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Jaarverslag    2021    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 17 maart 2022. 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 2021  te vertellen: 
In 2021 waren er 3 speltakken actief: de welpen, de scouts en de explorers en groeiden de Roverscoutsstamgroep uit naar 7 leden. 
Ook in 2021 hebben we te maken gehad met perioden waarin we beperkt werden door Corona maatregelen; met name in de winter 2020/2021 en eind 
2021 gold er een lockdown waar de scouts , explorers en roverscouts mee te maken kregen. Waar mogelijk hebben zij hun activiteiten online voortgezet.  
Veel activiteiten konden geen doorgang vinden (geen Duinenmars, geen 4 mei  en geen Liberty tour op 5 mei , geen Koningsdag, geen RSW).  Gelukkig kon 
het zomerkamp – ons jubileumkamp in Mook met alle speltakken wel doorgang vinden. Met een record van 47 kinderen en 13 leiding hadden we 60 
deelnemers  die hebben genoten van een hele mooie kampweek. 
 
Het eerste deel van 2021 was het tweede deel van ons 10e lustrumjaar. De maandprijsvraag ging door, maar activiteiten als de fancy fair en het 
midzomerdiner konden geen doorgang vinden.  Wel werd als alternatief  een ouder kind-hike in de winter mogelijk gemaakt met mooie routes door onze 
omgeving en werd Koken met kids georganiseerd; waarbij gezinnen zich konden opgeven voor een pakket ingrediënten met receptuur om samen thuis een 
mooie maaltijd te maken en te verorberen. 
Op zaterdag 26 juni 2021 kwam burgemeester Liesbeth Spies naar het clubhuisterrein om ons te feliciteren met ons jubileum. Bij die gelegenheid bleek ze 
ook een andere reden te hebben voor dit bezoek. Zij mocht uit naam van de Koning  Karin de Jong, initiatiefneemster van onze vereniging en vanaf de 
allereerste dag betrokken bij alles wat we doen onderscheiden tot lid in de orde van Oranje Nassau. Familie, vrienden en bekenden stonden op de 
speelplaats en met  een heerlijke zomertaart werd dit heugelijke feit gevierd. 
 
De leidingteams groeiden met name door oudste leden die inmiddels de leeftijd hebben bereikt om leiding te kunnen zijn. 

http://www.scouting-rheijnewoud.nl/
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De verhuur van ons clubhuis aan Partou (nieuwe naam voor Small Steps) voor de buitenschoolse opvang is ook in 2021 doorgegaan. 4 dagen per week zijn 
de kinderen overdag in ons clubhuis te vinden. De huurinkomsten helpen ons onze financiële verplichtingen te dragen. De huurovereenkomst kent een 
opzegtermijn van 6 maanden. 
 
In het jaarplan 2021 hebben we onszelf 10  doelen gesteld. Hierna geven we aan wat de realisatie daarvan is geweest. 

 doelen 2021 realisatie 2021 

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 2021 naar een stabiel leden aantal van 60 leden:  
Welpen ≥ 18, streven naar 25 leden, Scouts ≥ 24 streven naar 25, Explorers ≥ 10 
en Roverscouts     

De aanvangsleeftijd bij de welpen is nog steeds 6 jaar.  
Begin 2022 tellen we 59 leden: 16 welpen + 18 scouts + 18 
explorers en 7 roverscouts. Mede door Sjors Sportief zien 
we ook animo vanuit Alphen aan den Rijn. 

3 SR is in uniform met een delegatie  aanwezig bij de Dodenherdenking op 4 mei 2021. Is doorgegaan zonder fysieke aanwezigheid maar wel 
middels een mooi geschilderd plakkaat van de 
vrijheidsfakkel. 

4 SR coördineert de rondrit met het bevrijdingsvuur op 5 mei 2021 in de kernen 
Koudekerk, Hazerwoude Rijndijk en -dorp 

Vanwege de lockdown doorgeschoven naar 2022. 

