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Beste ouders, leiding, leden en andere geïnteresseerden, 

 

Voor je ligt het jaarverslag van de vereniging Scouting Rhenova over het kalenderjaar 

2017. Met grote trots kijken we nog een keer achterom naar een jaar vol gave 

activiteiten. In dit jaarverslag slechts het topje van de ijsberg; beschouw het als een 

uitnodiging om onze leden te vragen wat zij in het afgelopen jaar gedaan hebben, 

waardoor zij zich hebben laten uitdagen. En laat je inspireren door hun verhalen, 

misschien is Scouting ook wel iets voor jou? 

 

Scouting biedt haar leden meer dan alleen een plezierige vrijetijdsbesteding, we 

willen graag een bijdrage leveren aan de vorming van de persoonlijkheid van al onze 

leden. Vanaf de bevers doen we dat samen: in kleine groepjes binnen een speltak, 

met andere speltakken bij groepsactiviteiten, met meerdere scoutinggroepen op een 

kampeerterrein en door als individu met andere scouts deel te nemen aan landelijke 

ledenactiviteiten zoals de HIT of Scout-In. 

 

Samen ontdekken onze scouts de wereld: wekelijks rondom ons gebouw maar vooral 

door op kamp te gaan. Dit jaar waren onze scouts te vinden tussen Haren in 

Groningen en Brunssum in Limburg, van Bentveld aan de kust tot Overasselt aan de 

Duitse grens. Maar ontdekken is ook om er tijdens het groepsweekend in Sint-Niklaas 

in België achter te komen dat een punaise daar een duimspijker heet. 

 

Scouting Rhenova draait volledig op de inzet van vrijwilligers: zij organiseren alle 

activiteiten, begeleiden onze jeugdleden of onderhouden ons terrein. Door elkaar te 

helpen en iets voor anderen over te hebben zorgen zij er samen voor dat de wereld 

een klein beetje meer leefbaar wordt. En daar zij wij namens het bestuur van 

Scouting Rhenova ontzettend trots op. 

 

 

 

Philip Komen    Else Vink 

Voorzitter    Penningmeester 
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1. Scouting Nederland 

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met 
meer dan 1.000 Scoutinggroepen in heel Nederland. Scouting biedt leuke en 
spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich 
persoonlijk te ontwikkelen.  
 
Scouting biedt kinderen vanaf 5 jaar een actieve vrijetijdsbesteding met bijna iedere 
week uitdagende activiteiten. Bij Scouting zijn ongeveer 69.000 jeugdleden en 40.000 
vrijwilligers actief om kinderen en jongeren iedere week een uitdagend spelaanbod te 
bieden. 
 
Scouts zijn zeer actief in de samenleving. Kinderen en jongeren, maar ook 
vrijwilligers, ontwikkelen zich zelf ook bij Scouting. Vaardigheden die scouts opdoen 
binnen Scouting zetten ze actief in binnen de maatschappij. Door Scouting zijn zij zich 
bewust van wat ze kunnen bijdragen. Niet alleen binnen Scouting, op school of op het 
werk, maar juist ook in het dagelijks leven. Scouting biedt ervaringen die een leven 
lang meegaan.  
 
Scouting Nederland vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren op een veilige 
manier het Scoutingspel spelen. Hierbij zijn een veilige speelomgeving, een veilig spel 
en een veilige sociale omgeving van groot belang. 

2. Scouting Rhenova 

Scouting Rhenova bestaat sinds 1976. In dat jaar fuseerden twee zelfstandige Rooms 

Katholieke scoutinggroepen (De Pastoor Boelensgroep voor jongens en de 

Jacinthagroep voor meisjes) tot één nieuwe groep. De wortels van deze beide 

groepen gaan terug tot 1946. Scouting Rhenova heeft sinds 2012 een open signatuur. 

