
   

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2021 
SBN Doormangroep Heinkenszand 

 
 



  

Jaarverslag 2021 SBN Doormangroep Heinkenszand  2  

 

Inhoudsopgave 

 
 

Inhoudsopgave 
1 Voorwoord ...................................................................................................................................................... 3 

2 Bestuur ............................................................................................................................................................ 4 

2.1 Bestuurssamenstelling ........................................................................................................................... 4 

2.1 Aandachtspunten van het Stichtings- en Verenigingsbestuur............................................................... 5 

2.1.1 75 jarig jubileum ................................................................................................................................ 5 

2.1.2 Covid-19 ............................................................................................................................................ 5 

2.1.3 Verklaring omtrent het gedrag .......................................................................................................... 5 

2.1.4 Ledenwerving .................................................................................................................................... 5 

2.1.5 Verhuur ............................................................................................................................................. 5 

2.2 De gebouwen ......................................................................................................................................... 5 

2.3 Nieuwbouw ........................................................................................................................................... 6 

2.4 Inventaris ............................................................................................................................................... 6 

2.5 Financiën ............................................................................................................................................... 6 

2.5.1 Stichting ............................................................................................................................................. 7 

2.5.2 Vereniging ......................................................................................................................................... 7 

2.6 Scoutrock ............................................................................................................................................... 7 

3 Ontwikkeling ledenaantallen .......................................................................................................................... 8 

3.1 Ontwikkeling ledenaantallen ................................................................................................................. 8 

4 Groepsactiviteiten ........................................................................................................................................... 9 

4.1 Wekelijkse opkomsten .......................................................................................................................... 9 

4.2 Groepsactiviteiten ................................................................................................................................. 9 

4.3 Speltakactiviteiten ............................................................................................................................... 10 

4.4 Opleiding Kaderleden .......................................................................................................................... 10 

5 Slotwoord ...................................................................................................................................................... 11 

5.1 Slotwoord ............................................................................................................................................ 11 

 



  

Jaarverslag 2021 SBN Doormangroep Heinkenszand  3  

 

1 Voorwoord 

 

Beste lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de beheerstichting en groepsvereniging Schout bij Nacht Doormangroep te 
Heinkenszand. In het jaar 2021 hebben wij ons 75 jarig jubileum gevierd, daarnaast werd ook dit jaar 
voornamelijk gekenmerkt door Covid-19 en alle beperkende maatregelen.  
Gelukkig hebben de groepen op de zaterdag middagen nog redelijk door kunnen draaien, maar alle uitjes, 
nachtjes over en kampen zijn toch in zeer beperkte vorm gehouden waardoor we uitkijken naar een jaar van 
onbeperkte scouting activiteiten om alles weer in te kunnen halen.  
 
Zaterdag 25 september hebben we een feestelijke dag georganiseerd met een reünie en een barbecue voor 
genodigden, oud leiding huidige kaderleden en overige geïnteresseerden. Dit was een geslaagde dag met veel 
gezelligheid en een trotse blik op de eerste 75 jaar van onze vereniging.  
Na toespraken vanuit de gemeente, scouting regio Zeeland en het bestuur is een flinke taart aangesneden en 
geproost op net zoveel plezier in de komende 75 jaar. Vanwege de covid beperkingen is ervoor gekozen om in 
2022 met alle leden een feestelijke te dag organiseren om dit jubileum nogmaals uitgebreid te vieren. 
 
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! 
 
We zijn dankbaar dat we het covid jaar 2021 als vereniging positief hebben kunnen afsluiten, maar kijken uit 
naar een nieuw jaar met onbeperkte scouting activiteiten. 
 
