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Jaarverslag  2016     Scouting Rheijnewoud    

Het jaarverslag wordt opgesteld om verantwoording af te  leggen aan onze leden en hun ouders, aan onze subsidiegevers en donateurs en aan alle anderen 
die willen weten hoe onze vereniging  zich ontwikkelt. Dit  jaarverslag is goedgekeurd  door de groepsraad op 9 maart 2017. Het is op onze website:  
www.scouting-rheijnewoud.nl te vinden. 
 

Scouting: wat is dat? 
Scouting is  uitdagingen aan  gaan  waardoor je talenten ontdekt en ontwikkelt. 
Samenspelen en de  natuur staan centraal. In onze mooie Groene Hart gemeente is er veel  natuur en dus veel moois te beleven. We leren de verschillen 
tussen mensen zien en respecteren. Met lol en plezier dingen doen en ontdekken. Scouting Rheijnewoud staat open voor alle jongens en meisjes van 7  tot 
18  jaar. In 2017 verwachten we te starten met een speltak bevers, waardoor we kinderen vanaf 5 jaar kunnen opnemen. 

 
Dit is er over 2016 te vertellen: 
 
Feestelijke opening nieuwe clubhuis 

     ons nieuwe clubhuis 
 
Op zaterdag 18 juni 2016  was het zover. Met man en macht was de omgeving van het clubhuis omgetoverd in een waar spelparadijs. Een echte kabelbaan  maakte een 
tochtje van de ene kant naar de overzijde van de sloot mogelijk. Er kon gekanood worden. Met een vlot varen, vuurtje leren stoken, broodjes bakken, hout graveren, 
pannenkoeken bakken, gps tocht lopen, toren bouwen, mini-pionieren en nog veel meer. 

http://www.scouting-rheijnewoud.nl/
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Onder grote belangstelling werd rond de klok van 12 uur door wethouder Kees van Velzen  het naambord voor ons clubhuis  onthuld. Voortaan heet ons clubhuis Ons Honk. 
Simpel en 100%  van toepassing. Met het hijsen van de clubvlag werd de spelmiddag geopend. Vele (groot)ouders, omwonenden en kinderen uit de buurt hebben de hele 
middag genoten. 

 
 
Programma hoogtepunten  2016 
Het zomerkamp vond dit jaar plaats van 9 tot en met 16  juli   op de Brunsummer heide, bij centrum de Heikop.  Er zijn 37  jeugdleden  mee geweest.  
  
Verder heeft ook dit jaar weer bol gestaan van andere leuke, sportieve, leerzame en gezellige scoutingactiviteiten. Op 9 april is de 65

e
  Duinenmars gelopen door de welpen 

en de scouts. 

  
RSW 2016:         RSW 2016: 
Niels van Essen vervulde een stafrol. Hier te zien met Stijn van Polanen              Het meiden team :van li n re:  Chennah, Estelle,  Nikki, Daisy, Faith 
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De scouts hebben dit jaar met 2 teams  voor de derde keer  meegedaan aan de Regionale Scouting Wedstrijden  tijdens het weekend van 15,16 en 17 april. Het thema van 
dit jaar was  “Iets met een boom”.  De uitdaging is aangegaan  met nog  300 andere scouts uit de regio. De scouts moesten voor dit weekend zelf (onder begeleiding) hun 
voorbereidingen treffen, hun tent opzetten, spellen spelen, hike lopen en hun eigen maaltijd koken. Zij konden hier allemaal punten voor krijgen.  de beide teams eindigde 
met een uitstekend resultaat op de 11

e
   en de 19

e
 plaats met  1227 respectievelijk  968 punten.  

 
Verder was SR aanwezig bij: de Koningsspelen, Koningsdag, jaarmarkt in Hazerswoude-dorp en  moonlightshopping. 
 

       de levende fruitautomaat 
Jaarmarkt Hazerswoude- dorp, augustus 2016, 
 
 
Er zijn natuurlijk ook weer heel wat insignes verdiend door de kinderen waaronder de insignes  Kunstenaar, Koken  en de  weide wereld voor de welpen.  De scouts hebben 
zich onder andere gericht op de insignes: Tochttechnieken, Sport en Spel, Expressie. 
 

                                           
 
De installatie was op  8 en 9 januari 2016 ( clubjaar 2015-2016)   en op  15 oktober ( clubjaar 2016-2017) .  Vol trots in het nieuwe uniform met de eigen Rheijnewoudse 
clubdas en de door de welpen en scouts zelfgemaakte dasring. Het "overvliegen" was dit jaar op 9 september:  10 welpen zijn feestelijk onthaald bij de scouts. En  2 oudste 
scout  zijn doorgestroomd naar de Explorers.  
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Ontwikkeling ledenaantal 
In 2016 hebben we ons ledenaantal  per saldo zien stijgen van 48  naar 51 leden. De eindstand eind 2016 was:  25 Welpen , 21 Scouts en 5 Explorers. 
 