 

Scouting Rhenova bestaat eind 2017 uit 144 jeugdleden en 54 vrijwilligers. Omdat 

iedereen die bij onze groep actief is dit op vrijwillige basis doet, is het aantal 

leidinggevenden bepalend voor het aantal kinderen dat we een plaats in de groep 

kunnen geven. De leuke verhalen van onze jeugdleden, het enthousiasme van onze 

leiding en de ideale ligging van ons gebouw, in het Maximapark en omringd door de 

woonwijken Vleuten, Vleuterweide, De Meern en het Zand hebben voor een grote 

aanwas van jeugdleden in de afgelopen jaren gezorgd.  
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3. Speltakken 

Een scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, speltakken 

genoemd. Scouting Rhenova kent tien speltakken: 

 Bevers (5 – 7 jaar) 

 Esta’s, Welpen en Bandarloghorde (7 – 11 jaar) 

 Dinsdag- en Zaterdagscouts (11 – 15 jaar) 

 Explorers (15 – 18 jaar) 

 Roverscouts (18 – 23 jaar) 

 Rhenostam (18 jaar en ouder) 

 Radio, Internet en Techniek Stam (18 jaar en ouder) 

 

Om de fantasie van kinderen te stimuleren, spelen de jongste speltakken in een 

thema. Iedere speltak, met uitzondering van de speltakken die gericht zijn op leden 

van 18 jaar en ouder, komt één keer per week samen, tijdens de zogenaamde 

opkomst. De opkomsten zijn op de volgende momenten: 

 

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 

19:00 – 21:00 
Dinsdagscouts 

18:30 – 20:00 
Bandarloghorde 

19:30 – 21:30 
Explorers 

20:00 – 22:00 
Roverscouts 

09:30 – 11:30 
Bevers 

   20:00 – 22:00 
Rhenostam 

09:30 – 11:30 
Esta’s 

   20:00 – 22:00 
RITStam 

13:00 – 15:00 
Welpen 

    13:00 – 15:00 
Zaterdagscouts 

 

3.1 Bevers 

De kinderen van 5 tot en met 7 jaar worden bij Scouting 'bevers' genoemd. Bij de 

bevers ligt de nadruk op het spelen en leren in de natuur. Ze doen samen met andere 

kinderen leuke spelletjes in een veilige omgeving. Zo leren ze spelenderwijs samen te 

werken onder leiding van deskundige vrijwilligers.  
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De bevers spelen in het thema van het dorp Hotsjietonia en gebruiken hierbij hun 

fantasie. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen. In het dorp Hotsjietonia 

wonen allerlei verschillende mensen, waaronder Stuiter. Stuiter is een bever die 

dezelfde groei en ontwikkeling doormaakt als de bevers in een groep.  

 

De vaardigheden die kinderen bij de bevers opdoen, worden uitgebouwd bij de esta´s 

en welpen zodat kinderen zich continu blijven ontwikkelen. 

3.2 Esta’s, Welpen en Bandarloghorde 

Voor de kinderen van 7 tot en met 11 jaar biedt Scouting Rhenova drie speltakken in 

twee verschillende thema´s: de Esta´s en de Welpen. Het Esta-thema is in 2010 door 

Scouting Nederland vervangen door het Welpen-thema maar bij Scouting Rhenova 

nog altijd in gebruik. 

 

Op zaterdagochtend zijn de Esta´s actief. Het programma is elke zaterdag weer 

anders. Er worden echte scoutingactiviteiten gedaan, zoals knopen, speurtochten en 

(buiten)spellen. Ook wordt er gekookt boven het kampvuur, pizza’s gebakken in de 

pizzaoven en stoer geknutseld, zoals een piramide van bamboestokken. Bij de Esta’s 

wordt ingespeeld op de fantasie van de kinderen aan de hand van een breed 

spelaanbod. 

 

De welpen (zaterdagmiddag) en de Bandarloghorde (woensdagavond) spelen in de 

jungle. Samen met de figuren uit Jungleboek beleven ze de spannendste avonturen. 

In de jungle is er altijd wat te doen en elk dier heeft zijn of haar eigen wijsheden en 

favoriete bezigheden. De verhalen in het boek “Jungle-avonturen van Shanti & 

Mowgli” ondersteunen het programma van de Welpen. 

