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Jaarplan 2020  Scouting Rheijnewoud   

versie : goedgekeurd door de groepsraad op  12 november 2019 

In dit plan beschrijven we op hoofdlijnen wat onze vereniging in 2020 wil bereiken. 
Dit jaarplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de groepsraad op 12 november 2019 
Geel gearceerd zijn aspecten die nieuw zijn t.o.v. vorig jaar. 

 
Inleiding 
Eind 2015 – in ons eerste lustrum jaar- heeft Scouting Rheijnewoud  haar eigen clubgebouw 
betrokken, gevestigd aan de J.P. Heijestraat 21 A in Hazerswoude –Rijndijk.  We maken sindsdien  
met groot genoegen gebruik van het clubhuis.  
Dat genoegen blijkt ook uit het stabiele aantal leden  en een mooie groep van leiding. 
De beslissing tot koop van het gebouw heeft wel tot gevolg dat we een forse financiële verplichting 
zijn aangegaan. Blij zijn we dan ook dat we met ingang van 1 juli 2018 op 4 dagen per week 
(maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overdag) het clubhuis verhuren aan Small Steps ten 
behoeve van de buitenschoolse opvang. Voorts worden we financieel ondersteund door een 
persoonlijke lening met renteschenking (die we wel in 2020 moeten terug betalen !) en een subsidie 
van de gemeente Alphen aan den Rijn en weten we regelmatig fondsen te verkrijgen voor belangrijke 
investeringen of activiteiten. 
 
Inhoud: 
In dit jaarplan worden samengevoegd de algemene plannen voor 2020 en de plannen van de 
speltakken en afdeling. 
We starten met het  algemene deel dat bestaat uit  de volgende onderdelen: 

1. Strategie van SR en specifieke doelen voor 2020 
2. Bestuur en overige functies 
3. Financiën 
4. Ontwikkeling leiding 
5. Gedrag en veiligheid 
6. Communicatie en Public Relations 

Daarna volgen de plannen voor 2020 van de speltakken  
       7.    Welpen   
       8.    Scouts    
       9.    Explorers.  
Separaat  is de begroting 2020  opgesteld. 
 
 

1. Strategie van Scouting Rheijnewoud en specifieke doelen voor 2020 
 
Strategie 
Scouting Rheijnewoud wil kinderen en jongeren middels het scoutingspel ondersteunen in hun 
ontwikkeling naar evenwichtige, positief in het leven staande personen.  Dat doen we door hen uit te 
dagen hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daartoe bieden we een  programma 
gebaseerd op het scoutingspel en  werken we aan scouting technieken. Dat programma is 
evenwichtig opgebouwd, gepland  over het jaar en bevat zoveel als kan buitenactiviteiten waardoor 
de leden kennis maken met de natuur. De kennis opgedaan in de ene speltak wordt overgepakt en 
doorontwikkeld in de volgende speltak. Zo ontstaat een doorlopende  ontwikkelingslijn. Ter 
ondersteuning van het spelprogramma werken we met insignes, doen de scouts  mee aan de 
regionale scoutingwedstrijd en kunnen voor bijzondere activiteiten  awards worden  verdiend. Iedere 
zomer gaan we op zomerkamp en gedurende het jaar proberen we tenminste één bijzondere 
weekendactiviteit aan te bieden (dagje buiten Hazerswoude, Duinenmars, RSW, bivak).  
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 Doelen 2020: 
 

1. Iedere speltak biedt een evenwichtig programma dat zowel voor jongens als voor meiden 
genoeg uitdagingen bevat en  aansluit bij het scoutingspel en de scoutingtechnieken. 

 

2. SR streeft in 2020 naar een stabiel leden aantal van 60 leden: Welpen ≥ 18, streven naar 25 
leden, Scouts ≥ 24 streven naar 25 en Explorers ≥ 10.  Om de welpen te ondersteunen bij het 
bereiken van voldoende omvang is bij de start van het clubjaar 2017-2018 de aanvangsleeftijd 
voor welpen verlaagd naar 6 jaar en zijn gerichte PR activiteiten ontplooid.                                  
NB op dit moment hebben we 51 leden!! 

 

3. SR is in uniform met een delegatie  aanwezig bij de Dodenherdenking op 4 mei 2020 

 

4. SR coördineert de rondrit met het bevrijdingsvuur op 5 mei 2020 in de kernen Koudekerk, 
Hazerwoude Rijndijk en -dorp; doel is om samen met de andere scoutingverenigingen in 
Alphen ca. 250 welpen in de auto’s mee te laten rijden. SR verzorgt een lunch voor alle 
deelnemers ( ca. 600 personen!) 

