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Een nest drakeneieren op Panoven 10 met een dreigende schaduw. 

We hebben 2016 ternauwernood overleefd!
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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag van 2016 van de Nico Steenbeek Groep.  

 

Het jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Per speltak het verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar; 

 Per bestuur het verslag van het afgelopen jaar; 

 De financiële verantwoording van het afgelopen jaar; 

 De begroting voor het jaar 2018; 

 Het jaarplan per speltak van voor het jaar 2018. 

 

Het verslag en het jaarplan per speltak is door deze speltakken zelf geschreven, hiermee is een 

levendige variatie ontstaan in het verslag waarmee de verscheidenheid binnen de Nico Steenbeek 

groep (158 leden, leiding en bestuur) zeer goed tot uiting komt. 

 

Het bestuur bedankt de leiding van de speltakken voor de gepleegde inspanningen gedurende het 

jaar 2016. 

 

 

 

Veel plezier met het lezen van dit jaarverslag. 
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De Groep 
 

Het jaar 2016 is gekenmerkt door de normale gang van zaken binnen de groep met hier en daar een 

rimpeling. Nu zijn we dat wel gewend, “never a dull moment” zoals de Engelsen zeggen. 

 

Het evenement Sint Joris is uitgebreid gevierd met bezoek van vele mensen die op de een of ander 

wijze aan de vereniging verbonden zijn. De renovatie van het dak en de bovenverdieping was een 

mooie gelegenheid om weer eens het een en ander te vieren. Het gevonden drakennest is 

leeggehaald en de eieren waren dan wel niet stuk te krijgen, ze zijn ook niet uitgekomen. De 

bijeenkomst is bijgewoond door de burgemeester die ook nog een bijdrage heeft gedaan in het 

dakpanplan. Het wokken op boomfakkels was een aparte ervaring. 

 

In het kader van de jumelage met Herentals hebben we de scoutinggroep “5e en 12e Reynaert-

Adinda Herentals” mogen ontvangen gedurende een uitermate geslaagd weekend. De verzorging 

vanuit de vereniging was uitstekend en op zijn Scouts. Het verslag van deze activiteit is op de 

volgende pagina te lezen. 

 

Het jaar is voortgezet met de normale gang van zaken, opkomsten, zomerkampen, zomervakantie, 

start van het nieuwe seizoen…………………………… Helaas moesten we aan het begin van het 

nieuwe seizoen constateren, op de dag dat er klussen uitgevoerd zouden worden, dat er spontaan 

een nieuwe klus was ontstaan. Het leidingverblijf en de beverruimte stonden onder water. Nu eens 

geen regenwater of verwarmingswater maar drinkwater. Een gesprongen koppeling 

(spanningscorrosie in het messing volgens de voorzitter) was de oorzaak. Gelukkig waren er 

voldoende mensen aanwezig om de boel voortvarend aan te pakken. Opruimen, droogmaken, 

redden wat er te redden valt, niet treuren maar doorpakken, kortom alles waar Scouting voor staat. 

Dank voor alle geboden hulp. Voor het jaar om was, lag alles weer op zijn plaats; plafonds, vloeren 

etc. Nog een verfje in 2017 en iedereen is het leed weer vergeten. Wat blijft hangen, is de 

samenwerking in de klus en het nieuwe uiterlijk. 

 

In het najaar zijn we verrast met een donatie voor Outdoor Cooking. Dankzij een aanvraag voor 

subsidie van het Roest Crollius fonds door een lid van de vereniging heeft de vereniging nu de 

beschikking over een mooie set gietijzeren Dutch Ovens compleet met driepoten, handschoenen en 

dekseltillers. Het ligt in de bedoeling om dit materiaal in te zetten op het feest van het 35 jarig 

bestaan van de vereniging, in mei 2017. We gaan jullie zien. 