 

Bij het spelen aan de hand van een thema gebruiken de welpen hun fantasie en dit 

draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Dit alles gebeurt onder leiding van 

deskundige vrijwilligers. Op alles wat de kinderen bij de Esta´s en Welpen leren, 

wordt voortgeborduurd bij de Scouts.  
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3.3 Scouts 

De kinderen van 11 tot en met 15 jaar heten 'Scouts'. Scouts zijn niet meer bezig met 

het spelen in thema. Bij de Scouts ligt de focus op het bewust ontwikkelen van hun 

Scoutingkennis en -vaardigheden. In de Scoutsgids maken scouts kennis met zeven 

jongeren die samen in een ploeg zitten en met wie zij zich kunnen identificeren.  

 

Naast samenwerking en elkaar helpen als er problemen zijn, is het ook belangrijk dat 

Scouts (een deel van) een opkomst leren organiseren. Deze groep Scouts wordt op 

deze manier relatief zelfstandig en de Scouts worden voorbereid op de volgende 

speltak, de explorers, waarin ze zelf activiteiten gaan organiseren. Zo blijven Scouts 

zich steeds verder ontwikkelen. 

3.4 Explorers 

De jongeren van 15 tot en met 18 jaar worden 'Explorers' genoemd. Zij organiseren 

zelf hun eigen activiteiten, maken hun eigen programma en zorgen dat de gehele 

groep Explorers goed loopt. Ze regelen bijvoorbeeld zelf hun financiën en verdiepen 

zich in verschillende vaardigheden. Ook kunnen ze ervoor kiezen om meerdere 

opkomsten te besteden aan een project. 

 

Explorers hebben geen leiding meer, maar begeleiding die advies geeft en hen 

motiveert als dat nodig is. Zo leren ze om te gaan met verantwoordelijkheden, 

ontwikkelen ze zich en worden ze zelfstandig. Ze doen vaardigheden en kennis op en 

ontwikkelen zich continu. De Explorergids, een gids speciaal voor Explorers, biedt 

inspiratie en tips voor deze speltak. 

3.5 Roverscouts 

Sinds 2016 heeft Scouting Rhenova ook een Roverscouts-speltak, gericht op de 

jongeren van 18 t/m 23 jaar. In de spelvisie vormt deze speltak het sluitstuk voor 

jeugdleden bij Scouting. De speltak sluit dan ook aan bij de ontwikkeling en 

ervaringen die ze bij de explorers hebben doorgemaakt. Roverscouts kennen geen 

leiding of begeleiding, maar een adviseur die ze kan helpen hun eigen activiteiten te 

organiseren. 
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In het speltakteken van de Roverscouts staat een Y-vormige stok. De stok staat 

symbool voor de keuze die een roverscout maakt aan het eind van de speltak: een 

roverscout gaat de vaardigheden die hij / zij binnen Scouting heeft opgedaan inzetten 

in een functie binnen Scouting en geeft zo Scouting door aan de nieuwe generatie óf 

hij / zij stopt met Scouting, maar gebruikt de vaardigheden actief daarbuiten. 

3.6 Rhenostam / Radio, Internet en Techniek Stam 

De Rhenostam en Radio, Internet en TechniekStam zijn plusscoutsgroepen. Deze 

speltakken kennen geen leiding of begeleiding maar kiezen uit haar eigen midden een 

bestuur en organiseert haar eigen activiteiten. Naast de eigen activiteiten zijn 

stamleden vaak actief als leiding of bestuur binnen onze groep en helpen ze bij het 

organiseren van uitdagende (groeps-) activiteiten of evenementen voor de andere 

(jeugd)leden. 
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4. Jeugdleden & vrijwilligers 

Het aantal jeugdleden binnen de vereniging wordt beperkt door het aantal 

(opgeleide) vrijwilligers: bij de bevers geldt een gewenste verhouding van 1 leiding op 

4 jeugdleden, bij de welpen is deze verhouding 1:6 en bij scouts en explorers 1:7. 