5 De welpen van SR  doen mee aan de scouting loterij 2021. 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,-. 

De welpen hebben  tijdens de Kinderuitmarkt in september 
2021 loten verkocht. De paaschocolade is niet doorgegaan. 
En de Hondenshow ging wel door maar moest vanwege 
strenge maatregelen met gekwalificeerde medewerkers 
werken. In plaats van de collecte voor het Nationaal fonds 
Kinderhulp  hebben we meegedaan aan de Jantje Beton 
collecte. Een groter deel van de opbrengst is voor de club en 
bovendien kunnen we een beroep doen op termijn voor 
ondersteuning bij verbouwingen van het clubhuis. 

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. 

Er zijn goede contacten met de locatiemanager, die echter 
eind 2021 afscheid heeft genomen. Wederzijdse wensen en 
kleine ongenoegens worden snel en effectief besproken.   
 

7 Het bestuur van SR spant zich in om het aantal bedrijvensponsors uit te breiden naar 
een structureel  inkomsten niveau van  € 500 ,-  per jaar 

We ontvingen opnieuw een bijdrage van de Rabo 
Clubsupport actie.  
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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. 

Door de verhuur van ons clubhuis aan Partou en door het 
wegvallen van een aantal kostenposten vanwege het niet 
door kunnen gaan van activiteiten is het jaar  met een 
positief saldo geëindigd. Dat stelde ons eind 2021 in staat de 
hypotheek volledig af te  lossen. 

9 Met hulp van de ouders en oudste leden wordt  in het voorjaar van 2021  een grote 
schoonmaak gehouden. Zowel gebouw als speelplaats worden onder handen 
genomen. Dit doen we in het kader van NL Doet 2021. 

In een kleine bezetting – hetgeen wel erg jammer is-  
hebben we grote schoonmaak gehouden  in mei 2021. De 
oorspronkelijke datum was vanwege Corona verschoven. 

10 In 2021  vieren we het tweede deel van ons  jubileumjaar met een verrassend 
jaarprogramma. 

Van januari tot en met juni 2021  hebben we iedere maand 
een prijsvraag via social media en de Groene Hart koerier 
uitgezet. Voor de maandwinnaar was er een kleine prijs. De 
deelneemster die aan de meeste maandpuzzels heeft 
deelgenomen is verblijd met de jaarprijs: een jaar gratis 
lidmaatschap ter waarde van € 120. 
Op 26 juni hebben we een feestelijke receptie op de 
speelplaats geregeld en deelden we voedingspakketten voor 
Koken met Kids uit. Het gezamenlijke zomerkamp was de 
kers op de jubileumtaart. 

 

 

Programma hoogtepunten 2021 

• Vanwege de lockdown kon de installatie niet op de beoogde datum  in januari plaats vinden maar is deze per speltak gedaan.                                                       

In totaal zijn  8 welpen, 6 scouts, 5 explorers en 4 leiding geïnstalleerd.  

• Winterhike voor ouder en kind. 

• Jubileumzomerkamp voor welpen, scouts en explorers in Mook  

• Maandprijsvraag van januari tot en met juni 2021 

• Koken met Kids op 26 juni 2021 

• Nieuwe das voor alle leden in unieke Rijnwoudse kleuren wordt tijdens zomerkamp onthuld. 

• Scouts doen mee aan Scout-it OUT  in oktober 2021 op Duinrell 

• Ons Honk Rookvrij                                                                  
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de nieuwe clubdas  ‘lekker” van katoen; dat kriebelt niet. 
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veel  handen maken samen een mooi plakkaat. 

 
 
Burgmeester Spies overhandigt  op zaterdag 26 juni 2021 Karin de Jong de medaille 
die hoort bij het lidmaatschap in de orde van Oranje Nassau 
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Winter 2021 was het een paar weken echt koud en 
wit. Mooie omstandigheden om samen met je kind 
een hike te doen door onze mooie omgeving.  
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Ontwikkeling ledenaantal 
In 2021  groeide ons ledenaantal  naar 62 leden. Bij de start van het nieuwe clubjaar namen een aantal leden afscheid. De eindstand  2021 was:  14  Welpen,  
18 Scouts en 18 Explorers en 7 Roverscouts. 
Het "overvliegen" was dit jaar op 25 september 2021: er  vlogen 4 welpen over naar de scouts. En er gingen 10 scouts  door naar de explorers. En  3 
explorers sloten zich aan bij de roverscouts. Het jubileumzomerkamp telde 42 deelnemers vanuit welpen, scouts en  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. 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. 
 