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 2021 uit de volgende personen:  

  

Marijn Nelen          Voorzitter  

Nicole Hoondert    Secretaris 

Luc Servaas   Penningmeester  

Andre Versluijs    Lid 

Benno Robaeys    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 2021 uit de volgende personen: 

 

Amy Hoondert   Voorzitter 

Nada van der Lee   Secretaris 

Erik Versluijs            Penningmeester 

 

De gecombineerde bestuursvergadering van de stichting en vereniging hebben in 2021 zes keer plaats 

gevonden op onderstaande data:  

24-02-2021 

14-04-2021 

26-05-2021 

14-07-2021 

05-10-2021 

25-11-2021 
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2.1 Aandachtspunten van het Stichtings- en Verenigingsbestuur 

Speciale aandachtspunten voor het Stichting - en verenigingsbestuur waren in dit jaar: 

2.1.1 75 jarig jubileum 
In 2021 bestond scouting Heinkenszand 75 jaar en dat wilden we natuurlijk uitgebreid vieren. Door corona was 

het nog knap lastig te organiseren, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Op 25 september hebben we een reünie 

met barbecue georganiseerd waarvoor we alle (oud) leiding en bestuursleden hebben uitgenodigd. De opkomst 

was groot waarbij er zelfs scouts van het eerste uur aanwezig waren. Het duurde dan ook niet lang of er 

werden velerlei oude koeien uit de sloot gehaald. Natuurlijk werden ook de kinderen niet vergeten, zij kregen 

een groot stuk taart en de gemeente trakteerde op een ijsje (waarvoor onze hartelijke dank). Dat werd zelfs 

door de burgemeester en wethouder persoonlijk uitgedeeld, zij reden daarvoor met een ijscokar langs de 

speltakken die natuurlijk onverstoorbaar met hun activiteit bezig waren.    

Na de barbecue hebben we de avond in besloten kring afgesloten. Mede door het prima weer was het een heel 

geslaagde dag. 

 

Helaas konden we door corona voor de kinderen geen bijzondere activiteit organiseren maar dat gaat volgend 

jaar (in 2022) zeker nog gebeuren. Daarover in het volgende jaarverslag meer. 

2.1.2 Covid-19  
De uitbraak van het Coronavirus heeft ook in 2021 invloed gehad op onze opkomsten, activiteiten en 

bijeenkomsten. Tijdens de geldende maatregelen van de overheid hebben wij de richtlijnen vanuit Scouting 

Nederland en de gemeente gevolgd. Door deze richtlijnen hebben we vergaderingen op momenten digitaal 

georganiseerd en activiteiten geannuleerd of veranderd. Zo hebben we niet als groep op Pinksterkamp gekund, 

maar is hier per speltak invulling aan gegeven.  

 

Een aantal maal zijn leden besmet gebleken met het Coronavirus waardoor het stappenplan van de GGD is 

ingezet. Indien zij aanwezig waren geweest op scouting in hun besmettelijke periode zijn alle jeugdleden door 

de leiding geïnformeerd met de richtlijnen van de GGD.  

2.1.3 Verklaring omtrent het gedrag 
Voor alle leiding, bestuursleden en vrijwilligers zijn VOG’s aangevraagd en verkregen. Ook worden VOG's 
aangevraagd voor externe begeleiders van bijvoorbeeld de kampen. 

2.1.4 Ledenwerving  
We hebben een aantal; keer gesproken over de vraag of we een nieuwe ledenwervingscampagne zouden 
moeten starten. De afweging hierbij is dat een ledenwervingsactie vaak nieuwe aanwas voor de bevers 
oplevert terwijl daar al een wachtlijst is. We zien vooral dat in de ‘oudere’ groepen leden vertrekken, vaak 
omdat andere hobby’s en studie (ook) veel tijd vragen. We zijn dan ook voornemens vooral de uitstroom goed 
te monitoren op motivatie en te bezien wat we daaraan kunnen doen. 

2.1.5 Verhuur 
Afgelopen jaar is er minder verhuur geweest mede dankzij de onzekerheid omtrent Covid regels. Een aantal 
vaste gasten hebben waar mogelijk last minute gebruik gemaakt van onze faciliteiten. 
Dit jaar hebben wij de verhuur van keukeninventaris omgezet van een eenmalig tarief per verhuur periode naar 
een start en een dagtarief. 

2.2 De gebouwen 

Begin januari was het eindelijk zover de lokalen van de welpen en kabouters werden gesloopt. In de plaats van 

deze lokalen zijn noodunits geplaatst met als doel de komende twee jaar duidelijkheid af te wachten omtrent 

de ontwikkelingen van een nieuwe supermarkt naast ons terrein en de eventuele impact op ons terrein  
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hiervan. Doel is over circa 2 jaar de units te vervangen voor een definitief gebouw voor de welpen en kabouter 

speltaken.  