Daarnaast zijn ook de beschikbaarheid van (kampeer)materiaal en in mindere mate 

de beschikbaarheid van ons terrein en de accomodatie van belang. 

4.1 Aantallen jeugdleden en kaderleden 

Het jaar 2017 kenmerkt zich door een lichte groei van het aantal jeugdleden. Verdere 

groei wordt voornamlijk beperkt door het aantal leidinggevenden bij de speltakken. 

 Aantal 
jeugdleden 
01-01-2017 

Aantal  
jeugdleden 
31-12-2017 

Aantal 
kaderleden 
31-12-2017 

Aantal leden op 
de wachtlijst 

Bevers 18 13 6 32 + 29 (<5 jr) 

Esta’s 21 21 5 

116 Welpen 19 18 3 

Bandarloghorde 17 21 4 

Dinsdagscouts 25 30 5 
14 

Zaterdagscouts 17 18 4 

Explorers 17 16 4  

Roverscouts 4 7 1  

Overige 
vrijwilligers 

- - 22  

Totaal 138 144 54  
 
N.b. in 2017 is voor 116 jeugdleden en 44 vrijwilligers regionale / landelijke afdracht 
betaald. 

4.2 Wachtlijst 

Ondanks de stijging van het aantal beschikbare plaatsen in de groep, kan Scouting 

Rhenova bij lange na niet voldoen aan de vraag. De wachtlijst groeit momenteel zo 

sterk dat de wachttijd in de leeftijdscategorie 5 – 7 en 7 – 11 jaar kan oplopen tot 

enkele jaren. Dit is zelfs met een (beperkte) uitbreiding van het aantal vrijwilligers 

niet oplosbaar.  
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De oorzaak van de forse groei van de wachtlijst heeft te maken met de 

leeftijdsopbouw in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern en het feit dat in 

deze wijken slechts twee scoutinggroepen actief zijn. Objectief gezien zou er dan ook 

meer dan voldoende ruimte bestaan voor de oprichting van een derde groep in de 

wijk Leidsche Rijn. Er is overleg opgestart met de buurgroepen over een betere 

verdeling van de jeugdleden zodat meer kinderen van Scouting kunnen genieten. 

4.3 Vrijwilligers 

Naast de kaderleden zijn er ook steeds meer ouders van jeugdleden bij activiteiten 

van onze vereniging actief. Bijvoorbeeld door te klussen in en om het gebouw of door 

te koken bij de nieuwjaarsmaaltijd. Deze inzet wordt door de vereniging zeer 

gewaardeerd! Daarnaast willen we graag het contact met ouders verstevigen. Bij de 

groepsraad in maart waren ouders uitgenodigd en hebben we gesproken over de 

uitdagingen voor Scouting Rhenova met oog op de toekomstvisie #Scouting2025. 
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5. Activiteiten per speltak 

De speltakken organiseren elke week hun reguliere opkomst en maken daarbij 

gebruik van het gevarieerde spelaanbod van Scouting Nederland. Naast deze 

opkomsten organiseren zelf kampen of nemen deel aan activiteiten die door de regio 

worden georganiseerd. Hieronder is een korte opsomming opgenomen van deze 

activiteiten. 

 

Bevers 

 Beverkamp (weekend) in eigen gebouw / bezoek Space Expo Noordwijk 

 Bosspeeldag in Austerlitz 

 Noa- & Rozemarijnbadge 

 Bever-doe dag in Woerden 

 

Esta’s 

 Buitenweekend bij fort Pampus 

 Zomerkamp (week) in Maartensdijk 

 Regionale Zwemwedstrijden in Houten 

 

Welpen 

 Regionale Welpendag in Vleuten 

 Buitenweekend in Pijnacker (Zuid-Holland) 

 Zomerkamp (week) in Haren (Groningen) 

 Binnenweekend in eigen gebouw 

 

Bandarloghorde 

 Binnenweekend in eigen gebouw 

 Zomerkamp (week) in Arcen (Limburg) 

 

Dinsdagscouts 

 Nature awards (via Scouting Nederland) 