In 2020 heeft de groepsraad het groene licht gegeven om stappen te zetten om naast de vereniging een stichting beheer Scouting Rheijnewoud op te 
richten, die zorg gaat dragen voor het onroerend goed en de verhuur ervan. Daarmee ontlasten we de vereniging die zich voor 100% op het scoutingspel 
kan blijven richten. De eerste bestuursleden zijn benoemd door de groepsraad. In 2021 is er contact gelegd met de notaris en de Belastingdienst om de 
overheveling van het onroerend goed van vereniging naar beheerstichting te bespreken. Eind 2021 zijn we nog in afwachting van de analyse van de 
Belastingdienst. Onze inzet is deze overdracht zonder overdrachtsbelasting te doen. We hopen in 2022 het voornemen te kunnen realiseren en de beheer- 
stichting op te richten. 
 

Leidingteams in  2021  stand per eind 2021) 
welpen Max Ijlstra (teamleider), Kirsten Bos (teamleider), Jelle van Miltenburg, Sarah Minnee , Thijs de Jong, Wesley van Sijpveld, Chennah van 

der Werff, Charlotte de Vree (nog niet geïnstalleerd) 
scouts Rosemarie de Gunst (teamleiding), Michiel de Jong, Arjan Welman, Sytse van der Werff , Brian Philippo, Stijn van Polanen 
explorers Bas Verheij (afdelingsleider), Joyce van Kuilenburg en Manon van der Werff  
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Groepsbestuur 
Het bestuur bestond in 2021  uit de volgende personen: 
Voorzitter:  Paula Neuteboom (Hazerswoude-Rijndijk)       Secretaris: Mariska van Dorp (Hazerswoude-Rijndijk) 
Penningmeester: Ubbo Kuper (Hazerswoude-dorp)                                                       Groepsbegeleidster: Karin de Jong (Hazerswoude-Rijndijk) 
Praktijkbegeleider: Willeke van Miltenburg (Benthuizen)                                             Communicatie en PR: (vacature) 
Algemeen bestuurslid: Cathrin van der Werf  (Hazerswoude-dorp)     
 
Het is in 2021 niet gelukt om de vacature Communicatie en PR in te vullen. Eind 2021 heeft de voorzitter afscheid genomen. Ook deze positie is vacant en zal 
vanuit het bestuur worden waargenomen.                                           
Het groepsbestuur heeft in 2021 drie keer formeel vergaderd op  16 februari, 8  juni en 26 oktober.  Van alle vergaderingen zijn notulen gemaakt.  De 
vergaderingen hebben via Jitsi Meet digitaal plaats gevonden. 
 
 
Vaste hulp vrijwilligers: 
Sjaak Ammerlaan: gebouw beheerder 
Bas Verheij, Arjan Welman: materiaal beheerder 
Ledenadministratie: Chantal Brommers- van de Wijngaard  
Tuinonderhoud: Jelle van Miltenburg 
Vertrouwenspersoon: Nico de Kraa, is door de groepsraad op 3 november 2020 benoemd als de eerste vertrouwenspersoon voor Scouting Rheijnewoud. 
 
