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Jaarverslag  2019     Scouting Rheijnewoud       

Het jaarverslag wordt opgesteld om verantwoording af te  leggen aan onze leden en hun ouders, aan onze subsidiegevers en bedrijfssponsoren  en aan alle 

anderen die willen weten hoe onze vereniging  zich ontwikkelt. Dit  jaarverslag is goedgekeurd  door de groepsraad op 15  februari 2020. 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. We leren de  kinderen de verschillen tussen mensen zien en respecteren. Met lol en plezier dingen doen en je 
talenten ontdekken. Scouting Rheijnewoud staat open voor alle jongens en meisjes van 6  tot 18  jaar.  

 
 
Dit is er over 2019 te vertellen: 
In 2019 waren er 3 speltakken actief: de welpen, de scouts en de explorers. Met een stabiele teambezetting is het hele jaar een mooi programma 
aangeboden, waarbij het zomerkamp de kers op de taart was.  
Voor de tweede keer organiseerde Scouting Rheijnewoud een Koningsdagprogramma op eigen terrein. Ondanks de niet echt positieve 
weersomstandigheden werd het toch een leuke dag.  Dit werd gevolgd door onze aanwezigheid bij de dodenherdenking op 4 mei en de inmiddels 
traditionele rijtour met het vrijheidsvuur op 5 mei.  
De welpen lieten weer zien hoeveel kilometers zij kunnen afleggen tijdens de Duinenmars. En de scouts namen weer deel aan de RSW met 2 teams. 
De explorers hebben hun inzet voor de Hondententoonstelling in het Plantarium op het ITC terrein geprolongeerd. Hiermee verdienen ze een belangrijk deel 
van de kosten voor hun eigen zomerkamp. 
De verhuur van ons clubhuis aan Small Steps voor de buitenschoolse opvang is ook in 2019 doorgegaan. 4 dagen per week zijn de kinderen overdag in ons 
clubhuis te vinden. De huurinkomsten helpen ons onze financiële verplichtingen te dragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scouting-rheijnewoud.nl/
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In het jaarplan 2019 hebben we onszelf 10  doelen gesteld. Hierna geven we aan wat de realisatie daarvan is geweest. 

 doelen 2019 realisatie 2019 

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

Geslaagd.  Dat meten we af aan het stabiele ledenaantal en 
het aantal overvliegers naar een volgende speltak. 

2 SR streeft in 2019 naar een groei tot 66  leden:  
welpen groei met tenminste 11, streefaantal 26 
scouts groei  tot 26, streven naar 31  explo’s  groei naar 9. 

De aanvangsleeftijd bij de welpen is nog steeds 6 jaar. Het 
streefaantal is echter niet gehaald. Eind 2019 telden we 51 
leden (18 welpen + 24 scouts + 9 explorers) 

3 SR is in uniform met een delegatie  aanwezig bij de Dodenherdenking op 4 mei 2019. Geslaagd 

4 SR  organiseert  in 2019 een activiteit met alle leden  die aansluit bij  Verantwoord 
omgaan met onze aardbol en zoekt daar gerichte publiciteit voor. Wellicht kan dit 
samen met de andere scoutingclubs in Alphen aan den Rijn worden vorm gegeven. 

Geen tijd voor gehad.  

5 De welpen deden hun best om scouting loten te verkopen.  
Alle boekjes zijn verkocht. 

De Scouting Loterij  heeft in 2019 €  305,- opgebracht.  

6 Ouders van leden worden gevraagd in hun directe woonomgeving  de collecte 
Nationaal Fonds Kinderhulp te lopen. Bestuursleden van SR organiseren en 
coördineren de collecte. 20 % van de opbrengst is voor SR. Begroot is € 500. 

De collecte voor het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft een 
bijdrage van € 145  voor Scouting Rheijnewoud opgeleverd. 

7 Door middel van diverse acties proberen we gezamenlijk extra  fondsen  tot een 
bedrag van 1500 euro te vergaren. 

Leden hebben een geslaagde  chocolade verkoopactie 
uitgevoerd, die € 817 opbracht. In totaal hebben alle eigen 
fondsenwervende acties samen €  1.689,-  opgebracht. 

8 Het bestuur van SR spant zich in om het aantal bedrijvensponsors uit te breiden naar 
een structureel  inkomsten niveau van  € 1500 ,-  per jaar . 

Er is weer een donatie van € 1000,- van de ING 
medewerkersfonds verkregen. 
Daarnaast heeft het Rabo Coöperatiefonds onze aanvraag 
voor nieuwe tenten en kampeermateriaal ter waarde van  
€ 1.867,- gehonoreerd.  In totaal ontvingen we aan 
sponsorbijdragen  € 2.927,-. 

9 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. 