 Regionale Scoutingwedstrijden in Baarn 
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 Ouder-kind fietshike naar Kanis 

 Regionale Scoutsdag in Vinkeveen 

 Buitenweekend in Loenen (Gelderland) 

 Zomerkamp (week) in Brunssum (Limburg) 

 

Zaterdagscouts 

 Regionale Scoutingwedstrijden in Baarn 

 Regionale Scoutsdag in Vinkeveen 

 Regionale Zwemwedstrijden in Houten 

 Zomerkamp (week) in Overasselt (Gelderland) 

 

Explorers 

 Buitenweekend in Austerlitz 

 Binnenweekend in eigen gebouw 

 Anjeractie Prins Bernhard Cultuurfonds 

 Zomerkamp(week) in Bentveld (Noord-Holland) 

 Najaarsweekend in eigen gebouw tijdens JOTA/JOTI 

 

Rhenostam 

 Buitenweekend Dwingeloo (Drenthe) 

 

Radio, Internet en Techniek Stam 

 Opbouw JOTA/JOTI 

 iScout 
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6. Groepsactiviteiten  

In het afgelopen jaar heeft Scouting Rhenova diverse groepactiviteiten georganiseerd 

of aan regionale / landelijke activiteiten deelgenomen: 

 

Nieuwjaarsmaaltijd – 14 januari 2017 

De eerste opkomst van het nieuwe kalenderjaar is een opkomst met alle leden van 

onze groep en wordt afgesloten met een maaltijd in ons gebouw. 

 

iScout – 4 maart 2017 

De iScout is een internationaal georganiseerd spel waar 5600 scouts in 12 

verschillende landen aan deelnemen. Deelnemers voeren doe-opdrachten uit, 

beantwoorden vragen en maken daarmee een virtuele wereldreis maken. 

  

NL-Doet – 11 maart 2017 

Scouting Rhenova heeft voor de derde keer meegedaan aan de klusdag NL-Doet. Er is 

rondom het gebouw geklust en opgeruimd. 

 

Koningsdag – 27 april 2017 

Scouting Rhenova heeft tijdens de kindervrijmarkt in De Meern pannenkoeken 

gebakken voor de kinderen die meededen aan de kinderspelen en was ook 

vertegenwoordigd op de vrijmarkt in Vleuterweide. 

 

Dodenherdenking De Meern – 4 mei 2017 

Scouting Rhenova ondersteunt de kranslegging in De Meern en de jeugdleden leggen 

een zelfgemaakte krans namens onze groep. 

 

Groepsweekend – 2 / 5 juni 2017 

Iedere twee jaar gaan alle speltakken samen een weekend weg. Dit jaar was een het 

Kampeerterrein Puytvoet in Sint-Niklaas (B) de bestemming. In totaal zijn 89 

jeugdleden en 29 vrijwilligers op kamp geweest, een groot deel hiervan is met een 

touringcar naar België gereisd. 
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Seizoensluiting – 24 juni 2017 

De laatste opkomst van het seizoen bestaat uit een gemeenschappelijk spel in het 

Maximapark. Ook dit jaar was er parcours met (water)obstakels in het park. 

 

Overvliegen – 2 september 2017 

Tijdens de tweede opkomst van het nieuwe seizoen vindt het overliegen plaats, 

waarbij de oudste jeugdleden van elke speltak via een parcours / touwbaan in het 

Maximapark naar hun nieuwe speltak vliegen. 

 

Scout-In – 22 / 24 september 2017 

De Scout-In is een tweejaarlijks landelijk evenement voor leiding, bestuursleden en 

overige vrijwilligers. Tijdens dit gezellige weekend kunnen trainingen worden gevolgd 

en nieuwe spelideeën worden opgedaan. In totaal hebben 11 vrijwilligers van 

Scouting Rhenova deelgenomen aan dit evenement. 