Groepsraad 
De Groepsraad bestaat uit het groepsbestuur, alle leiding, vertegenwoordiging vanuit leden (ouders) in de persoon van Peter Minnee (explorers), Richard de 
Geus (scouts) en Jasper Droogh (welpen).  Jasper heeft eind 2021 afscheid genomen, zijn kinderen zijn inmiddels geen welp meer. Hij is bereid om 
projectmatig ondersteuning te bieden in voorkomende situaties; een aanbod waar we dankbaar gebruik van zullen maken.  In 2021  zijn er 3 bijeenkomsten 
met de groepsraad geweest; 2 digitaal en de laatste fysiek: op 2 maart, 17 juni en 11 november.  Van deze vergaderingen zijn notulen gemaakt.  De 
bijeenkomst van 11 november was de afscheidsbijeenkomst van Paula Neuteboom die ons na 11 jaar bestuurslidmaatschap ging verlaten. Met een grote 
taart heeft Paula  afscheid van ons genomen. Op onze beurt hebben  wij haar bedankt met een vriendschapsbeeldje. 
 
Opleidingen 
De praktijkbegeleidster, Willeke van Miltenburg,  kon vanwege de Corona pandemie en het daardoor niet doorgaan van veel cursussen niet veel doen. We 
hopen dat opleidingen desnoods digitaal in 2022 wel weer mogelijk zijn. 
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Gebouw 
De eerste reparaties  dienden zich aan  en zijn  door Sjaak Ammerlaan uitgevoerd. Wat zouden we zijn zonder deze stille kracht! Chapeau, Sjaak.  
 
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.  
 
Middelen 
De contributie bedroeg voor clubjaar in 2021-2022 € 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 clubjaar 2022-2023 de contributie te verhogen naar € 125,00. Dit is de eerste verhoging in 5 
jaar tijd. We konden er niet omheen dat diverse kosten fors stegen. 
 

Fondsenwervende activiteiten 
Onze vereniging heeft  in 2021 vanwege Corona en alle beperkingen die daarmee gepaard gaan minder fondsenwervende activiteiten kunnen uitvoeren. 
Wel hebben we de  collecte voor Jantje Beton in Hazerswoude Rijndijk nu voor het eerst gelopen met alle scouts; dit leverde de mooie netto-opbrengst op 
van € 395,-  voor de club. Van het Oranjefonds kregen we in het kader van NL Doet een bijdrage van € 400,- voor het fabriceren van kampkisten. 
De welpen hebben voor  € 479,-  aan scoutingloten verkocht. Verhuur van ons clubhuis bracht in 2021 € 10.953,- op. 
 
Sponsoring en schenkingen 
De gemeente Alphen aan den Rijn verstrekte  een subsidie van €  2.500 ,-  Helaas is het niet gelukt nieuwe bedrijvensponsoren aan te trekken. Wel 
ontvingen we € 221,-  aan donaties. 
In 2021 hebben we van de  Rabo Club support actie een bedrag van  € 386,-  ontvangen dankzij de mensen die op ons stemden.  
In verband met het jubileumprogramma is een aanvraag ingediend bij het ondersteuningsfonds van de scouting regio Hollands Midden. Voor activiteiten die 

een bredere werking hebben dan alleen eigen leden kan een bijdrage worden aangevraagd. Deze is verkregen voor de maandprijsvraag en het Koken met 

Kids event; we ontvingen een bedrag van  € 212,- .  

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 2021  om  €  1808,- resp.  € 221,-. 
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De aanschaf van het nieuwe clubhuis is in 2 stappen betaald. December  2015 is een bedrag van € 99.574,-  o.a. betaald met behulp van een hypotheek bij 
de Rabobank en inzet van eigen vermogen. De resterende € 22.236  is eind juni 2016  betaald.  Dit restbedrag hebben we  kunnen betalen uit fondsen die 
begin 2016  waren verkregen.  De hypothecaire lening bedroeg in 2021 nog  € 10.228-. Eind 2021 waren we in staat om een eindaflossing te doen, waardoor 
er geen hypotheekschuld meer op de balans staat.  Daarnaast is ons in 2015 een persoonlijke lening van € 20.000,- verstrekt. De leenster is inmiddels 
overleden, maar de erven hebben in haar geest besloten dat ze ons de schuld in 5 jaar kwijt schelden. Ieder jaar betalen we een deel van de schuld – de 
eerste keer is dat eind 2021 gebeurt- om deze vervolgens als schenking terug te ontvangen. Eind 2021 is deze schuld nog  € 16.381,-. 
 

