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Voorwoord

Beste ouders, leiding, leden en andere geïnteresseerden,

Met plezier bieden wij hierbij het jaarverslag van Scouting Rhenova over het
kalenderjaar 2015 aan. In dit jaarverslag nemen we je met plezier mee naar het

afgelopen kalenderjaar. Er is veel meer bij onze groep gebeurd dan in dit verslag

staat. Wil je het hele verhaal horen vraag het aan één van onze leden of beter nog:

laatje uitdagen en wordt zelf lid!

In 2014 is het aantal jeugdleden bij Scouting Rhenova fors gegroeid. De uitdaging

voor 2015 was dan ook om deze groei vast te houden en tegelijkertijd vooruit te

kijken hoe we als groep beter kunnen worden in datgene wat we graag doen:

uitdagende activiteiten organiseren voor onze jeugdleden en onze vrijwilligers een

prettige omgeving bieden waar ze zich ook zelf kunnen ontwikkelen.

Het jaar 2015 stond in het teken van het stabiliseren van de basis van onze groep.

We hebben het trainen en kwalificeren van ons team van leidinggevenden opgepakt,
tijdens het Stafweekend en de Scout-In met ons team vriiwilligers op kamp geweest

en gezamenlijk aan de slag gegaan met het programma Groepsontwikkeling om

onze groep verder te verbeteren.

Ook zijn we in 2015 meer de samenwerking met andere scoutinggroepen
aangegaan. Bij de jaarafsluiting en de JOTA/JOTI samen met de Ridderhofgroep uit

Vleuten, een speltak is op kamp geweest met Scouting Woerden en uiteraard
hebben we weer aan nagenoeg alle door de regio georganiseerde activiteiten

meegedaan.

Scouting is ook trots zijn op wat je met een groep kan bereiken: een patronde

bewees dit door de Regionale Scouting Wedstrijden te winnen en onze regio te

vertegenwoordigen bij de Landelijke Scouting Wedstrijden. De welpen en esta’s

sleepten de bel in de wacht bij de Regionale Zwemwedstrijden. En met onze inzet bij

de sponsorloop hebben we een scoutinggroep in Zuid-Afrika kunnen ondersteunen.

In 2016 bestaat onze groep veertig jaar. We zijn een actieve groep en we mogen dat

best meer laten zien en zichtbaar zijn in onze omgeving. Enerzijds zodat anderen

kunnen zien hoeveel plezier wij aan onze hobby beleven en anderzijds zodat we

meer personen aan ons kunnen binden en mee kunnen laten genieten van al het

moois dat Scouting te bieden heeft.

Voorzitter
John Bessems
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 2015 uit 109 jeugdleden en 44 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.

Want uiteindelijk is het daar scouting en in het bijzonder bij Scouting Rhenova om te
doen: het bieden van een plezierige vrijetijdsbesteding aan zoveel mogelijk
jeugdleden en ieder ander die bij de onze groep betrokken wil zijn!

De meer dan 1000 scoutinggroepen in Nederland zijn ingedeeld in 46 regio’s.
Scouting Rhenova maakt deel uit van de Regio Drie Rivieren Utrecht.
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3. Speltakken

Een scoutinggroep is opgebouwd uit verschillende leeftijdsgroepen, speltakken
genoemd. Scouting Rhenova kent op dit moment acht speltakken, die allen gemengd
draaien. In 2015 is de Radio, Internet en Techniek Stam opgericht, hierin komen
leden van onze groep bij elkaar met bijzondere interesse voor techniek en scouting.

- Bevers (5 - 7 jaar)
- Esta’s en Welpen (7 - 11 jaar)
- Dinsdag- en Zaterdagscouts (11 - 15 jaar)
- Explorers (15 - 18 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 Rhenostam, komt één keer per week
samen, tijdens de zogenaamde opkomst.

De opkomsten zijn op de volqende momenten:
. Dinsdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

Ochtend Bevers
9.30— 11.30
Esta’s
9.30— 11.30

Middag Welpen
13.00— 15.00
Zaterdagscouts
13.00— 15.00

Avond Dinsdagscouts Explorers Rhenostam
19.00— 21.00 19.30— 21.30 20.00— 22.00

(tweewekelijks)
RITStam
20.00 — 22.00
(tweewekelijks)

Op de maandag- en woensdagavond vinden er vaak vergaderingen plaats in het
gebouw.