 

JOTA/JOTI – 20 / 22 oktober 2017 

Jaarlijks onmoeten scouts over de hele wereld elkaar tijdens de Jamboree on the Air / 

Internet (JOTA/JOTI) met radioverbindingen of via het internet. Alle programma´s in 

dit weekend staan in het thema van verbindingen leggen en communicatie. 

 

Sinterklaasintocht De Meern – 25 november 2017 

Scouting Rhenova organiseert de Sinterklaasoptocht in De Meern in opdracht van de 

winkeliersvereniging. Afsluitend is er een feest met Sint en Piet in ´de Schalm´. Enkele 

dagen voor pakjesavond verzorgt Scouting Rhenova ook de huisbezoeken van Sint en 

Piet. Een week later heeft Sint een feestelijk bezoek gebracht aan de jongste leden 

van onze groep. 
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7. Organisatie 

7.1 Bestuur en groepsraad 

Scouting Rhenova wordt geleid door een 6-koppig bestuur. Het bestuur zorgt voor 

het reilen en zeilen van de groep en alle grote organisatorische zaken, zoals 

bijvoorbeeld de financiën. Tevens onderhoudt het bestuur de contacten met de 

regio, de landelijke organisatie, de gemeente en bereidt het bestuur de 

vergaderingen van de groepsraad voor. 

 

De groepsraad vormt het hoogste bestuursorgaan van de groep en wordt gevormd 

door de leiding van alle speltakken en het bestuur. Tijdens de vergaderingen van de 

groepsraad worden belangrijke zaken besproken, zoals de jaarplanning, de 

groepsactiviteiten en de ontwikkeling van de groep en leiding.  

 

Het bestuur is in 2017 is in totaal acht keer bijeengekomen, de groepsraad zeven 

keer. Bij de groepsraad in maart 2017 waar het (financieel) jaarverslag van de 

vereniging is vastgesteld waren tevens alle ouders van onze jeugdleden uitgenodigd. 

7.2 Deskundigheid 

Scouting Nederland kent een systematiek van deskundigheidsbevordering: Scouting 

Academy. Zowel leiding als bestuursleden kunnen trainingen volgen om op een 

verantwoorde wijze leiding te kunnen geven aan de jeugdleden of aan de vereniging.  

 

In 2017 zijn de volgende trainingen gevolgd: 

 Basistraining Scouting Academy: 3 leidinggevenden afgerond en 3 

leidinggevenden gestart 

 EHBO-training: 3 leidinggevenden 

 Training / intervisie vertrouwenspersoon: 1 vertrouwenspersoon 

 

Scouting Rhenova streeft ernaar dat alle leiding binnen de groep gekwalificeerd 

leidinggevende is, daarnaast per speltak minimaal één leidinggevende een 

kampeerkwalificatie heeft en dat de teamleider gekwalificeerd teamleider is. Om de 
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deskundigheid te stimuleren zijn binnen de vereniging drie praktijkbegeleiders actief. 

Onze praktijkbegeleiders zijn bij alle regionale praktijkbegeleider overleggen 

aanwezig geweest en daarnaast is het Landelijk Overleg Scouting Academy (LOSA) 

bijgewoond. 

 

In 2017 organiseerde Scouting Nederland de Scout-In: een tweejaarlijks landelijk 

evenement voor leiding, bestuursleden en overige vrijwilligers. Een belangrijk 

onderdeel van dit weekend vormen de trainingen en de mogelijkheid om nieuwe 

spelideeën op te doen. Vanuit Scouting Rhenova hebben 11 vrijwilligers 

deelgenomen. 

7.3 Waardering vrijwilligers 

Iedereen die voor Scouting Rhenova actief is doet dit op vrijwillige basis; de 

waardering voor onze vrijwilligers is daarom ook een belangrijk aspect. Een aantal 

keer per jaar wordt een Rhenocafé georganiseerd, een evenement met een hapje en 

drankje voor onze vrijwilligers. Daarnaast hebben alle vrijwilligers tijdens de 

Sintekerst uit handen van het bestuur een persoonlijke koffiemok ontvangen. 