 

P.S. kan de Beverruimte een jaartje zonder waterschade blijven? 
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Jumelage 5e en 12e Reynaert-Adinda Herentals  
en Nico Steenbeekgroep IJsselstein 
 

Vrijdag 6 mei - zondag 8 mei 2016 

Wat begon met een mailtje1 van Jos Horsten op 28 maart 2014, werd een 

prachtig Scoutingweekeind van 6-8 mei 2016. Wat begon met de gedachte 

dat er een paar Belgische scouts op een zaterdag een of twee uur met de NSG zouden meekijken en 

meedoen, resulteerde in een touringcar vol Belgische scouts die een heel weekeind bleven. En wat 

voor ’n weekeind!  

Tijdens de voorbereiding werd bij de Nico Steenbeekgroep werd de kreet ‘de Belgen komen’ 

steeds enthousiaster herhaald. Een ontvangstcomité werd gevormd, plannen gemaakt, spellen 

voorbereid, feestmaal - gesponsord door het Jumelage comité IJsselstein - georganiseerd.  

Wat er aan Herentalse kant precies gebeurde laat zich raden; naarmate het weekeind dichterbij 

kwam werd het email verkeer vervangen door telefonisch overleg om alles zo goed mogelijk te 

regelen. 

Vrijdagavond om ongeveer half 8 kwamen 19 Kapoenen, 19 Wouters, 12 Jonggivers, 8 Givers en 4 

Jins met hun begeleiding uit Herentals aan. De schijnbare chaos die dit opleverde bleek goed 

georganiseerd: binnen de kortste keren waren de jongsten, Kapoenen en Wouters, bezig in onze 

scoutingboerderij De Panoven een slaapplaats in te richten, terwijl de oudere groepen op ons veld 

hun tenten gingen opbouwen. Al snel bleek dat dit een extra uitdaging bracht: hoe zet je tenten op 

zonder haringen? Maar scouting is scouting en wij konden hier snel uit eigen voorraad een 

oplossing bieden.  

Toen iedereen een plekje gevonden had werd het kamp door Sven Mols en zijn team geopend. 

Daarna gingen de Kapoenen en Wouters naar bed, was er een spel op het veld voor de Jonggivers 

en was er voor de Givers en Jins een dropping geregeld door de IJsselsteinse Roverscouts. 

Zaterdag overdag stond in het teken van samen spelen: integratie van ‘de Belgen’ en ‘de 

Hollanders’ met ’s ochtends speurtochten door IJsselstein en na de lunch een groot Kartellen-spel 

waarbij alles en iedereen samen speelde. Leuk om te zien hoe de aanvankelijke onbekendheid en 

de verschillen als sneeuw voor de zon verdwenen en er een grote scoutingfamilie ontstond die zich 

prima vermaakte. Over de zon gesproken: het was dit weekeind zonnig en warm, met 25°C 

overdag en 11°C ’s nachts. Beter konden we het ons niet wensen! Na afsluiting van het 

middagprogramma werd duidelijk waar de IJsselsteinse kookploeg zich de hele dag al voor had 

ingespannen: een barbecue voor 80 personen -gesponsord door het Jumelage comité IJsselstein- 

werd genoten in aanwezigheid van het comité.  

Na het opruimen was het bedtijd voor de jongsten en was er nog een avondspel georganiseerd door 

‘De Belgen’, waar ‘De Hollanders’ aan mee mochten doen. Natuurlijk gevolgd door een 

kampvuur. Niet omdat het zo koud was, maar voor de gezelligheid. Scouting is scouting! Dat hoort 

erbij.  

Zondagochtend was voor onze gasten opruimen en inpakken. Na de lunch kwam stipt op tijd de 

bus. De officiële afsluiting, het brullen van de groeps-yell, het in ontvangst nemen van een 

cadeaupakket vol Belgische bieren en bonbons én hun Groepsdas, dankzeggingen over en weer, 

afscheid nemen.   

Nagezwaaid door leden van ‘de Nico Steenbeek’ en ‘het comité’ verdwenen ‘de Belgen’ uit zicht. 

Gelukkig zijn er afspraken gemaakt voor een tegenbezoek zodra de nieuwbouw van ‘het Lokaal’ 

van ‘het 5e en 12e’ gereed is. Wordt vervolgd!! 