Om de overkapping met berging te behouden is deze verstevigd voordat de lokalen werden gesloopt en na het 

slopen aan één zijde dicht getimmerd zodat deze nog een aantal jaar mee moet kunnen voor de opslag van 

onze spullen. 

Vanwege Corona hebben we de opkomsten om te klussen het grootste deel van dit jaar redelijk moeten 

beperken, maar het noodzakelijke onderhoud is zover bekend uitgevoerd. Het teren van de buitenzijde van de 

overkapping is gedaan en zijn er nieuwe metalen overstekken geplaatst op het hoofdgebouw de houten die 

erop zaten waren versleten. 

 

Voor het schilderen van de kozijnen zou in 2021 een schilder komen echter is deze planning zover uitgelopen 

dat dit in 2022 alsnog zal moeten gebeuren. Er zijn nog wel nieuwe led lampen geplaatst in de toilet ruimte 

aangezien hier de TL lampen waren versleten. 

Het groen onderhoud is vanzelfsprekend ook gewoon doorgegaan, maar er was weinig bijzonders te melden en 

de jaarlijkse snoei dag aan het eind van het jaar is door de corona maatregelen komen te vervallen. 

2.3 Nieuwbouw 

Eind 2021 (november) is de kogel door de kerk gegaan en zijn de plannen voor de tweede supermarkt – 

inclusief het parkeren – definitief geworden. We moeten een strook van 1,5 meter afstaan, maar verder blijft 

ons terrein ongemoeid. Dat betekent dat de plannen voor de nieuwbouw eind van het jaar weer opgestart zijn. 

De eerste stap – het aanvragen van nieuwe kostenramingen, de vorige zijn niet meer actueel- is in december 

opgestart. We hopen in 2022 vaart te kunnen maken met de plannen. 

2.4 Inventaris 

In 2021 is het tenten plan wat tien jaar heeft gelopen ten einde gekomen dit heeft ervoor gezorgd dat we 10 

prima tenten op voorraad hebben. Er is gesproken over een nieuwe witte tent of grote luifel maar hiervoor 

waren geen concrete modellen geselecteerd dus er is besloten dit voorlopig uit te stellen en in 2022 een 

beslissing te nemen hoe we het tenten bestand op pijl houden. 

Voor de groepsinventaris is nieuw pionier touw aangeschaft maar verder geen noemenswaardige grote 

investeringen enkel nog wat gasslangen, scheppen en een sleg. 

2.5 Financiën 

Scouting Heinkenszand bestaat uit twee entiteiten, te weten een stichting welke de materiele belangen van de 

groep behartigd en een vereniging waarin de leden en activiteiten ondergebracht zijn. Beide entiteiten voeren 

een separate boekhouding. In de boekhouding van de stichting zijn onder andere de financiën van de verhuur 

van het gebouw verhuur opgenomen. De financiën van de vereniging omvatten de operationele 

scoutingactiviteiten. Daarnaast is nog een derde entiteit actief, te weten de Stichting Evenementen Doorman. 

Deze stichting is opgericht t.b.v. een jaarlijks terugkerend kleinschalig festival genaamd “Scoutrock”. Om de 

risico’s van deze activiteit buiten de Scoutinggroep te houden is er voor gekozen deze onder te brengen in een 

aparte stichting. Statutair is echter vastgelegd dat eventuele positieve kasstromen uiteindelijk ten goede 

komen aan Scouting Heinkenszand daartoe wordt de financiële situatie van deze stichting meegenomen in dit 

jaarverslag. 
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2.5.1 Stichting 
De boekhouding van de Stichting bevat de materiele kosten en opbrengsten van de groep. Zaken zoals 

aanschaf en onderhoud van materialen, onderhoud van terreinen en gebouwen en tevens opbrengsten vanuit 

de verhuur van onze gebouwen. 

2021 werd gekenmerkt door aanhoudende corona maatregelen. Hierdoor was de omzet aanmerkelijk lager dan 

begroot. Qua verhuurinkomsten is maar 40% gerealiseerd van de verwachte omzet. Doordat de maatregelen 

ook invloed hadden op de georganiseerde activiteiten en daardoor de gemaakte kosten een stuk lager waren 

dan begroot is 2021 wel met een positief resultaat afgesloten. Dit resultaat is toegevoegd aan de algemene 

reserves.  