 

Ook was er in 2017 extra aandacht voor de  

inzet van een specifieke vrijwilliger: John  

Bessems kreeg op 15 september het bronzen  

waarderingsteken van Scouting Nederland  

uitgereikt voor zijn rol als penningmeester van  

de vereniging in de afgelopen 12 jaar. Dankzij  

zijn inzet, veelal in de coulisse, staat onze  

vereniging er in financieel opzicht uitstekend  

voor. John is op 31 december afgetreden als  

penningmeester van de vereniging maar blijft 

actief bij de Stichting Gebouwbeheer Rhenova.  
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7.4 Groepsontwikkeling  

In 2015 heeft Scouting Rhenova deelgenomen aan het landelijke programma 

Groepsontwikkeling. Dit programma heeft tot doel om groepen te helpen bij het 

verbeteren van de kwaliteit van de groep en het programma. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de uitkomsten van enquêtes onder de (oudere) jeugdleden en ouders. 

In 2017 is met name ingezet op het onderwerp ‘veilige communicatie’, moet als doel 

de samenwerking tussen de vrijwilligers in de vereniging te verbeteren.  

7.5 Veiligheid  

7.5.1 Verklaring Omtrent het Gedrag 

Kinderen en jongeren die scout zijn, willen zich veilig kunnen voelen in hun groep. De 

leidinggevende speelt een belangrijke rol in het creëren van een veilige sociale 

omgeving waar onze scouts zichzelf kunnen zijn. Er kunnen allerlei redenen zijn 

waardoor kinderen zich minder veilig voelen. Denk hierbij aan pesten, 

kindermishandeling en het voorkomen van misbruik en ongewenst gedrag. Scouting 

doet zoveel mogelijk om deze zaken te voorkomen. 

 

Scouting Nederland heeft daarom een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht 

gesteld. Sinds eind 2014 geldt de landelijke richtlijn dat alle vrijwilligers binnen 

Scouting Nederland over een VOG dienen te beschikken. Scouting Rhenova voldoet 

volledig aan deze richtlijn: alle leidinggevenden, bestuursleden en vrijwilligers (18+) 

beschikken over een VOG. 

7.5.2 Vertrouwenspersonen 

Sinds 2014 zijn binnen Scouting Rhenova twee vertrouwenspersonen actief, met een 

takenpakket gebaseerd op het profiel van de vereniging NOV. Zij kunnen bij een 

(eventuele) melding een luisterend oor bieden en informatie geven over eventuele 

vervolgstappen. Zij ondersteunen de hulpvrager bij gesprekken met derden. 

Bijvoorbeeld bij bemiddeling, bij het indienen van een klacht of bij het doen van 

aangifte. De vertrouwenspersoon verwijst zo nodig door naar de hulpverlening. 
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7.6 Materiaal  

Ook in 2017 heeft Scouting Rhenova geïnvesteerd in vervanging en uitbreiding van 

het (kampeer)materiaal, zoals nieuwe bijlen en pannen. De grootste uitgave betrof de 

aanschaf van 35 nieuwe pionierpalen en 1100 meter pioniertouw. 

7.7 Ledenadministratie en contributie 

Scouting Rhenova maakt voor de ledenadministratie, het inschrijven voor eigen 

evenementen en de contributie-inning gebruik van ‘Scouts Online‘ (SOL) – het 

standaard softwarepakket dat aangeboden wordt door Scouting Nederland. 

 

SOL is bekend bij scouts die zich willen inschrijven voor landelijke evenementen (zoals 

de HIT of Scout-In). Het gebruik van dezelfde module binnen Scouting Rhenova heeft 

een positief effect op aantal inschrijvingen en extra administratieve handelingen. Het 

juist aanmaken van de formulieren vergt echter wel enige handigheid en gewenning.  