                                                 
1 Geachte heer/mevrouw, 
Namens het jumelage comité IJsselstein-Herentals, wil ik graag met u van gedachten wisselen over het organiseren van een 
gezamenlijke activiteit met de scouting van Herentals. 
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Bevers 
 

Januari 

In het begin van het jaar zijn we 

begonnen met een gezamenlijke 

opkomst met de groep. Daarna zijn de 

Bevers begonnen aan het Rozemarijn-

insigne, dat te maken heeft met koken 

en tuinieren. De twee hierop volgende opkomsten zijn we bezig 

geweest met het maken van bladerdeeghapjes. De laatste 

opkomst was het maken van mini-pizza’s met diverse 

ingrediënten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 

We zijn begonnen met een carnavalsopkomst, 

waarbij we gezellige spelletjes deden. De 

opkomst daarna hebben we in een apenkooi 

gespeeld, die was opgezet voor de Bevers en de 

Welpen. Bij de derde opkomst van de maand 

hebben we sleutelhangers gemaakt van 

krimpplastic. De Bevers hebben eerst op het 

plastic getekend, daarna hebben we het plastic in 

de oven gedaan, totdat het gekrompen was. 

Daarna hebben ze er een gaatje in gemaakt, 

zodat ze het aan hun sleutel kunnen hangen. 

Voor de laatste opkomst zijn we verder 

gegaan met het insigne van Rozemarijn. Bij 

deze opkomst hebben we marshmallows 

boven het vuur warm gemaakt. 

 

 

Maart 

Tijdens de eerste opkomst van maart hebben we een kookopkomst gedaan, waarbij we een lekkere 

soep hebben gemaakt. Ook hebben we een nieuw leidinglid geïnstalleerd, Max, met als 

themafiguur Professor Plof. Het weekend daarna hebben we een winterkamp gehad, waarbij we 

veel gespeeld hebben in de speeltuin die we via een speurtocht met kaartlezen moesten vinden. 

Samen met de Scouts hebben we lekker pannenkoeken gegeten. Deze hebben zij voor ons 

gebakken. De derde opkomst van de maand was de laatste opkomst van het Rozemarijn insigne, bij 

deze opkomst hebben we diverse plantjes gezaaid in een bakje. Deze plantjes moesten 
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onderhouden worden door de Bevers om hun insigne te verdienen. Dit was ook de laatste opkomst 

van de maand, wegens Pasen.  
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April 

Voor de eerste opkomst hebben we een opkomst 

gedaan met route technieken. Dit is gedaan ter 

voorbereiding van de Duinenmars, zodat de Bevers 

niet verdwalen. Dit was ook het begin van het 

insigne van Steven Stroom. De tweede opkomst 

hebben we de 

Duinenmars 

gelopen, wij 

hebben hier 5 km 

door de duinen en 

over het strand gelopen. Ook hebben we even tussen de 

golfbrekers gekeken of er nog krabbetje, zeesterretjes of andere 

zeediertjes te vinden waren. Een zeester is toch wel heel apart 

om in het echt te zien.  

De derde opkomst was een gezamenlijke, het was Sint Jorisdag. 

De laatste opkomst was een opkomst vol met het installeren van 

Bevers, met wat spelletjes tussendoor. 

 

 

 

Mei 

In deze maand zijn we verder gegaan met het insigne van Steven Stroom, dat te maken heeft met 

route technieken en communiceren. Zo hebben we deze maand diverse routes gelopen en op 

diverse locaties gespeeld 

 

Juni 

In deze maand was het weer tijd voor de 

Bever Doe Dag; hierbij komen de Bevers 

uit de Regio Drie Rivieren bijeen om met 

zijn allen te spelen. Het thema van dit jaar 

was de Toekomstboom. We zijn de hele 

dag bezig geweest met gezellig spelletjes 

doen. Ook was het in deze maand tijd voor 

het zomerkamp met het thema van Stuiter. 

Eind juni was het tijd voor het zomerkamp. 

