijk en
modern aanbod te creëren dat aansluit bij de wensen van de nieuwe
generatie. Daarbij is het uiteraard wel belangrijk dat wij als vereniging onze kernactiviteiten niet uit het oog
verliezen.
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115
114
132
135
160
159
154
164
160
170
165
178
198
204
201
188
182
170
163
166

4 Groepsactiviteiten
4.1

Wekelijkse opkomsten

De opkomsten van scouting Heinkenszand vinden allemaal plaats op de zaterdagmiddag tussen half twee en
vijf uur. De jongste speltak, de bevers, draait van twee uur tot vier uur. De welpen en kabouters draaien van
twee uur tot half vijf. De padvindsters, verkenners en explo’s draaien van half twee tot vijf uur. De stam heeft
een keer per maand een opkomst op vrijdagavond vanaf acht uur in de avond.
Tijdens reguliere schoolvakanties gaan de opkomsten gewoon door. Enkel tijdens de zomervakantie, met
uitzondering van de zomerkampen, is er een korte stop.
Alle speltakken volgen de bijbehorende themaverhalen die aangeleverd zijn door Scouting Nederland, zoals
bijvoorbeeld Junglebook voor de Welpen. Tevens worden programma’s zo veel mogelijk volgens de
verschillende activiteitengebieden bedacht, en is er volop aandacht voor de doorlopende leerlijn. Zo kunnen de
Verkenners bijvoorbeeld een speciale badge verdienen door te laten zien dat ze het kompas, onder
routetechnieken, beheersen.
Naast de activiteitengebieden zijn de opkomsten vaak gericht op de feestdagen in het jaar, zoals bijvoorbeeld
pasen, maar ook op de huidige trends onder de jeugd.
Naast de reguliere opkomsten zijn de speltakken ook actief bij regioactiviteiten en het assisteren bij lokale
maatschappelijke evenementen.
4.2

Groepsactiviteiten














Nieuwjaarsreceptie (aantal deelnemers: 25)
Iscout (aantal deelnemers: 30 kader)
Koningsdag + boekjes rondbrengen – Diverse activiteiten voor zeskamp jong- en oud
Leidingweekend (aantal deelnemers: 15 / Plaats: Haasrode, België)
Braderie Heinkenszand
Deelname aan badkuiprace van de JAZ
Pinksterkamp (aantal deelnemers: 50 jeugdleden, 25 kader / Plaats: Zandvliet)
Opening Seizoen (aantal deelnemers: 100)
Kinderartiest en kindermiddag tijdens Scoutrock (aantal: 100 jeugd, 100 dorpsbewoners)
Sinterklaas
Kerstloterij
Kerstdiner (aantal deelnemers: 35)
Snoeidag (aantal deelnemers 10)
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4.3

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)
Kookwedstrijden (Padvindsters + Verkenners)
ZESC

Opleiding Kaderleden

Evenals Scouting Nederland streeft Scouting Heinkenszand naar deskundigheid onder alle vrijwilligers. De
persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilligers staat hierin voorop. Vrijwilligers moeten de juiste deskundigheid
hebben om hun taken goed te kunnen uitvoeren. Een aantal jaren geleden heeft Scouting Nederland een
methode ontwikkeld – Scouting Academy – die een win-winsituatie voor een vrijwilliger kan opleveren: kennis
en vaardigheden die je binnen scouting hebt ontwikkeld, kunnen ook buiten scouting van waarde zijn en
andersom.
Het is belangrijk dat elk leidingteam over meerdere gekwalificeerde leidinggevenden beschikt, zodat ook
wanneer iemand voor korte of langere tijd afwezig is, de nodige kennis en kunde aanwezig blijft. Er is veel
deskundigheid binnen de groep, maar uitwisseling met leiding van andere groepen is ook belangrijk. Afgelopen
seizoen zijn er diverse modules en workshops gevolgd en op deze manier informatie uitgewisseld via het
trainingsaanbod van Scouting Regio Zeeland. Tot slot is er in 2019 met succes intern een EHBO cursus
georganiseerd voor 13 kader- en bestuursleden.
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5 Slotwoord
5.1

Slotwoord

We kijken terug op een succesvol scouting jaar 2019. Met veel enthousiasme en plezier kijken we vooruit naar
wat er komen gaat. Het ledenaantal, het werven van vrijwilligers en nieuwe leden wordt wederom een punt
van aandacht voor 2020.
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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