 
 

5. De welpen van SR  doen mee aan de scouting loterij 2020. De scouts voeren een 
paaschocolade actie uit. De explorers  zetten zich in  bij de  hondenshow om zo de 
zomerkamp kosten grotendeels zelf te verdienen. SR organiseert de collecte voor Nationaal 
Fonds Kinderhulp in Hazerswoude Rijndijk. Begroot is een totaal netto inkomstenbedrag  van 
€ 2.400,-. 

 
 

6. De samenwerking met Small Steps vraagt van beide kanten flexibiliteit. Door regelmatige 
evaluatie, het snel schakelen als er problemen zijn en rekening houden met elkaar  trachten 
we het gebruik van het clubhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. 

 

7. Het bestuur van SR spant zich in om het aantal bedrijvensponsors uit te breiden naar een 

structureel  inkomsten niveau van  € 500 ,-  per jaar  

 
 

8. Alle leiding en bestuur  zorgen voor het realiseren van de in de begroting opgenomen 
inkomsten en zorgen dat ze bij het maken van kosten de in de begroting opgenomen 
bedragen niet overschrijden. 

 

9. Met hulp van de ouders en oudste leden wordt  in het voorjaar van 2020  een grote 
schoonmaak gehouden. Zowel gebouw als speelplaats worden onder handen genomen. Dit 
doen we in het kader van NL Doet 2020 

 

10. In 2020 bereiden we een groots jubileumjaar voor  (2020-2021) met een verrassend 
jaarprogramma. 
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2. Bestuur en overige functies 
Na het bereiken van de maximale statutaire termijn van  9 jaar zijn door een wisseling van functies 
een deel van de rollen opnieuw belegd. Van Aad Buis hebben we eind 2019 afscheid genomen.  Ook 
is het bestuur uitgebreid met 2 nieuwe leden. 
De samenstelling van het bestuur  ziet er in 2020 als volgt uit:  
voorzitter : Paula Neuteboom 
secretaris:  Mariska van Dorp 
penningmeester: Ubbo Kuper  
groepsbegeleidster : Karin de Jong  
praktijkbegeleider:   Willeke van Miltenburg 
PR en communicatie: Dennis Middelkoop  
Gewoon lid: Cathrin van der Werf 
Overige functies:  
Ledenadministratie: Chantal  Brommers 
Materiaalbeheer: Bas Verheij (met ondersteuning van Arjan Welman) 
Gebouwbeheer : Sjaak Ammerlaan. 
Groenbeheer:  Jelle van Miltenburg. 

 

3. Financiën 
De resterende hypotheek  is aanvang 2020  € 37.512,- groot. Voor de hypotheeklening  betalen we  
een rente van 4%. Daarnaast is in 2015 een lening van € 20.000 van een particulier ontvangen die we  
in 2020 moeten terugbetalen. Hiervoor is een voorziening aangelegd, die inmiddels groot genoeg is. 
Terugbetaling staat gepland voor eind 2020. De rente op deze lening wordt ons ieder jaar terug 
geschonken. 
Voor het jaar 2020  blijft de contributie ongewijzigd op € 120,00 per kind per clubjaar.  
 
Bij de gemeente Alphen aan den Rijn is een subsidie aangevraagd  € 3.672,- voor 2020. Najaar 2019 
hopen  we te   vernemen dat de gemeenteraad besloten heeft ons € 2.500 toe te kennen (conform 
het bedrag dat we in 2019 hebben mogen ontvangen). 
Met  het bedrijvensponsorprogramma proberen we € 500 aan sponsoring binnen te halen.  
 
De volgende jaarlijkse acties zullen  door SR worden georganiseerd c.q. aan worden deelgenomen: 

• Scouting Loterij welpen: begrootte opbrengst € 450,-. 

• Paaschocolade actie door scouts: begrootte opbrengst   € 800,- 

• Werken voor zomerkamp (explorers): begrootte opbrengst  € 1000,-. 

• Collecte Nationaal fonds Kinderhulp (leiding en ouders)  in H’woude- Rijndijk/Koudekerk : 
begrootte opbrengst: minimaal  € 150,-. 

Alle speltakken zorgen dat zij binnen hun budget blijven zowel voor de speluitgaven als voor het 
zomerkamp en andere bijzondere activiteiten. 
 