Omdat leiding Stuiter afscheid nam dit 

kamp is het volledig in thema van Stuiter 

gegaan. We hebben overnacht in een 

gebouw op Scoutcentrum Buitenzorg in 

Baarn midden in het bos. Vrijdagavond kwamen de kinderen, die gelijk begonnen met een hut 

bouwen, want dat kan in het bos. Na een nacht slapen zijn we zaterdag begonnen op het 

springkussen, de kinderen konden niet wachten om lekker te springen en te stuiteren. De lunch 

bestond uit zelfgemaakte pizza's. De kinderen konden zelf hun pizza beleggen, daarna gingen ze in 

een echte pizza oven op hout gestookt. Dat was even gaaf! 'S middags een speurtocht gelopen naar 

een speeltuin, helaas regende het te hard om ook daadwerkelijk te spelen in de speeltuin, dat werd 

op het kampterrein weer goed gemaakt met het springkussen en de hut. Zondag na het ontbijt en 

een onverwachtste flinke wandeling waren bij terugkomst alle ouders er. Zowel kinderen als 
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leiding hebben een geweldig kamp gehad en alle kinderen hebben een echt Stuiter insigne 

verdiend. 

         
 

Juli  

In juli was het zomervakantie, dus waren er helaas geen opkomsten 

 

Augustus 

Ook het merendeel van augustus viel in de zomervakantie, dus waren er in deze maand wederom 

geen opkomsten. Wel stond de laatste zaterdag van de maand in het teken van de grote 

schoonmaak, waarbij de boerderij grondig wordt schoongemaakt voordat het nieuwe seizoen weer 

begint.  

 

September 

De eerste opkomst van september is tevens de eerste opkomst in het nieuwe seizoen. 

Traditiegetrouw hebben we deze dag foto's bekeken van ons eigen zomerkamp en van de andere 

speltakken.  

Ook hebben zijn er deze maand twee Bevers wezen kijken bij de Welpen. Ze hebben echter 

besloten dat ze het te leuk vonden bij de Bevers en dus nog wat langer wilden blijven. 

 

Oktober 

In oktober vond het overvliegen plaats. Bij dit festijn gaan oudste kinderen 

van een speltak over naar de speltak boven hen. Vanuit de Bevers zijn er 

geen kinderen overgevlogen naar de Welpen.  

Ook was er deze maand de JOTA-JOTI, ook wel bekend als de Jamboree 

On The Air - Jamboree On The Internet. Tijdens dit weekend maken 

scoutinggroepen over de hele wereld contact met elkaar op de meest 

uiteenlopende manieren. De Bevers hebben tijdens deze dag kennis 

gemaakt met verschillende manieren van communiceren, waaronder 

seinen met vlaggen en het gebruik van morsecode. Met de morsecode 

hebben ze een brief die we van Sinterklaas hadden gekregen ontcijferd. 

Dat was toch best wel een heel lastig klusje om te doen.  
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Oktober is natuurlijk ook de maand van Sint Maarten en Halloween. In het kader van deze feesten 

hebben we pompoenen uitgehold en versierd, en samen met de Welpen maskers gemaakt. En de 

dag kan je niet voorbij laten gaat zonder een potje heksenbezem voetbal te spelen  

 

       
 

         
 

November 

In de herfst vallen de bladeren van de bomen, en daar hebben de Bevers prachtige kunstwerken 

mee gemaakt: ze hebben ze verwerkt in schilderijen.  

Deze maand was ook de intocht van Sinterklaas, en de Bevers wilden hun schoen zetten. Een echte 

schoen gebruiken leek de leiding niet zo'n goed idee, dus er zijn mooie schoenen geknutseld voor 

Sint en Piet. Omdat het deze maand weer kouder werd, hebben we ook een aantal opkomsten vuur 

gestookt en lekker marshmallows geroosterd. 