Door de verhuur van ons clubhuis aan Small Steps  is het jaar  
met een positief saldo geëindigd. De groei van het 
vermogen  stelt ons in staat een voorziening aan te leggen 
voor de  afgesproken aflossing van de lening in 2020. 

10 Met hulp van de ouders en oudste leden wordt er in het voorjaar van 2019  een grote 
schoonmaak gehouden. Zowel gebouw als speelplaats worden onder handen 
genomen. 

Tijdens NL Doet 2019 heeft het clubhuis een grondige 
schoonmaak gehad. 
Door Small Steps is in het najaar een ruitenzeemopdracht 
verleend en een vloerschrobactie gedaan. 
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Programma hoogtepunten  2019 
 

 

Er deden dit jaar 2 teams mee aan de Regionale Scouts 
Wedstrijden. 
 
Deze vonden als vanouds plaats op het Naaldenveld in Bentveld. 
 
De Red Steampunk Heads werden met 912 punten 17e en  
the Aqua Jochen mochten met 780  punten de 23ste plaats delen. 
 

Er zijn natuurlijk ook weer insignes verdiend.  
Door de welpen waren  dit:   
 

insigne Geschiedenis,  
insigne EHBO en  
insigne  Thuis  
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De scouts hebben zich onder andere gericht op de insignes:   
 1.          Het insigne basis buitenleven 
 2. Het insigne specialisme Kok 
 3.          Het insigne specialisme fotografie             
 

 
 

 
Tijdens het leidingweekend op 25 oktober 2019 werd een aantal al 
jaren aan de vereniging verbonden personen in het zonnetje gezet.  
Zij werden onderscheiden met het door Scouting Nederland 
ontwikkelde waarderingsteken en ontvingen een Gouden Vos met 
certificaat. 
Het ging om  leiding: Joyce van Kuilenburg, Rosemarie de Gunst en om 
de bestuursleden Paula Neuteboom, Aad Buis en Cathrin van der Werf. 
Voor Aad was dit een passende markering van zijn afscheid na 9 jaar 
als penningmeester en bestuurslid. Onder zijn professionele financiële 
sturing heeft de vereniging een solide basis om ook de toekomst met 
vertrouwen tegemoet te kunnen zien. 
 

                                                   

 
              
Het zomerkamp  voor de welpen en scouts vond dit jaar plaats van 20 tot en met 27  juli  2019  in Lunteren.  De explorers gingen van 31 juli – 8 augustus 
2019  op  hun eigen kamp naar Weert.   
 
De installatie was op  12 januari 2019.  Vol trots in het nieuwe uniform met de eigen Rheijnewoudse clubdas en de door de welpen en scouts zelfgemaakte 
dasring  werden  de nieuwe welpen, scouts en explorers geïnstalleerd. In totaal werden 30 personen geïnstalleerd: 8 welpen, 2 scouts en 1 nieuwe leiding.  
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Het "overvliegen" was dit jaar op 21 september 2019 : er  vlogen  8 welpen over naar de scouts. En er gingen 2 scouts  door naar de explorers. 1 welp , 1 
scout en 4 explorers verlieten de vereniging. Maar er kwam ook een oud lid terug. 
 
 
Ontwikkeling ledenaantal 
In 2019  bleef ons ledenaantal  stabiel. De eindstand eind 2019 was:  18  Welpen,  24 Scouts en 9 Explorers. In totaal 51 leden. 
 
 

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. Samen met de 
andere Alphense scoutingverenigingen zorgen we voor afstemming en proberen we met gezamenlijke activiteiten aandacht voor scouting binnen de 
gemeente te genereren.  
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 in  2019 
welpen Jelle van Miltenburg (teamleider i.o.),Kirsten Bos (hulp teamleider), Max Ijlstra en Sarah Minnee  Coaching werd in 2019 gegeven door 

Karin de Jong, groepsbegeleidster. 
scouts Rosemarie de Gunst (teamleiding), Michiel de Jong en Arjan Welman. Malou Paul heeft tot en met het zomerkamp 2019  meegedaan, 

maar moest vanwege haar werk  stoppen. Vanaf het zomerkamp  is Marleen van Ofwegen toegetreden als leiding van de scouts. 
explorers Bas Verheij (afdelingsleider) en  Joyce van Kuilenburg. Niels van Essen  heeft na het zomerkamp afscheid genomen 

 

Groepsbestuur 
Het bestuur  bestond in 2019  uit de volgende personen: 
Voorzitter:  Cathrin van der Werf  (Hazerswoude-dorp)                                             Secretaris: Ubbo Kuper 
Penningmeester: Aad Buis (Hazerswoude-dorp)                                                          Groepsbegeleidster: Karin de Jong (Hazerswoude-Rijndijk) 
Praktijkbegeleider: vacature                                                                                            Communicatie en PR: Dennis Middelkoop 
Algemeen bestuurslid: Paula Neuteboom 
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Het groepsbestuur heeft in 2019  drie keer formeel vergaderd op  5 maart, 17  juni en 30 oktober.  Van alle vergaderingen zijn notulen gemaakt.  
 