In 2020  denken we verder na over het naast de vereniging positioneren van een beheerstichting 
waarin we het clubhuis onder kunnen brengen. 
 

4. Ontwikkeling leiding 
(Nieuwe) leiding behoeft begeleiding om te leren overzien wat het betekent om met 
kinderen/jongeren om te gaan, om  goede samenwerking met andere leiding te realiseren  en om het 
scoutingspel goed aan te bieden. Daartoe worden cursussen aangeboden ( Scouting Academie e.a.). 
De praktijkbegeleider ondersteunt de leiding bij deze ontwikkeling. We zijn gelukkig met het feit dat 
zich een nieuwe praktijkbegeleider heeft aangediend in de persoon van Willeke van Miltenburg. 
Streven is voldoende geschoolde leiding op alle speltakken en afdelingen. De kennis(cursus)  en 
ervaring (competenties) worden in SOL geregistreerd. 
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Het welpenteam bestaat per 1 januari 2020 uit Jelle van Miltenburg (teamleider i.o.), Kirsten Bos, 
Max IJlstra en  Sarah Minnee. Vanuit de explorers hebben 3 leden aangegeven als hulpleiding mee te 
willen gaan doen bij de welpen (Stijn, Thijs en Wesley). Een hulpleiding contract wordt met hen 
doorgesproken  door Karin. 
We zoeken nog naar  versterking van  een extra volwassen leiding met scouting ervaring. Zolang zal 
de groepsbegeleider Karin de Jong als coach  voor dit team optreden. 
Het scoutsteam bestaat per 1 januari 2020 uit Roos de Gunst(teamleider), Arjan Welman, Michiel de 
Jong en Marleen van Ofwegen . 
De explorerbegeleiding bestaat uit Bas Verheij(afdelingsleider) en Joyce van Kuilenburg. 
 
De volgende scholing zal in 2020 worden ingezet: 
 

welpen:   kamptraining: Jelle van Miltenburg  liefst met andere leiding samen 

scouts: basistraining Marleen van Ofwegen 

explo’s:   geen          (zijn al gekwalificeerd voor coach roverscouts) 

leidingteams EHBO training   vroege voorjaar 2020 te regelen door Roos 

bestuur: desgewenst opleiding praktijkbegeleider voor Willeke van Miltenburg 

 
Binnen speltakken en tussen speltakken is een goede afstemming noodzakelijk. Maar ook tussen de 
leiding en het bestuur of met afzonderlijke bestuursleden. Daar ziet de groepsbegeleidster 
op toe en die maakt zaken bespreekbaar als het beter kan of moet. 
 
Voor 2020 is uitbreiding nodig met leiding voor: 

Speltak leden Behoefte situatie per 1-1-2020 

Welpen 18-25 1  volwassen leiding (vrouw/man)   2 vrouw, 2 man,                              
3 hulpleiding,  
coach: Karin de Jong 

Scouts 24-25 1 nieuwe  leiding (man) 2 vrouwen en 2 man  

Explorers 9-10 --- 1 vrouw en 1 man 

 

5. Gedrag en veiligheid 
Alle leiding en bestuur beschikken over een VOG gebaseerd op de juiste aspecten en deze is op 
datum van afgifte in SOL opgenomen. 
De kennis van EHBO en BHV zal middels regelmatige  oefening worden onderhouden. 
Er is een gedragscode. Deze staat op de website en wordt aan iedere nieuwe leiding voor benoeming  
overhandigd en besproken. Iedere nieuwe leiding verklaart zich conform de gedragscode te zullen 
gedragen. Het clubgebouw is voorzien van diverse veiligheidsvoorzieningen waaronder een 
poederblusser, hittemelders, noodverlichting. Leden mogen niet in het clubgebouw zijn zonder dat 
er ook leiding aanwezig is. Roken en alcohol tijdens opkomsten is verboden. 
Gereedschappen worden alleen gebruikt in aanwezigheid en onder toezicht van  leiding. 
Vuur wordt alleen gemaakt in aanwezigheid van en onder toezicht van leiding. 
Met persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan waarbij het privacy beleid de leidraad is. 
 