                              BALANS  31-12-2021 
In  euro’s 

 dec.21 
 

dec.20   dec.19 dec.18 dec.17 dec.16  dec.21 dec.20 dec.19 dec.18 dec.17 dec.16 

Activa       Passiva       

Mat. 
vaste 
activa 

 
103.561 

 
106.561 

 
109.561 

  
112.561 

  
115.668 

 
118.768    

Eigen  
Vermogen 
res Clubhuis 

 
30.326 
75.000 

 
21.916 
75.000 

 
15.765 
75.000 

    
9.525 

75.000 

 
5.698 

75.000           

  
3.484 

75.000     

Vlott. 
Activa 

 
3.094 

 
3.774 

 
3.642 

 
6.195 

      

4.582 

     

4.778 

Leningen  
LT  

 
16.381 

 
30.020 

 
35.016 

 

 
37.512 

 
40.008 

 
45.004 

Liquide 
midd.                              

 
27.442 

 

 
27.640 

 
23.491 

 

 
12.180 

 

       
5.491 

 
2.620 

Voorzienin- 
gen eigen 

risico, 
onderhoud  en 
vervanging 

 
7.500 

 
 

 
6.250 

 
5.000 

 

 
4.500 

 
4.000 

 
2.500 

       Kortlopende 
schuld 

4.890 4.790 5.913 
 

4.400 1.035 178 

Totaal 
activa 

 
134.097 

 

 
137.975 

 
136.694 

  
130.937 

 

  
125.741 

 
126.166 

Totaal 
passiva 

 
134.097 

 
137.975 

 
136.694 

 

 
130.937 

 
125.741 

 
126.166 
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  Verkorte verlies & winstrekening 2021 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016  2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Inkomsten       Uitgaven       

Contributie 6.578 7.080 6.228     5.959  5.599     6.044 Totale uitgaven 12.072 11.410 13.808  12.668 12.727   14.400 
       Afschrijvingen 4.584 3.108 3.300     3.306 3.300 3.300 
       Rente lasten 1.328 1.600 1.713 

 
    1.821 2.031 2.932 

Overige 
inkomsten 

19.816 14.188 18.634   15.663  14.673  60.447 Totaal lasten 17.984 16.118 18.822  17.796  18.058   20.632 

Totaal ink. 26.394 21.268 24.862 21.622 20.272 66.491 EXPLOITATIE 
SALDO 

8.410 6.150 6.041 3.827 2.214 45.858 

 

 

 

Specificatie uitgaven: 
Huisvestingskosten          5.690 Speluitgaven                     3.590 Diverse uitgaven                         2.792 
Onderhoud          367 
GWE                  2.806 
OZB                   1.250 
Verzekering     1.267 
 
 
 

Welpen               215  
Scouts                600 
Explorers            117 
Roverscouts 
Algemeen        1.322 
Voorkwartieren    441 
Zomerkamp         895 

Afdracht SN en RHM      2.029 
Bankkosten                        504 
Overige kosten                   259     

 
 

 
 

    
 



13 
 

De hoogte van het eigen vermogen is gestegen met  € 8.410,- .  
Op basis van het in 2022 vast te stellen meerjarenplan zal zeer waarschijnlijk een reservering voor de bouw van een nieuw clubhuis worden ingericht. 
De bestaande reservering en een deel van het eigen vermogen  zullen dan samengebracht kunnen worden. 
De post liquide middelen is hoog, omdat de persoonlijke lening afgelost moet kunnen worden. Daartoe zijn we dus in staat. 
 
Op 14 maart 2022 heeft de  kascontrole commissie (die bestond uit: Pascal Kwakman  (2e jaar) en Loes van den Eijkel  (2e jaar) de boeken onderzocht en 
geen onregelmatigheden vastgesteld. De groepsraad heeft na kennisname van het verslag van de kascontrolecommissie  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,  18 maart 2022 
 

 

 

mailto:info@scouting-rheijnewoud.nl