In 2019 loopt de statutaire termijn af van voorzitter Cathrin van der Werf, penningmeester Aad Buis. Naarstig is gezocht naar opvolging van deze 2 
bestuurders. 
In de groepsraad van 12 november 2019 zijn de volgende benoemingsbesluiten genomen.  
Voorzitter per 1-1-2020:  Paula Neuteboom  (Hazerswoude-Rijndijk)                          Secretaris per 1-1-2020 : Mariska van Dorp (Hazerswoude-Rijndijk) 
Penningmeester per 1-1-2020: Ubbo Kuper (Hazerswoude -Rijndijk)                           Groepsbegeleidster: Karin de Jong (Hazerswoude-Rijndijk) 
Praktijkbegeleider: Willeke van Miltenburg (Benthuizen)                                              Communicatie en PR: Dennis Middelkoop (Hazerswoude-Rijndijk) 
Algemeen bestuurslid per 1-1-2020: Cathrin van der Werf (Hazerswoude-dorp) 
 
Vaste hulp vrijwilligers: 
Sjaak Ammerlaan: gebouw beheerder 
Bas Verheij, Arjan Welman:   materiaal beheerder 
Ledenadministratie: Chantal Brommers- van de Wijngaard  
Tuinonderhoud: Jelle van Miltenburg 
 
Groepsraad 
De Groepsraad bestaat uit het groepsbestuur, alle leiding, vertegenwoordiging vanuit leden (ouders) in de persoon van Marleen de Vree, die in de 2e helft 
van 2019 is opgevolgd door Manon van der Werff (explorers) , Peter Minnee (scouts) en Jasper Droogh (welpen). In 2019  zijn er 3 bijeenkomsten geweest 
op 12 maart, 2 juli en 12 november.  Van deze vergaderingen zijn notulen gemaakt. 
 
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 gestimuleerd de basistraining te doen. De praktijkbegeleider adviseert de leiding en ondersteunt bij het vinden van 
de juiste opleidingen. Wij prijzen ons gelukkig dat op 12 november 2019 de groepsraad een nieuwe praktijkbegeleidster in de persoon van Willeke van 
Miltenburg heeft benoemd. 
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Gebouw 
Als stille kracht gaat Sjaak Ammerlaan gestaag door. In 2019 heeft hij diverse onderhoudswerkzaamheden aan het pand uitgevoerd, is er een extra vliering 
aangebracht in de hal en is er bovenop het houthok ruimte gecreëerd voor de oliedrums. 
 
Website en facebook 
Op onze website is alle informatie te vinden over onze vereniging. Ook dit jaarverslag is daar te vinden evenals de nieuwsbrieven die gedurende het jaar 
worden toegezonden per mail. Op onze facebook pagina treft u leuke foto’s van evenementen. De server waarop de website draait wordt ons in natura 
geschonken door Bisworks, het bedrijf van ons bestuurslid  Dennis Middelkoop. 
 
Middelen 
De contributie bedroeg in 2019   € 120,00.  Dat is voor 10 maanden, met een wekelijkse opkomst van 2 uur ( behalve in vakantieweken) . 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 om voor 2020  de  contributie ongewijzigd  te houden op   € 120,00.  
 

Fondsenwervende activiteiten 
Onze vereniging heeft ook in 2019 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 en 
Koudekerk aan den Rijn gecollecteerd. In totaal bracht dit € 145,- voor SR op. Van het Oranjefonds kregen we een bijdrage van € 383,- voor het schilderen 
van de binnenzijde van het clubhuis.  
De welpen hebben zich in 2019 wederom ingezet voor de verkoop van loten voor de Scoutingloterij. Van elk verkocht lot á € 2,50 is € 1,50 voor de eigen 
vereniging, dus dat is een aantrekkelijke loterij om de verenigingskas te spekken. De opbrengst was € 305,-. 
Alle leden zijn in in maart met Paaschocolade langs de deuren gegaan   met een opbrengst van € 817,-.   Verhuur van ons clubhuis bracht in 2019  
€ 10.600,- op. 
 