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.

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.
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3.2 Esta’s & Welpen
Voor de kinderen van 7 tot en met 11 jaar biedt Scouting Rhenova twee
verschillende thema’s aan: 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.

Op zaterdagmiddag zijn de Welpen actief. De Welpen 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.

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 (afdeling) goed loopt. Ze regelen bijvoorbeeld de financiën van hun
afdeling 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
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en ontwikkelen zich continu. De Explorergids, een gids speciaal voor Explorers, biedt
inspiratie en tips voor dezè speltak.

3.5 Rhenostam / Radio, Internet en Techniek Stam
Beide stammen zijn een gecombineerde groep van Roverscouts (18-21 jaar) en
Plusscouts (21 jaar en ouder). Deze speltakken kennen geen leiding of begeleiding
maar kiest uit haar eigen midden een bestuur en organiseert haar eigen activiteiten.

Naast de eigen activiteiten zijn stam leden vaak actief als leiding of bestuur binnen
onze groep en helpen ze bij uitdagende (groeps-) activiteiten of evenementen.

4. Verdeling jeugdleden & vrijwilligers

Aantal Aantal Aantal Aantal leden
leden leden kaderleden op de
01-01-2015 31-12-2015 31-12-2015 wachtlijst

Bevers 1.1 13 4 49
Esta’s 23 22 6

45Welpen 21 21 3
Dinsdagscouts 27 25 4

2Zaterdagscouts 18 15 5
Explorers 8 13 3
Overige 19
vrijwilligers
Totaal 108 109 44
N. b. iiÖ 15 is voor 100 jeugdleden en 35 vrijwilligers regionale en landelijke afdracht
betaald.

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 aan het Nijntjehuis
- Bosspeeldag in Austerlitz
- Stanley Stekker-badge

Esta’s
- Binnenweekend in eigen gebouw
- Regionale Welpendag in Vleuten
- Zomerkamp (week) in Naarden (Noord-Holland)
- Regionale Zwemwedstrijden in Houten

Welpen
- Binnenweekend in eigen gebouw
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- Regionale Welpendag in Vleuten
- Zomerkamp (week) in Arcen (Limburg)
- Bezoek maisdoolhof in De Meern
- Regionale Zwemwedstrijden in Houten

Di n sd agsco uts
- Regionale Scoutingwedstrijden in Baarn
- Regionale Scoutsdag in Lopik
- Buitenweekend in Loenen
- Anjeractie Prins Bernhard Cultuurfonds
- Landelijke Scoutingwedstrijden in Baarn
- Ouder-kind hike bij de Loosdrechtse plassen

- Zomerkamp (week) in Eerde (Overijssel)

- Verkoop oliebollen (Rhenoliebol)

Zaterdaqscouts
- Binnenweekend in eigen gebouw
- Regionale Scoutsdag in Lopik
- Buitenweekend in Loenen
- Opkomst met BBQ bij Haarrijnse Plas
- Zomerkamp (week) in Ommen (Overijssel)

Explo rers
- Voorjaarsweekend (Belgische Ardennen)

- Anjeractie Prins Bernhard Cultuurfonds
- Zomerkamp(week) in Downe (UK)
- Najaarsweekend in eigen gebouw

Rhenostam
- Stamfeest (georganiseerd voor scoutinggroepen uit de regio)

- Stamweekend Ooltgensplaat (Zuid-Holland)

Radio, Internet en Techniek Stam
- Opbouw JOTA/JOTI

6. Groepsactiviteiten

In het afgelopen jaar heeft Scouting Rhenova de onderstaande groepsactiviteiten

georganiseerd:

Nieuwjaarsmaaltijd — 10januari2015
De eerste opkomst van het nieuwe kalenderjaar is een opkomst met de hele groep

en wordt afgesloten met een (stamppot) maaltijd in ons gebouw.

iScout— 7 maart 2015
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.
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NL-Doet —22 maart 2015
Scouting Rhenova heeft voor de eerste keer meegedaan aan de klusdag NL-Doet.
Een groep van 10 vrijwilligers heeft de kampvuurkuil gerenoveerd en een opslag voor
stookhout en een pad naar de kampvuurkuil aangelegd.

Dodenherdenking De Meern — 4 mei 2015
Scouting Rhenova ondersteunt de kranslegging in De Meern en de jeugdleden
leggen een zelfgemaakte krans namens onze groep.