 

December 

In de laatste maand van het jaar hebben we vooral gezamenlijke opkomsten gehad. De eerste 

zaterdag kwam Sinterklaas langs, en hij bracht zelfs cadeautjes mee voor de Bevers! De week erna 

hebben we een begin gemaakt met de oliebollen-verkoopactie, waarmee we elk jaar een leuk 

zakcentje verdienen om nieuw spelmateriaal aan te schaffen voor de groep. Bij de gezamenlijke 

Kerstopkomst hebben we kaarsen gemaakt, voor in de donkere wintermaanden. De laatste dagen 

van december stonden in het teken van het bezorgen van de (eerder verkochte) oliebollen. Een 

aantal Bevers en hun ouders hebben hierbij flink de handen uit de mouwen gestoken om deze actie 

ook dit jaar weer tot een daverend succes te maken. 
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Welpen Khaniwarahorde 
 

We zijn het jaar gestart met een gezamenlijke opkomst met heel de 

groep. De kinderen hebben handelgedreven met als doel zoveel 

mogelijk geld te verdienen. Wij noemen dit het Kartellenspel. Dit is 

een spel wat we wel vaker spelen maar het valt altijd wel weer goed in 

de smaak en valt in elk thema te gieten.  

Tussendoor konden de kinderen zich lekker opwarmen bij een heerlijk vuurtje.  

Na deze supergezellig gezamenlijke opkomst zijn wij 

weer ons eigen programma gaan draaien. Wij zijn als 

leiding vaak opzoek naar leuke nieuwe spelletjes voor 

de kinderen (en ook een beetje voor onszelf, want 

stiekem zijn wij zelf nog kind). Zo hebben wij 

bijvoorbeeld in januari het levend Hungry Hippo 

gespeeld, een spel gebaseerd op het bordspel ‘hungry 

hippo’.  Hierbij ligt er één kind op een karretje en word 

geduwd door andere kinderen. Het is de bedoeling dat 

er zoveel mogelijk ballen worden verzameld in een 

emmer zonder ze daadwerkelijk aan te raken. De 

afbeelding zal het misschien iets verduidelijken.  

Verder zijn wij het jaar vrij rustig gestart met een hoop spelletjes en een hoop gezelligheid. 

 

In februari zijn wij met onze welpen op winterkamp 

geweest. Tijdens dit winterkamp hebben wij een 

historisch en leerzaam uitje gedaan naar het militair 

museum in Soest. In dit museum is een hoop te doen 

en te zien 

voor 

kinderen.  

Na het bezoek 

hebben we 

nog een 

wandeling gemaakt over de landingsbaan die bij het 

museum ligt, waar we hebben geprobeerd om met vlaggen 

een boodschap naar elkaar te seinen. In het bos hebben we 

nog een potje vlaggenroof gespeeld (een spel wat het 

altijd goed doet bij de kinderen) en hebben we gezocht 

naar een geocache. Geocachen is een soort van schat 

zoeken met behulp van een gps, dit wordt over heel de wereld gedaan door een hoop mensen. Je 

gaat op zoek naar een klein voorwerp waar dan een briefje in zit waar je op kan schrijven dat je de 

geocache gevonden hebt. Het is een activiteit die door veel scouts wordt gedaan, maar ook door 

mensen die niks met scouting te maken hebben.  

Toen wij weer terugkwamen van het museum stond er nog een erg leuke verassing te wachten voor 

de kinderen. De dag voor het kamp had de leiding met behulp van leiding van alle speltakken een 

apenkooi opgebouwd en moesten de voetjes van de vloer. 
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En als welpen denken wij natuurlijk ook goed aan de 

natuur. Zo hebben we eind februari nog supermooie 

vogelhuisjes gebouwd. Natuurlijk niet van nieuw vers 

gekocht hout, maar van de oude vloer die boven in 

ons gebouw lag. Er waren een hoop blauwe vingers, 

maar onze stoere welpen hebben allemaal een 

supermooi vogelhuisje mee naar huis kunnen nemen.  