Sponsoring en schenkingen 
De geschonken rente van de particuliere lening  bedroeg € 1.000,- . Opnieuw mochten we een gift van € 1000 ontvangen van het fonds van de ING 
medewerkers. De gemeente Alphen aan den Rijn verstrekte  een subsidie van €  2.500 ,-  
Helaas is het niet gelukt nieuwe bedrijvensponsoren aan te trekken. We proberen ook  materiaal  in de vorm van  in natura sponsoring te verkrijgen.  
In 2019 heeft het Rabo Coöperatiefonds een aanvraag voor nieuwe tenten en kampeermateriaal ter waarde van € 1867,- gehonoreerd. Het vervoer van de 

spullen voor het kamp wordt inmiddels al vele jaren verzorgd door Windhorst en de welpen worden door Taxi Van den Heuvel naar en van  het kamp 

gebracht. 
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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 2019 om  €  1660,-  resp.  €  216,- . 
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  
afgesloten bij de Rabobank. Deze bedroeg in 2018 € 20.000. Eind 2018 is een aflossing gedaan van € 2.500,-, zodat we 2019 ingaan met een 
hypotheekschuld van  € 17.512,-. Daarnaast staat een persoonlijke lening uit van  € 20.000,-  waarbij is afgesproken dat die eind 2020 afgelost moet worden. 
Tegenover de post Overige inkomsten staan gelijke lasten; dit betreft bijdragen voor zomerkamp, RSW, bivakweekend, installatie e.d. Deze kosten worden 
per deelnemend lid   naast de contributie in rekening gebracht.  
 
 
Explorers hebben zowel in 2018 als in 2019 geholpen bij de Hondententoonstelling in het Plantarium. De vergoeding die ze daarvoor hebben gekregen is in 
een pot gestopt – hiervan naken ze gebruik om de kosten voor hun winter bivak en zomerkamp deels mee te dekken. Deze post maakt deel uit van de post 
kortlopende schulden. 
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                                BALANS  31-12-2019 
In  euro’s 

 dec.19 dec.18 dec.17 dec.16 dec.15 dec.14  dec.19 dec.18 dec.17 dec.16 dec.15 dec.14 

Activa       Passiva       

Materiële 
vaste 
activa 

 
109.561 

  
112.561 

  
115.668 

 
118.768    

  
112.868 

 
   0 

Eigen  
Vermogen 
 

 
90.565 

 

    
84.525 

 
80.698           

  
78.484     

 
32.626 

 
29.723        

Vlott. 
Activa 

 
3.642 

 
6.195 

      

4.582 

     

4.778 

   

12.463 

 
3.327 

Leningen  
LT  

 
35.016 

 

 
37.512 

 
40.008 

 
45.004 

 
70.000 

 
0 

Liquide 
midd.                              

 
23.491 

 

 
12.180 

 

       
5.491 

 
2.620 

 
4.318 

 
27.514 

Voorzienin- 
gen eigen risico, 

onderhoud  en 
vervanging 

 
5.000 

 

 
4.500 

 
4.000 

 
2.500 

 
1.000 

 
0 

       Kortlopende 
schuld 

6.113 
 

4.400 1.035 178 26.023 618 
 

Totaal 
activa 

 
136.694 

  
130.937 

 

  
125.741 

 
126.166 

   
129.649 

  
30.841 

Totaal 
passiva 

 
136.694 

 

 
130.937 

 
125.741 

 
126.166 

 
129.649 

 
30.841 

               Verkorte verlies & winstrekening 2019 
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014  2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Inkomsten       Uitgaven       

Contributie 6.228     5.959  5.599     6.044   6.453    4.825 Totale uitgaven 13.808  12.668 12.727   14.400  12.249  8.721 
       Afschrijvingen 3.300     3.306 3.300 3.300 839 500 
       Rente lasten 1.713 

 
    1.821 2.031 2.932 1.125  

Overige 
inkomsten 

18.634   15.663  14.673  60.447 10.663  7.586 Totaal lasten 18.822  17.796  18.058   20.632  14.213    9.221 

       EXPLOITATIE 
SALDO 

6.041 3.827 2.214 45.858 2.903 3.190 

Totaal 24.862 
 

  21.622  20.272   66.491 17.116  12.411 Totaal 24.862  21.622  20.272   66.491  17.116 12.411 
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De hoogte van het eigen vermogen is gestegen met  € 6.040,-   door toevoeging van het positieve  exploitatie saldo. Dit eigen vermogen weerspiegelt het 
feit dat ons clubhuis in steeds grotere mate zonder hypothecaire last  ons eigendom is. Het vermogen zit dus in stenen. 
Er is eind 2019 nog sprake van een hypothecaire lening van  € 15.016,- en een persoonlijke lening van € 20.000,- 
De post liquide middelen is fors verhoogd, omdat eind 2020 de persoonlijke lening van € 20.000,- afgelost moet kunnen worden. Daartoe zijn we dus in 
staat. 
 
Op  5 februari 2020 heeft de  kascontrole commissie (die bestond uit  Carola van Dorp  (2e jaar) en Lennart Noordam (2e jaar) de boeken onderzocht en geen 
onregelmatigheden vastgesteld. 
De groepsraad heeft op 15  februari 2020 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, 15 februari 2020 
 

  

 

mailto:info@scouting-rheijnewoud.nl
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