Dauwtrappen — 14 mei 2015
De Explorers hebben een opkomst georganiseerd voor de vroege vogels: een
wandeling ‘smorgens heel vroeg door het Maximapark en aansluitend een ontbijt in
ons eigen gebouw.

Schoon maakdacj — 23 mei en 26 september 2015
Op deze dagen hebben de ouders en kaderleden van onze groep de handen uit de
mouwen gestoken bij het schoonmaken van het gebouw.

Stafweekend — 28 / 31 mei 2015
Eens in de twee jaar gaan alle vrijwilligers van Scouting Rhenova gezamenlijk op
kamp, dit keer naar het Scoutcentrum Harderhaven. De nadruk tijdens het weekend
ligt op het samenwerken, dit keer te land op het Scoutinglandgoed in Zeewolde, in de
lucht in het bos in Garderen en in het water van het Veluwemeer.

Seizoensluiting —27 juni 2015
De laatste opkomst van het seizoen, vlak voor de zomerkampen van de speltakken,
bestaat uit een gemeenschappelijk spel in het Maximapark. Dit keer samen met de
Ridderhofgroep hebben we een sponsorloop gelopen waarmee we een
Scoutinggroep in Zuid-Afrika geholpen hebben.

Overvlieqen — 5 september 2015
Tijdens de tweede opkomst van het nieuwe seizoen vindt het overliegen plaats,
waarbij de oudste jeugdleden van elke speltak via een zeephelling naar hun nieuwe
speltak gaan. De zeephelling was iets groter dan andere jaren en eindigde op (of
naast) een vlot in de sloot.

JOTA/JOTI —16/18 oktober 2015
Jaarlijks onmoeten scouts over de hele wereld elkaar tijdens de Jamboree on the Air
/ Internet (JOTAJJOTI) met radioverbindingen of via het internet. Alle programma’s in
dit weekend staan in het thema van verbindingen leggen en communicatie.

Sinterklaasintocht De Meern —21 november2015
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 7-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 2015 is in totaal negen keer bijeengekomen, de groepsraad acht
keer.

7.2 Deskundigheid
Scouting Nederland kent een systematiek van deskundigheidsbevordering. Zowel
leiding als bestuursleden kunnen trainingen volgen om op een verantwoorde wijze
leiding te kunnen geven aan de jeugdleden of aan de vereniging. In 2015 zijn de
volgende trainingen gevolgd:

- Scouting Academy: 1 leidinggevende
- Teamleiderstraining: 2 leidinggevenden
- Overstaptraining: 13 leidinggevenden en bestuursleden

Scouting Rhenova streeft ernaar dat alle leiding binnen de groep gekwalificeerd
leidinggevende is en dat daarnaast per speltak minimaal een leidinggevende over
een kampeerkwalificatie en de teamleider een teamleiderstrainnig heeft gevolgd. Om
de deskundigheid te stimuleren is een bestuurslid tevens praktijkbegeleider. Deze
praktijkbegeleider is in 2015 gestart met het kwalificeren van leidinggevenden.

Daarnaast hebben 19 vrijwilligers van Scouting Rhenova deelgenomen aan het
tweejaarlijkse evenement Scout-In. Tijdens dit landelijke evenement hebben onze
vrijwilligers deelgenomen aan workshops zoals: werken met insignes, organiseren
van grote activiteiten, jeugdparticipatie, kamperen in het buitenland en werken met
thema’s.

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. In het
afgelopen jaar is er drie keer een Rhenocafé georganiseerd, een evenement met een
hapje en drankje alleen voor onze vrijwilligers. Daarnaast hebben alle vrijwilligers
tijdens de Sintekerst uit handen van het bestuur een klein presentje ontvangen.

Tijdens het stafweekend in mei 2015 hebben we extra stilgestaan bij twee leden die
al lange tijd voor onze groep actief zijn. Arjan Heijn (bestuurslid) ontving voor zijn
inzet bij Scouting Rhenova het bronzen waarderingsteken van Scouting Nederland.
Marc Duiker (explorerbegeleiding) ontving voor zijn inzet bij Rhenova en op landelijk
niveau het zilveren waarderingsteken van Scouting Nederland.
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7.4 Groepsontwikkeling
In 2015 is Scouting Rhenova gestart met het landelijke programma
Groepsontwikkeling. Dit programma is in 2010 opgezet en heeft tot doel om groepen
te helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de groep en het programma. Vlak
voor de zomerkampen hebben alle ouders en (oudere) jeugdleden een enquête per
email ontvangen.