 

6. Communicatie en Public Relations 
Om de communicatie binnen de vereniging te ondersteunen voorzien we in een actuele website.  
Tevens worden er tenminste vier (of zoveel meer als nodig) digitale Nieuwsbrieven per jaar opgesteld 
voor de ouders van de leden. Details over bijzondere opkomsten worden door het leidingteam tijdig 
en  schriftelijk aan de kinderen meegegeven. 
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Van alle teamleiding is het mobiele telefoonnummer en het speltak -emailadres op de website 
beschikbaar zodat ouders  afwezigheid tijdig kunnen melden en contact kunnen zoeken voor overleg. 
Om bekendheid aan de vereniging te geven zoeken we gedurende het jaar naar mogelijkheden om in 
het nieuws te komen  (artikel of foto in Groene Hart Koerier) of in beeld te komen bij potentiële 
leden en hun ouders ( bijvoorbeeld: open dag;  Dodenherdenking; 5 mei viering; Koningsdag;  
Kinderuitmarkt).Facebook berichten en delen ervan met andere netwerken wordt steeds belangrijker 
om ons bestaan en het plezier van scouting te delen met anderen. 
 
 

7. Jaarplan Welpen 2020 

Dit jaar gaan we, met 4 leiding, 2-3 hulpleiding (vanuit de Explorers) en 18 - 25 welpen, er weer een 
fantastisch jaar van maken.  

Doelstelling is om naar alle welpen persoonlijk te kijken wat hun mogelijkheden zijn en welke 
verdieping ze kunnen maken binnen de welpen mogelijkheden. Opgedeeld in nesten zullen we de 
uitdagingen aangaan. Daarbij worden er 4 welpen aangewezen als ploegleider en 4 welpen als 
assistent-ploegleider, wat zorgt voor meer verantwoordelijkheid bij de welpen.  

Aantal draaidagen 
• 36 Opkomsten  
• Zomerkamp 
• Duinenmars 
• 1 Bijzondere dag  

 
Insignes    
In het seizoen 2019-2020 zullen wij ons gaan buigen over 3 insignes. 
1.           Het insigne Samen 
2. Het insigne Koken 
3. Het insigne Sport 
 
Overvliegen  
Op 27 september 2019 zijn er 7 welpen overgevlogen naar de scouts. Het streven is dat we lopende 
het jaar naar 25 welpen groeien. In september 2020 verwachten we  dat er 7 welpen overvliegen 
naar de scouts.  
 
Installeren 
Op zaterdag  11 januari 2020 installeren we naar verwachting 2 nieuwe welpen (meer als de welpen 
groep tussen nu en januari groeit) en mogelijk 2 leiding (Stijn en Thijs). 
 
Scouting Loterij 
Ook dit jaar doen de welpen mee aan de Scouting Loterij om geld te verdienen. Om de verkoop van 
de loten weer populair te maken zijn er 20 boekjes en naambandjes aangevraagd. Alle boekjes zijn 
ondertussen verkocht en de welpen hebben aangegeven volgend jaar meer te willen verkopen dus 
volgend jaar worden er meer boekjes aangevraagd.  
 
Duinenmars 
De Duinenmars is een jaarlijkse wandeltocht in de duinen van Den Haag. 
Deze valt op zaterdag 4  april 2020, de mars van 10 km zal naar verwachting met alle welpen en 
mogelijk scouts  gelopen worden onder begeleiding van de vaste groepsleiding. Er zal ook dit jaar een 
beroep gedaan worden op ouders voor het vervoer. 
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Opkomst buiten het clubhuis 
Moet nog ingepland worden en er moet nog worden gekeken wat haalbaar is qua activiteit en wat er 
binnen de thema’s van de opkomsten valt. 
 
Zomerkamp 2020 
In 2020 gaan we voor de 9de keer op kamp. Het kampterrein in Harderwijk is aangevraagd.  
Van 18 tot en met 25 juli 2020   zullen de welpen d.m.v. het scouting-spel  een leuke en gezellige 
week beleven. In deze week zullen de oudste welpen een nacht slapen bij de scouts om  kennis te 
maken.  De welpen verblijven in een huis op het terrein. 
 