2.5.2 Vereniging  
De boekhouding van de vereniging bevat de operationele scoutingactiviteiten. In 2021 hebben de Corona 

maatregelen ook een impact op de omzet gehad.  

De inkomsten acties waren minder, onder andere omdat de jaarlijkse kerstloterij en hand- en spandiensten 

voor festiviteiten dit jaar geen doorgang konden vinden. Er zijn echter ook minder kosten gemaakt omdat 

bijvoorbeeld de viering van het 75 jarig bestaan, de kindermiddag op Scoutrock of een gezamenlijke opening 

van het seizoen niet door zijn gegaan. De kampgelden van de kampen die wel door konden gaan worden één 

op één door de speltakken gebruikt voor het organiseren van de kampen. Het is gebruikelijk om pinksterkamp 

met de gehele groep te organiseren, maar door de COVID maatregelen zijn alle speltakken apart op kamp 

gegaan, dit heeft voor extra omzet gezorgd omdat de kosten niet verdeeld konden worden over de gehele 

groep. 

De lidmaatschapscontributie van de leden en subsidie van de gemeente heeft gezorgd voor voldoende 

inkomsten om de vaste lasten te kunnen dekken. Het aantal jeugdleden is in het afgelopen jaar zelfs wat 

toegenomen, waar een kleine daling was verwacht. De vaste uitgaven bestaan onder andere uit de bijdragen 

aan scouting Nederland en scouting regio Zeeland, huur van het gebouw en materialen. Ook wordt een deel 

van de lidmaatschapscontributie overgemaakt naar de speltakken voor het organiseren van zaterdagmiddag 

activiteiten.  

Het boekjaar 2021 is uiteindelijk afgesloten met een positief resultaat, maar voor 2022 verwachten we conform 

de begroting een negatief resultaat, dit komt voornamelijk omdat de viering van het 75-jarig bestaan met de 

jeugdleden nu in 2022 staat gepland. 

2.6 Scoutrock 

Ook in 2021 kon vanwege Covid-19 geen Scoutrock georganiseerd worden. De afspraken met bands en 

leveranciers zijn doorgeschoven naar 2022. Financieel zijn in 2021 alleen kosten gemaakt ten aanzien van de 

vaste bankkosten. Hierdoor bedroeg het resultaat een 150 euro negatief.  

Als in 2022 de maatregelen het weer toelaten is het voornemen weer een nieuwe editie van Scoutrock te 

organiseren.  
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3 Ontwikkeling ledenaantallen 

3.1 Ontwikkeling ledenaantallen 

Ondanks Covid-19 was 2021 een goed jaar voor onze scouting 

vereniging qua ledenaantallen. We zien onze ledenaantallen 

oplopen en er is zelfs nieuwe leiding gestart! Wat hebben we 

hard (online) gewerkt en zijn we creatief geweest per speltak, 

om toch elke week weer de kinderen met scouting bezig te 

laten zijn. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Er hebben 

behoorlijk wat sport- en andere verenigingen stilgelegen in 

deze tijd en wij zijn toch wekelijks doorgegaan met een 

alternatief scouting programma. 

 

In de zomervakantie zijn bijna alle groepen op zomerkamp 

geweest en ook daar merkte je veel animo. De leden waren 

toe aan een uitje, een weekje uitdaging en avontuur met hun 

vrienden! 

 

Komend jaar is het doel om weer bij elkaar te komen, in 
groepsverband, zolang Covid-19 dit toelaat uiteraard. Richting 
het voorjaar hopen we toch weer ontzettend leuke 
activiteiten te kunnen plannen, zoals dropping, nachtje over, 
pionieren, vuur maken, kookwedstrijden, Pinksterkamp, 
zomerkampen en natuurlijk Scoutrock met een heuse 
kindermiddag. Dit laatste is een nieuw speerpunt voor het 
komende jaar. Het idee is om een laagdrempelig kinderfestival 
voorafgaand aan het ‘grote’ festival te organiseren op het 
festivalterrein. Niet enkel voor onze leden, maar voor alle 
kinderen van 5-18 jaar uit de omgeving. We willen de 
kinderen op een heel andere manier laten kennis maken met 
Scouting, laten zien wie we zijn en ons imago verbeteren. We 
hopen dat dit goed uitpakt en we goed zichtbaar blijven voor de omgeving.  
Ondanks dat veel speltakken ‘vol’ zitten, willen we graag nieuwe aanwas blijven behouden en dan lijkt het ons 
goed om op deze manier actief met en in de omgeving te blijven organiseren.