 

Zoals elk jaar in 

maart zijn wij 

met de welpen wezen wilgenknotten bij het labyrint bij de 

Nedereindse plas. Zoals we al eerder zeiden willen wij de 

natuur graag een handje helpen. Bij de wilgenknotdag 

worden wij altijd hartelijk ontvangen door Jan de 

Wilgenman. Jan leert ons elk jaar weer de wilgendans, een 

dans die vroeger door indianen werd uitgevoerd om dichter 

tot de natuur te komen. De kinderen hebben de dag hard 

gewerkt en werden natuurlijk beloond met een lekkere 

warme chocolademelk.  

Bij de welpen spelen wij een hoop spelletjes, maar omdat we altijd in de ochtend van 10.00 tot 

12.00 opkomst hebben is het altijd licht en dan is een smokkelspel toch minder leuk. Om die reden 

hebben wij in maart ook een keer in de avond opkomst gehad. We hebben een super spannend 

smokkelspel gespeeld door een donkere boerderij en de avond afgesloten met heerlijke 

marshmallows boven 

het vuur.  

In april hadden we last 

van een draak op de 

boerderij. Deze draak 

had eieren op het 

grasveld gelegd en we 

wilden natuurlijk niet 

dat deze uitkwamen en 

we allemaal draken op 

ons terrein zouden hebben. De kinderen moesten spelletjes spelen en hiermee stukjes van een 

kasteelmuur verdienen. Deze muur moet de draken wel tegen kunnen houden en zo ons nieuwe dak 

beschermen. Deze opkomst stond in het teken van St. Joris dag en de feestelijk opening van de 

boerderij met het nieuwe dak. Nadat de kinderen de muur hadden gebouwd kon het feest echt 

beginnen. Ouders waren ook uitgenodigd voor een drankje en de burgemeester kwam ook nog 

even langs om ons te feliciteren met het nieuwe dak.  

Na de feestelijke opening met de burgemeester en ouders heeft de leiding nog heerlijk gegeten. 

Alles zelf gekookt op open vuur! 

 

En in april was er natuurlijk ook Koningsdag, waar de Nico Steenbeekgroep van alles heeft 

georganiseerd met behulp van de vrijwilligers en de jeugdleden. Er was een hoop te doen op het 

Nico Steenbeekplein, je kon er springen, pannenkoeken eten, je laten schminken en meer!  
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In mei kregen we erg speciaal bezoek helemaal uit België! Een scoutinggroep uit Herentals kwam, 

in het kader van de jumelage, een weekend bij ons logeren. Ze kwamen met een heleboel 

jeugdleden en staf. Tijdens dit weekend wij een hoop geleerd van hen en zij hopelijk ook van ons.  

Onze welpen hebben één dag met de kinderen van dezelfde leeftijd kunnen spelen. We hebben een 

hoop spelletjes gedaan waarbij de kinderen uit Herentals en van onze eigen groepen samen konden 

werken en ook de kans 

gekregen om lekker met 

elkaar te praten. Nadat alle 

IJsselsteinse jeugdleden 

waren vertrokken, hebben 

een aantal van onze stafleden 

de gasten uit Herentals 

getrakteerd op een lekkere 

maaltijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eind mei hadden wij de vieze opkomst. Deze opkomst stond helemaal in het teken van super vies 

worden, en dit is gelukt. Met spellen zoals vla-twister kon dit natuurlijk ook niet anders. De 

kinderen hebben van deze opkomst genoten, maar de ouders waren iets minder blij met alle vieze 

kleren. In mei zijn de kinderen ook nog bezig geweest met hun knopen insigne. Bij de Welpen 

leren we de kinderen een aantal basisknopen zodat ze bij 

de Scouts al een kleine basis hebben om op verder te 

bouwen. Ook hebben we ze geleerd om hun eigen veters 

te strikken. 

In juni werd ons 

nieuwste staflid 

geïnstalleerd. 