 
 

8. Jaarplan  Scouts 2020   
 
Dit jaar gaan we, met 4 leiding en 24 scouts, er weer een fantastisch jaar van maken. Doelstelling is 
om naar alle scouts persoonlijk te kijken wat hun mogelijkheden zijn en welke verdieping ze kunnen 
maken binnen de scouts mogelijkheden. Opgedeeld in ploegen zullen we de uitdagingen aangaan. 
Aantal draaidagen 
• 34 Opkomsten  
• Zomerkamp 
• 1 á 2 weekendkampen per seizoen 
• Deelname aan Regionale en eventueel Landelijke activiteiten 

Insignes 
In het seizoen 2019-2020 zullen wij ons gaan buigen over 3 insignes. 
1.           Het insigne Verdieping sport en spel  
2. Het insigne Basis tochttechnieken 
3. Het insigne Verdieping kampeer- en pionier technieken 
 
Overvliegen  
In september 2019 zijn 2 scouts overgevlogen naar de explorers. Vanuit welpen zijn 7 overvliegers 
gekomen en 1 oud lid teruggekeerd. Dit betekent dat we met 24 scouts seizoen 2019-2020 ingaan.  In 
september 2020 vliegen naar verwachting  2 scouts over naar de explorers. Het is nog niet bekend 
hoeveel welpen dan overvliegen naar de scouts.  
 
Installeren 
Op 11 januari 2020 installeren we  8 scouts  en 1 leiding.  
 
Chocolade actie 
Drie weken voor Pasen gaan we weer chocolade deur aan deur verkopen. Vorig seizoen heeft dit een 
mooie opbrengst opgebracht.  
 
RSW 
De scouts gaan weer deelnemen aan de Regionale Scouting Wedstrijden (RSW) op het Naaldenveld in 
Aerdenhout. Dit zal half april weer in de planning staan.  
 
Intercamp 
Omdat we ook naar Intercamp willen, wat in hetzelfde weekend plaats vindt, duimen we stiekem dat 
onze scouts wel een tof weekend hebben op de RSW, maar geen plekje bemachtigen voor de LSW. 
Mochten we onvoldoende inschrijvingen krijgen voor het Intercamp dan proberen we uiteraard ook 
zeker weer dat onze scouts naar de LSW gaan!  
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Weekendkamp 

De scouts leiding is voornemens om in 2020 een weekendkamp te organiseren. Waarschijnlijk is dit 

weer een winterkamp. We zijn nog druk bezig aan het bekijken waar we naar toe willen en in welke 

periode.  

Zomerkamp 2020 
In 2020 gaan we voor de 9de keer op kamp. We gaan naar het kampeerterrein van Scouting Ragay 
Redoz in Harderwijk. De welpen verblijven daar in een clubhuis.  
 
Leiding 
Marleen van Ofwegen wordt in januari 2020 geïnstalleerd. Zij krijgt de mogelijkheid om de basis 
leiding training te volgen. 
 
 

 
9. Jaarplan Explorers 2020 

 
In 2020 starten de explorers met 9 Explorers en 2 Begeleiding. 
Bijna iedere vrijdagavond zijn onze opkomsten gevuld met programma-ideeën van de 
explorers zelf. In 2-tallen maken de explorers hun ideeën tot realiteit. De begeleiding houdt 
dit in de gaten en helpt de explorers als zij erom vragen of als we zien dat er complicaties 
zijn. 
 

In 2020 proberen de begeleiders de teugels meer te laten vieren. De begeleiding is er om de 
groep bij te staan, de explorers zijn meer verantwoordelijk voor de dagelijkse zaken. 
De explorers krijgen  meer taken om het zelf te regelen. Er is een bestuur in de explorer-
speltak wat bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij zijn er om de 
organisatie delen te doen, dit uiteraard onder begeleiding. 
Zo kan de begeleiding meer “overkoepelende-zaken” regelen. 
 
Zo zijn wij de afgelopen tijd druk bezig geweest en hebben een plan gemaakt om insignes te 
halen bij de explorers. Dit geeft mooie richtlijnen en ideeën voor de komende opkomsten.  
Voor explorers zijn er helaas maar 8 insignes te behalen (waar er voor scouts wel 67 zijn!). 
We hebben ieder insigne gesplitst in 24 kleinere onderdelen. De onderdelen worden 
afgevinkt nadat het positief is beoordeeld door de begeleiding. 
Bij het afvinken van 12(1e jaar) of 15(2e jaar) tot 18(3e jaar) is het insigne behaald.  
 
 

Ook gaan we het behalen van de explorer-jaarbadges van scouting Nederland dit jaar 
motiveren. Hierdoor worden de leden gestimuleerd om te groeien binnen de speltak en 
daarbuiten. 
Ook leiding zijn hoort bij de mogelijkheden voor het groeien van een Explorer. 
Afgelopen jaar hebben we besloten dat de explorers in hun eerste jaar nog niet als leiding 
worden gevraagd. Dit omdat ze nog moeten wennen aan het draaien als explorer. 
Vanaf het 2e jaar kun je kijken of helpen bij het welpenteam.  
De explorers zijn nog wel te jong om te helpen bij het scouts team, een uitzondering zou 
mogelijk moeten blijven in overleg met alle betrokken partijen. 
 