 

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 161 40 201 

2015 149 39 188 

2016 141 41 182 

2017 130 40 170 

2018 127 36 163 

2019 130 36 166 

2020 131 37 168 

2021 148 40 188 
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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 zaterdagavond 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. Door de covid maatregelen zijn ook dit jaar een aantal 

activiteiten niet doorgegaan, maar de meeste activiteiten zijn gelukkig in iets aangepaste vorm wel doorkunnen 

gaan. In onderstaande overzichten zijn de afgelaste activiteiten doorgestreept zodat de impact duidelijk is. 

Naast de reguliere opkomsten zijn de speltakken ook actief bij regioactiviteiten en het assisteren bij lokale 

maatschappelijke evenementen, maar deze zijn dit jaar helaas niet doorgegaan. 

4.2 Groepsactiviteiten  

• Nieuwjaarsreceptie (aantal deelnemers: 25)  

• Iscout (Digitaal - aantal deelnemers: 15 kader) 

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

• Leidingweekend (aantal deelnemers: 15 / Plaats: Haasrode, België) 

• Braderie Heinkenszand (touwbrug voor kinderen) 

• Deelname aan badkuiprace van de JAZ 

• Pinksterkamp per speltak op kamp in plaats van groepskamp. (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  = Paasloterij 2022  

• Kerstdiner (aantal deelnemers: 35) = voorjaars diner 2022 geworden. 

• 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. 

 

• Explo-weekenden ZEX (aantal deelnemers: 25) 

• Zomerkampen (aantal deelnemers totaal: 70 / Elke speltak 1 week in de zomervakantie) 

o Weliswaar in aangepaste vorm in verband met covid maatregelen. 

• 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 

 

4.4 Opleiding Kaderleden 

Ons doel van 2020 was om in 2021 de EHBO-cursus te herhalen en opnieuw aan te bieden aan leiding die nog 

geen basiscursus EHBO in bezit heeft. We hebben dit doel met 2 handen aangepakt en hebben in 2021 ruim 20 

personen van de leiding de EHBO-cursus laten volgen. 

 

We kunnen hiermee aangeven dat van elke speltak minimaal 1 persoon in bezit is van een EHBO-certificaat.  

Uiteraard is dit nog niet voldoende, aangezien ons streven is dat alle leiding de basiskennis van EHBO beheerst. 

We gaan hier in 2022 zeker mee verder. Daarnaast hopen we dat de fysieke moduletrainingen vanuit Regio 

Scouting Zeeland weer worden opgestart, zodat ook daar leiding weer aan kan deelnemen, om kennis op te 

doen en te delen.   
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5 Slotwoord 

5.1 Slotwoord 

Het jaar 2021 kenmerkt zich door het 75 jarig jubileum van onze vereniging, echter zijn we wederom vooral 

bezig gehouden door Covid-19 en alle beperkingen die daarmee te maken hadden. Door de ervaringen 

opgedaan in 2020 wisten we hier als vereniging wel redelijk mee om te gaan. Gelukkig hebben opkomsten 

vrijwel wekelijks door kunnen gaan en hebben de kinderen zich hier ook goed vermaakt. Enkele keren werden 

de opkomsten of kampen gevold door een quarantaine voor de hele speltak, maar dat is gelukkig zonder 

ernstige gezondheidsklachten verlopen.  

We merken dat het beperken van groeps-, regio- en leiding bijeenkomsten het lastiger maken de motivatie 

onder vrijwilligers op pijl te houden, maar hebben er alle vertrouwen in dat we dit als groep in 2022 weer goed 

kunnen maken.  

Het plezier bij onze leden, het enthousiasme van onze vrijwilligers en de gezonde financiële positie van de 

stichting en vereniging zorgen ervoor dat we uitkijken naar 2022 en hopen daar ons jubileum met onze leden te  

kunnen vieren en er een positief scoutingjaar van te mogen maken. 

 

Het stichtings- en groepsverenigingsbestuur 

 