Verenigingsorganisatie 
Scouting Rheijnewoud functioneert binnen de context van Scouting Nederland  en volgt de reglementen en procedures die Scouting Nederland heeft vastgesteld. Tussen 
Scouting Nederland en Scouting Rheijnewoud is nog een orgaan: de Regioraad. Dit is een ondersteunend en deels beleidsbepalend orgaan van de regio, waarin alle 
scoutinggroepen zitting hebben. Scouting Rheijnewoud valt onder de regio Hollands Midden. De regio zorgt samen met andere regio’s voor  de Scouting Academy , 
ondersteunt de groepsontwikkeling en zorgt voor club -overstijgende regionale activiteiten. 
Statutair dient iedere groep zorg te dragen voor: een groepsbestuur, een groepsraad, groepsleiding en  een groepsbegeleidster. De regels van Scouting Nederland  eisen 
een Verklaring Omtrent Gedrag  gerelateerd aan de functie voor alle bestuursleden en leidinggevenden op de groepen.  Bij Scouting Rheijnewoud zijn alle bestuursleden en 
leidinggevenden in het bezit van een VOG. 
 
Leidingteams bij start clubjaar 2016-2017 

welpen Joyce van Kuilenburg (teamleidster), Manon van der Werff, Kirsten Bos , Jelle van Miltenburg, Milou van der Lee en Max IJlstra. 
scouts Rosemarie de Gunst en Dimona Klijn (teamleiding) en Sytse van der Werff en Michiel de Jong 

explorers Niels van Essen (aankomend afdelingsleider) en Joyce van Kuilenburg. 
 
In 2016 hebben de welpen  Manon van der Werff  en Max IJlstra geïnstalleerd als nieuwe leiding.  De scouts hebben  afscheid genomen van Pien Noordam.  Michiel de jong 
en Sytse van der Werff zijn geïnstalleerd als nieuwe leiding. Door het aanvaarden van de bestuursfunctie van groepsbegeleidster is Karin de Jong weg bij de explorers en 
neemt Niels van Essen haar functie van afdelingsleider over daarbij wordt hij ondersteund door Joyce van Kuilenburg. 
 
Groepsbestuur 
Binnen het  groepsbestuur heeft zich in 2016 de volgende wijziging voorgedaan:  
Door privé omstandigheden zag Silvia Frauenknecht zich genoodzaakt om te stoppen als groepsbegeleidster. Deze functie is vanaf de start van het clubjaar 2016-2017 
opgepakt door Karin de Jong. 
Onze secretaris Paula Neuteboom heeft in 2016 de overstap gemaakt naar de rol van praktijkbegeleidster.  Met de benoeming van Lex Esveld  is de functie van secretaris 
die tijdelijk was waargenomen door de voorzitter, weer ingevuld. 
Helaas heeft  eind 2016  Dennis Middelkoop, portefeuille PR en Communicatie, te kennen gegeven geen tijd meer te hebben voor scouting. Momenteel is deze portefeuille 
vacant. 
De ledenadministratie, die in handen was van Marja Kluijver heeft ook een mutatie gekend. We zijn enorm geholpen door de inzet van Richard Brommers, die de hele 
administratie heeft doorgelicht en geupdate. Tevens is een handleiding geschreven om alle processen voor de toekomst goed over te kunnen dragen. Na deze fantastische 
klus heeft Chantal Brommers, de ledenadministratie over genomen. Voortaan wordt deze functie ingevuld buiten bestuursverband. 
 
Wij zijn Silvia, Marja en Dennis zeer erkentelijk voor de vele uren en inspanningen die zij voor onze vereniging gegeven hebben. 
Het bestuur  bestaat  per eind december 2016  uit de volgende personen: 
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Voorzitter:  Cathrin van der Werf  (Hazerswoude-dorp) 
Secretaris: Lex Esveld (Hazerswoude-Rijndijk) 
Penningmeester: Aad Buis (Hazerwoude-dorp)  
Groepsbegeleidster: Karin de Jong (Hazerswoude-Rijndijk) 
Praktijkbegeleider: Paula Neuteboom (Hazerswoude-Rijndijk) 
Communicatie en PR: vacature 
Het groepsbestuur heeft in 2016 drie keer formeel vergaderd. Van alle vergaderingen zijn notulen gemaakt.  
 