 

https://www.ragayredozharderwijk.nl/
https://www.ragayredozharderwijk.nl/
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De explorers organiseren hun eigen programma’s, in 2-tallen maken ze een opkomst, en 
communiceren ze dat met hun aangewezen begeleiding. 
Uiterlijk iedere woensdag wordt de opkomst voorgelegd. (eventueel kunnen ze voor die tijd 
met vragen naar de begeleiding).  In de halfjaarplanning schetsen we in grote lijnen uit welke 
richting we op willen, of welke thema’s ze kunnen gebruiken. 
 
Wat wij doen in 2020:  
10 Januari:    Installatie van de nieuwe Explorers. 
7 Maart:     deelnemen aan de I-scout. 
4/5 April:     duinenmars lopen (25km en/of 40km). 
27 April    pionieren voor koningsdag. 
4/5 Mei:    4 en 5 Mei viering en herdenking. 
22/23/24 Mei:    Voorkwartieren door de begeleiding. 
8 Augustus:    Zomerkamp. 
? September:    Het overvliegen. 
? Oktober:     Halloween met de JJB. 
? November:    Helpen bij de “hondenshow” als financiële actie. 
nog onbekend:    24 uurs bivak  (24 uur in de buitenlucht incl. overnachting bij een 
paalcamping.) 
 

Installatie 

We starten 2020 met een installatie van de 2 nieuwe explorers op vrijdag 10 januari. 
(Emmanuel van Santen en Chris van Dijk) 
Onze installatie-plechtigheid zal weer plaatsvinden op de vrijdagavond omdat er veel 
Explorers zijn die er zaterdags niet bij kunnen zijn. 
 

Iscout 
2020 willen we winnen met iscout. Daarom doen bijna alle explorers mee aan deze 
wereldreis. Ook de oud-explorers zijn gevraagd om te helpen tijdens deze geweldige 
ervaring. Ook zij zijn allemaal van plan om te komen. Dit zijn 9 Explorers en 5 oud-Explorers. 
 

Zomerkamp 

Onze expeditie (zomerkamp) gaat dit jaar 10 dagen met de tenten naar Monschau in 
Duitsland. Het duurt van 8 augustus tot 17 augustus. We hopen 8 explorers mee te krijgen 
op kamp. Het thema is Space en hopen hiermee samen met de Explorers bijzondere en 
mooie verhalen te beleven. 
 

Overvliegen 

Het overvliegen is aan de start van een nieuw scoutingseizoen. De Explorers nemen die 
avond de nieuwe leden onder hun vleugels.De gezamenlijke opkomst vindt plaats op de 3e 
opkomst, vrijdagavond.  
 
Halloween 

Als het volgend jaar gewoon doorgaat, organiseren we samen met de JJB de Halloween 
optocht door Hazerswoude. Onze hoop is dat het niet weer samen valt met de hondenshow. 
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Financiële actie 

Ook in 2020 willen we graag de Explorers op de hondenshow laten helpen. Na een gesprek 
met de organisatie tijdens de hondenshow 2019 hoorden wij dat we volgend jaar zeker weer 
mogen helpen. Het is de organisatie zo goed bevallen in de afgelopen jaar dat ze de 
Explorers zelfs meer taken willen geven zodat de Explorers de studenten kunnen vervangen.  

 

Trainingen 

Beide explorer-begeleiding wil graag een cursus volgen om roverscout mentor te worden.  
Dit zal helpen met het oprichten van de nieuwe groep.  
Bas wil ook graag een training voor EHBO, maar we hadden ook begrepen dat een 
gezamenlijke training komt voor alle leiding van scouting Rheijnewoud. 
 

Groei van de Explorer 
Tijdens en na de expeditie willen we opnieuw peilen of er explorers leiding willen worden. 
Tevens willen we ook het bestuur vragen om bij de start van het nieuwe seizoen langs te 
komen om de explorers officieel te benaderen. 

 

Roverscouts  
De Explorer-begeleiding wil ook dit jaar weer de betreffende jeugdleden benaderen om een 
roverscouts-groep op te zetten. De start van het nieuwe seizoen kunnen de 4 oudste 
explorers naar de roverscouts. Als dit niet zo loopt overwegen we om ook hen een extra 
explorer-jaar aan te bieden.  