Met installeren 

krijg je al je 

insignes en 

spreek je een 

belofte uit en dan hoor je officieel bij de welpen. Als 

leiding bij de welpen krijg je dan ook je junglenaam. Alle 

welpenleiding heeft een junglenaam die uit het 

junglebook verhaal komt. Zo werd Laura op deze dag ineens Mysa. 
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Halverwege juni hadden wij ook nog de regionale welpen jungledag. Op deze dag komen alle 

Welpengroepen uit de regio samen om de hele dag gezellig met elkaar spelletjes te spelen. Zo leren 

de kinderen andere groepen kennen en hebben ze een leuk uitstapje naar een andere groep binnen 

de regio. Na afloop gaan de kinderen dan naar huis en ruimt de leiding op en hebben dan een 

heerlijk barbecue. Voor leiding is dit ook een erg leerzame dag, want er worden veel ideeën 

uitgewisseld over opkomsten.  

 

En dan was het eindelijk zover, in juli was daar dan het 

leukste evenement van het jaar: zomerkamp! Er was alleen 

één probleem, een van de leiding was zo dom geweest om het 

Jumanji spel te starten. Dit spel moet je uitspelen als je er 

eenmaal aan begint anders word je voortdurend overspoeld 

met verschillende plagen uit de natuur. Nu hadden we geen 

rustig kamp. Om dit spel te spelen moesten wij met zijn allen 

naar Alblasserdam. Op het kamp gebeurde allemaal gekke 

dingen. Op de ene dag waren er overal spinnen en op de 

andere dag waren er apen langs geweest die van alles hadden 

gestolen en met poep hadden gegooid. Natuurlijk zijn onze 

welpen superslim en is het allemaal goed gekomen. Naast al 

deze ellende hebben we een erg leuk kamp gehad met een 

hoop toffe activiteiten. Zo zijn wij naar Kinderdijk geweest 

en hebben daar een fantastische en leerzame rondvaart gehad 

langs de molens. We zaten ook vlakbij een zwemwater waar 

we twee keer zijn wezen zwemmen, gewoon omdat het 

superlekker weer was. Helaas hadden wij na het zomerkamp 

een zomerstop en hadden we 6 weken geen opkomst. 

Na de zomerstop starten wij natuurlijk altijd met de grote 

schoonmaak en wat was er een hoop te doen. Vrijwilligers en 

ouders hebben super hard gewerkt om onze boerderij weer 

mooi te maken en klaar voor een nieuw seizoen! 

De eerste opkomst van het nieuwe seizoen stond in het teken van foto’s kijken van het zomerkamp, 

de ouders zitten hier dan natuurlijk bij.  

September was een rustige maand, we zaten hier met een klein leiding te kort. Er waren twee 

stafleden voor langere tijd afwezig,, één was er een maand naar Zuid-Afrika en de ander liep stage 

op Gran Canaria. Gelukkig hebben we hulp gekregen van staf van andere speltakken en zelfs van 

een scoutinggroep uit Nieuwegein. We hebben ook nog een nieuw staflid mogen verwelkomen en 

zij komt helemaal uit Finland! Ze zou eerst tijdelijk bij ons blijven omdat ze weer terug zou gaan 

naar Finland, maar ze heeft besloten in Utrecht te gaan studeren en blijft dus ook nog leiding bij 

ons. Desondanks hebben we wel leuke opkomsten gehad waarbij we de kinderen via morse en met 

vlaggen hebben geleerd om boodschappen over te brengen. Ook zijn we nog naar het bos geweest. 

Daarnaast hebben we een nesten competitie gehouden. Alle welpen zijn verdeeld in kleinere 

groepjes, nesten genaamd. Om samenwerking binnen deze nesten te stimuleren houden we 

regelmatig een kleine competitie waarbij we kleine spelletjes spelen en wedstrijdjes houden 

waarbij de kinderen middels samenwerken punten kunnen verdienen.  

In oktober was het dan weer tijd voor de Jota. Bij de 

Jota leggen kinderen contact met andere 

scoutinggroepen over heel de wereld via 

zendradio’s. De kinderen mochten zelf de radio 

bedien, met een klein beetje hulp van een 

zendamateur natuurlijk. Dit jaar was er ook genoeg 
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ruimte voor de kinderen om te chatten met andere scoutinggroepen. Daarnaast hebben we ook nog 

spelletjes gedaan waarbij de communicatieve vaardigheden van de kinderen werden getest. 