Vaste hulp vrijwilligers: 
Sjaak Ammerlaan: gebouw beheerder 
Michiel de Jong:   materiaal beheerder 
Ledenadministratie: Chantal Brommers (Hazerswoude-Rijndijk) 
 

Groepsraad 
De Groepsraad bestaat uit het groepsbestuur, alle leiding, vertegenwoordiging vanuit leden (ouders) in de persoon van Marleen de Vree (explorers) en Peter Minnee 
(scouts). De vertegenwoordiger vanuit de welpen is nog niet gevonden; inmiddels heeft zich in 2017 een kandidaat gemeld. In 2016  zijn er 2 reguliere bijeenkomsten 
geweest op 10 maart en 20 oktober.  
 

Opleidingen 

Vanuit de scoutingorganisatie in het algemeen en vanuit Scouting Rheijnewoud in het bijzonder wordt veel waarde gehecht aan goed opgeleide leiding. Het gaat zelfs nog 
wat verder: aan een leiding team worden bepaalde minimale eisen gesteld.  Door het stellen van deze eisen wordt de kwaliteit van de leiding gewaarborgd.  
Alle teamleiders zijn gekwalificeerd of werken aan die kwalificatie. Met de overige leiding wordt besproken op welke onderdelen zij een training zouden kunnen gebruiken, 
nieuwe leiding wordt voorgesteld de basistraining te doen. 
 
Gebouw 
In 2016  is er met inzet van een aantal vrijwilligers een grote wijziging van de speelplaats geweest. De zandbak is verwijderd en de elementen zijn hergebruikt voor een 
kampvuurplaats. De fietsenstalling is vergroot. Het pionierhout is tijdelijk opgeslagen  in afwachting van een nieuwe opslagkast. Er is tijdelijke buitenverlichting 
aangebracht, zodat er ook bij donker (vrijdagavond) buiten activiteiten kunnen plaats vinden. Er is een vlaggenmast, geschonken door Avery Denison,  geplaatst. 
Tijdens NL Doet 2016  zijn met hulp van een aantal vaders nieuwe kampkisten getimmerd. 
Niet onvermeld mag blijven de schoonmaakzaterdag  10 september, waarbij een bescheiden aantal moeders/ouders , die wel gigantisch hard gewerkt hebben ons clubhuis 
weer deed glimmen. 
 
Website 
Bisworks  is onze in natura sponsor en heeft gezorgd voor een nieuwe website en voorziet in de server daarvoor.  
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Middelen 
De contributie bedroeg  € 115,00.  Dat is voor 10 maanden, met een wekelijkse opkomst van 2 uur. Eventuele kosten van een kamp en bijzondere evenementen als RSW, 
Duinenmars e.d. evenals de uniformkosten komen daar bovenop. 
Inmiddels heeft de groepsraad goedkeuring gegeven aan een contributieverhoging in 2017 ( oktober) voor het clubjaar 2017/2018 naar  € 117,50. 
 
Fondsenwervende activiteiten 
Onze vereniging heeft ook in 2016 weer leuke bedragen  kunnen verdienen met de  collecte van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Als tegenprestatie wordt 20% van de 
opbrengst van de collecte gestort op  de rekening van Scouting Rheijnewoud. Vrijwilligers hebben  langs de deuren van Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en 
Hazerswoude-Dorp gecollecteerd. In totaal bracht dit € 445,- voor SR op. 
De jeugdleden hebben zich in 2015 wederom ingezet voor de verkoop van loten voor de Scoutingloterij. Van elk verkocht van lot a € 2,50 is € 1,50 voor eigen vereniging, 
dus dat is een aantrekkelijke loterij om de verenigingskas te spekken. Inkomsten:  €1.437,- 
Ook de Rabo sponsorfietstocht mocht weer op deelnemers die namens SR fietsten rekenen: opbrengst   € 69,00.  

Een barbecue voor de Rotaryclub, de open dag tijdens de opening van het clubhuis en een strooizoutactie van de explorers, de statiegeldactie en het 
moonligth shoppen   brachten samen € 1.015,- op.   Verhuur van ons clubhuis komt langzaam op gang en bracht in 2016 € 150,- op. 
 
Sponsoring en schenkingen 

De geschonken rente van de particuliere lening , een bijdrage van de medewerkers van ING en de bedrijvensponsoren telden op tot  € 3.260,- . 
We proberen materiaal  in de vorm van  in natura sponsoring te verkrijgen. Zo  wordt het vervoer van alle spullen naar en van het zomerkamp gesponsord door Windhorst 
Transport en taxi van de Heuvel. 
 