De uitkomsten van de enquêtes zijn op 27 september gebruikt bij een bijeenkomst
met leiding en ouders onder professionele begeleiding van een coach. Er zijn vijf
onderwerpen geselecteerd waarop we de groep in het komende jaar willen
verbeteren:

• Uitdagend scoutingspel
• Toegankelijk materiaal
• Ouderparticipatie
• Efficiënte omgang met geld
• Veilige communicatie

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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8. Verslag kascontrolecommissie

Bij besluit van de Groepsraad van de vereniging Scouting Rhenova van 25 januari
2016 zijn wij, CarI van den Ende (scoutsleiding) en Bas van Kuik (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 2015 onderzocht op 24 februari 2016 bij John Bessems
(penningmeester) thuis.

Onze bevindingen zijn:
• wederom alle lof voor John zijn inspanningen, die alles keurig netjes in orde heeft;
• we hebben gezien dat de vereniging in 2015 nog meer structuur en overzicht

gecreëerd heeft door iedere speltak een pinpas en rekening te geven die
gekoppeld is aan de algemene Scouting Rhenova rekening;

• aandachtspunt blijft het op tijd inleveren van de kasboeken door de speltakken;
• wij zien graag dat, tezamen met de kasboeken, van alle gedane betalingen de

bonnen/facturen overlegd worden;
• wij hebben de penningmeester het advies gegeven om voormelde

bonnen/facturen in zijn eigen boekhouding op te nemen (speltakken moeten
derhalve de bonnen inleveren bij de penningmeester);

• tevens lijkt het ons wijs dat de speltakken een gelijke manier van het bijhouden
van het kasboek gaan gebruiken; op die manier kan de penningmeester sneller
een beeld vormen van de betreffende speltakken;

• ook hebben wij geconstateerd dat de belangen van de vereniging en de stichting,
net zoals tijdens de kascontrole van 2014 geconstateerd is, nog steeds te veel
met elkaar verweven zijn in de financiële administratie. We zien wederom dat de
constructie welke John nu handhaaft wel werkt, maar stellen voor om de
administratie spoedig te gaan ontvlechten zodat er een nog duidelijker overzicht
komt van de financiën van zowel de vereniging als de stichting.

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.

We adviseren de Groepsraad (de Algemene vergadering) de penningmeester van de
vereniging Scouting Rhenova te dechargeren voor zijn beleid in het kalenderjaar
2015.

Aldus getekend te Vleuten op 12 maart 2016,

Cari va e Ende

LY)

Bas van
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9. Financieel jaarverslag 2015

Vereniging Scoutincj Rhenova te De Meern
Boekjaar 2015

Resultatenrekening
2015 2014 2015 2014

Ontvangsten Uitgaven

1. subsidie gemeente * 14.052,75 13.345,56 1. organisatiekosten 7.068,81 5.110,10
2. contributie inkomsten 21.800,80 23.187,50 2. activiteitenkosten 13.636,34 15.146,95
3. clubacties 4.410,45 4.492,26 3. huisvestingskosten 17.006,24 20.561,02

4. incidentele verhuur 2.185,32 1.176,94 4. materiaalkosten 6.312,22 6.250,12
5. renteopbrengsten 0,00 0,00 5. afschrijvingskosten 1.022,60 793,00
6. verhuur BSD 14.530,50 14.779,29 6. reserveringen 11.663,61 9.120,36

Totaal ontvangsten 56.709,82 56.981,55 Totaal uitgaven 56.709,82 56.981,55

Vereniging Scouting Rhenova te De Meern
Boekjaar 2015

Balans
31-12-2015 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2014

Activa Passiva
Bezittingen 9.241,37 6.819,97 Eigen vermogen 1.936,16 822,67
Voorraden 140,00 40,00 Crediteuren 923,68 0,00
Debiteuren 156,55 723,49 Reservering 12.000,00 12.000,00
Geldmiddelen 5.321,92 5.239,21 .jublleumactiviteit
banken , kampeermaterialen
kas speltakken . overige /gebouw

zomerkamp disc

Totaal 14.859,84 12.822,67 Totaal 14.859,84 12.822,67
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