 

In 2017 is de contributie voor het tweede opeenvolgende jaar succesvol geïnd per 

automatische incasso uitgaande van de administratie in SOL. De ervaringen waren 

wederom positief, waardoor het administratief mogelijk wordt om de contributie in 

twee termijnen te gaan incasseren.  
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8. Verslag kascontrolecommissie 

 

Bij besluit van de Groepsraad van de vereniging Scouting Rhenova van 25 januari 

2018 zijn wij, Lianne Frowijn (leiding) en Mieke Lindeman (als ouder verbonden aan 

de vereniging) benoemd in de (kascontrole)commissie als bedoeld in artikel 48 lid 2 

van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

 

We hebben de rekening en verantwoording van de penningmeester over het 

verenigingsjaar 2017 onderzocht op 6 maart 2018 bij de penningmeester thuis. 

 

Onze bevindingen zijn: 

 Alle lof voor Else voor de inspanningen, alles was keurig netjes in orde. 

 Aandachtspunt blijft het op tijd inleveren van de kasboeken door de speltakken. 

Bonnen zijn wel op orde, zeker 95% is aanwezig. De penningmeester geeft aan 

dat meer gelijkheid in het (bij voorkeur digitaal) bijhouden van de kasboeken 

wenselijk is. 

 Bij enkele speltakken zit er veel geld in kas, dit blijft een punt van aandacht. 

 De belangen van de vereniging en de stichting zijn gesplitst. De vereniging huurt 

het gebouw nu van de stichting. De inkomsten op de jaarrekening zijn hoger door 

donatie van de stichting toen er een tekort was in de vereniging. Daartegenover 

staan de bestuurskosten die fors hoger zijn doordat de teruggave aan de 

stichting hierin verwerkt is. Per saldo komt dit ongeveer gelijk uit. 

 De contributie is lager uitgevallen dan begroot. Dit is vooral te verklaren vanuit 

het feit dat er minder kinderen meegegaan zijn op zomerkamp. 

 De hoger uitgevallen inkomsten zijn voornamelijk te verklaren vanuit de donaties 

die de stichting heeft gedaan en de subsidies die hoger zijn uitgevallen. 

 

Wij zijn van mening dat de onderzochte stukken een getrouw beeld geven van het 

handelen van de penningmeester en de financiële toestand van de vereniging. 
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We adviseren de Groepsraad (de Algemene vergadering) de penningmeester van de 

vereniging Scouting Rhenova te dechargeren voor het beleid in het kalenderjaar 

2017. 

 

Aldus getekend te Vleuten op 19 maart 2018, 

 

 

 

 

Mieke Lindeman     Lianne Frowijn 
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9. Financieel jaarverslag 2017 

 

Resultatenrekening  
     

  2017 2016     2017 2016 

Ontvangsten 
   

Uitgaven 
  

       subsidie gemeente 16.120,00 14.760,11 
 

organisatiekosten 9.222,25 9.453,35 

contributie 26.632,00 25.836,55 
 

activiteitenkosten 21.870,72 17.815,96 

clubacties 6.042,95 6.477,19 
 

huisvestingskosten 10.200,00 22.136,71 

incidentele verhuur 0,00 243,80 
 

materiaalkosten 5.873,48 9.721,31 

renteopbrengsten 0,00 0,00 
 

afschrijvingskosten 1.022,60 1.022,60 

verhuur BSO 0,00 14.362,18 
 

reserveringen 605,90 1.529,90 

     
 

   

Totaal ontvangsten 48.794,95 61.679,83 
 

Totaal uitgaven 48.794,95 61.679,83 
 
 
 

Balans 
      

   31-12-2017 31-12-2016     31-12-2017 31-12-2016  

Activa 
   

Passiva 
  bezittingen 7.194,80 8.217,40 

 
eigen vermogen 3.353,71 2.686,23 

voorraden 0,00 80,00 
 

crediteuren 0,00 1.070,00 

debiteuren 0,00 61,64 
 

reservering 15.000,00 13.000,00 

geldmiddelen 11.158,91 8.397,19 
 

. zomerkamp speltakken 5.000  

. bank 3.735,90  
 

. kampeermaterialen 5.000  

. kas speltakken 7.423,01  
 

. jubileumactiviteit 5.000  

  
  

  
  

Totaal 18.353,71 16.756,23 
 

Totaal 18.353,71 16.756,23 

 