Kosten 
Door de penningmeester is op basis van een kostenplaatje van de leiding van de speltakken een begroting opgesteld.  Belangrijke kostenposten waren de gebouwkosten, de 
spelmaterialen en de uitgaven voor bijzondere evenementen. Iedere scoutingclub is verplicht een gedeelte van de contributie af te dragen aan Scouting Nederland. Daar 
worden onder andere de verzekeringen, maar ook de dienstverlening van Scouting Nederland van bekostigd. De landelijke afdracht bestaat uit € 27,35 en € 2,94 per lid per 
jaar ten behoeve van de Regio Hollands Midden organisatie. deze afdracht wordt berekend voor de jeugdleden, leiding en bestuur. in totaal ging het in 2016 om  € 1406,- 
resp.  € 185,- . 
 

De aanschaf van het nieuwe clubhuis is  in 2 stappen betaald. December  2015 is een bedrag van € 99.574  betaald. De resterende € 22.236  is eind juni 2016  betaald.  Dit 
restbedrag hebben we  kunnen betalen uit fondsen die begin 2016  waren verkregen. Voor de koop hebben we een hypothecaire lening  gesloten  voor een periode van 1 
jaar. December 2016 hebben we deze lening met  € 22.500 afgelost. Tegelijk is een nieuwe hypotheeklening voor  € 25.000 aangegaan. 
 
Tegenover de post overige inkomsten staan gelijke lasten; dit betreft bijdragen voor zomerkamp, RSW, bivakweekend, installatie e.d.    
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                                BALANS  31-12-2016 
 

 dec.16 dec.15 dec.14  dec.16 dec.15 dec.14 

Activa    Passiva    
Vlottende activa    Eigen Vermogen    
Clubhuis €    118.768 €   112.868 €   0 Eigen Vermogen €    3.484 €   2.626 €    4.233 
Materialen 2.018 2.218 2.023 Reservering eigen clubhuis 75.000 30.000 25.500 

Vorderingen 2.684 1.152 1.252 Totaal Vermogen €  78.484 € 32.626 € 29.723 
Voorraden 76 94 53     
    Leningen LT €  45.004 € 70.000 0 
Liquide middelen        
Rekening courant 2.390 4.099 930 Voorziening eigen risico’s 1.500 1.000 0 
Spaarrekening 0 0 26.457 Voorziening onderhoud 500   
    Voorziening vervangingen 500   
        
Kleine kas 230 219 126 Kortlopende schulden    

subtotaal 2.620 4.318 27.514 nog te betalen kosten 178 3.697 618 
    gemeente Alphen a.d.Rijn - € 22.326  
        

Totaal activa €   126.166 €   129.649 €   30.841 Totaal passiva € 126.166 € 129.649 €  30.841 
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                Verkorte verlies & winstrekening 2016 
 

 2016 2015 2014  2016 2015 2014 

Inkomsten    Uitgaven    

Contributie €   6.044 €   6.453 €   4.825 Huisvestingskosten €    5.509 €   2.916 €   2.013 
Schenkingen 45.000   Speluitgaven 6.687 4.685 4.402 
Subsidie  2.000 2.000 2.000 Diverse uitgaven 2.204 4.650 2.306 
        
Acties 4.299 2.471 1.796 Afschrijvingen 3.300 839 500 
Sponsorbijdragen 2.260 600 303 Rente lasten 2.932 1.125  
Giften 1.000 1.000      

Overige inkomsten 5.845 4.593 3.486 Totaal uitgaven €   20.632 €   14.213 €   9.221 
    EXPLOITATIE SALDO 45.858 2.903 3.190 

Totaal €   66.491 €  17.116 €   12.411 Totaal €   66.491 €   17.116 € 12.411 

 
 
De bestemmingsreserve voor het nieuwe clubhuis op de balans is gedurende 2016 aangegroeid tot € 75.000 en is volledig gebruikt voor de financiering van de aanschaf van 
het clubhuis. 
De hoogte van het eigen vermogen is gestegen met € 858,-  door toevoeging van het positieve exploitatie saldo . Het eigen vermogen moet ons in staat stellen bij het 
wegvallen  van substantiële inkomsten in ieder geval een clubjaar basaal door gaan.  
Op  22 februari  2017 heeft de  kascontrole commissie (die bestond uit Francis van Cleef en Mariska van Dorp; beide benoemd door de groepsraad op  20 oktober 2016) de 
boeken onderzocht en geen onregelmatigheden vastgesteld. 
De groepsraad heeft op 9 maart  2017 mede op basis van het resultaat  van de kascontrole commissie décharge aan het bestuur en de penningmeester verleend.  
 
Vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit jaarverslag kunt u achter laten op  
 info@scouting-rheijnewoud.nl. 
 
 
Hazerswoude-Rijndijk,    10 maart   2017 
 
 

mailto:info@scouting-rheijnewoud.nl
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