En in oktober is het natuurlijk ook Halloween. Met Halloween hebben de kinderen super enge 

maskers gemaakt. Wie ze er mee hebben laten schrikken weten we niet maar het is zeker gelukt. 

In november hebben we weer een hoop spelletjes gedaan, dit keer ook weer een nieuwe variant op 

een oud spel. We speelden namelijk bunkertrefbal. Bij bunkertrefbal bouw je met je team een 

bunker met de spullen die je krijgt. Nadat de bunker is gebouwd ga je trefbal spelen. Door het 

samen bouwen en overleggen leren de kinderen belang communicatieve vaardigheden en lekker 

samenwerken en het is natuurlijk gewoon heel leuk.  

Wij hadden superveel geluk in december, want Sinterklaas kwam gewoon bij ons langs! Maar 

Sinterklaas was wat gierig dit jaar en vindt dat de kinderen hun cadeaus maar moesten gaan 

verdienen. De kinderen moesten handelen in sinterklaas artikelen tijdens het sinterklaas 

kartellenspel om zoveel mogelijk pepernoten verdienen. Terwijl ze dat deden werden ze ook nog 

lastiggevallen door pieten die hun pepernoten probeerden te stelen. Maar de welpen zijn zo goed 

dat ze hun cadeau gewoon hebben verdiend, twee voetbal doelen die we tijdens de opkomsten gaan 

gebruiken. 

De week na Sinterklaas was het tijd om oliebollen te gaan verkopen. Alle welpen kregen van ons 

een kerstmuts op en we gingen langs de deuren. Wat hebben we goed verkocht die dag, al onze 

welpen zijn geboren verkopers. 

Met kerst hebben kinderen allemaal een supermooie kaars gemaakt die ze thuis tijdens de 

kerstdagen op tafel konden zetten.  

29 en 30 december waren de bezorgdagen van de oliebollen. Hierbij werd er ook weer hard 

gewerkt door vrijwilligers, ouders en jeugdleden.  

We hebben weer een mooi jaar achter de rug en we kijken met zijn allen al uit naar wat 2017 ons 

gaat brengen! 
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Welpen Sioniehorde 
 

Net als voorafgaande jaren begon het jaar 2016 met een dagje schaatsen 

bij de Vechts banen. Enkele Welpen stonden voor het eerst op het ijs, 

maar met de hulp van wat ouders, plastic pinguïns en de leiding bleef 

iedereen goed overeind.  

De opkomsten daarna hebben de Welpen hard gewerkt om hun insigne 

spelleider, show of knopen te verdienen. Uiteindelijk werd er een prachtig uitgewerkt toneelstuk 

opgevoerd, werd er een interactieve quiz gehouden door spelmasters en hadden er Welpen een 

lastig doolhof geknoopt! 

Eind januari hadden we winterkamp! We hebben de 

jungle verkend en op zaterdagavond bij het 

kampvuur kwamen de enige echte Mowgli en Shanti 

op bezoek.  

In februari hebben we onze nieuwe Slack line 

uitgeprobeerd tijdens allerlei leuke opkomsten. We 

zijn naar het bos geweest en hebben de Welpen 

geleerd over routetechnieken.  

In maart hadden we voor de allereerste keer een 

ontbijtopkomst voor Pasen. Voor sommige Welpen was dit 

wel even wennen zo vroeg (voor sommige leiding al 

helemaal ). Ook hebben we in deze maand het 

Wilgenlabyrinth geknot en de traditionele wilgendans 

gedaan.  

Toen kwam april en ook dit jaar hebben we de Duinenmars 

gelopen. Tien kilometer hebben we afgelegd en onderweg 

hebben we een ijsje gehaald.  

Tijdens een 24-uurskamp in mei hebben we op een 

heerlijke zonnige dag lekker gewandeld op ’t Natte 

Laandpad. Dit was niet zomaar een wandelroute! Onderweg kwamen we lastige obstakels tegen 

over slootjes, waardoor het een hele uitdaging werd om droog aan de overkant te komen. Het 

avontuur zijn we aangegaan, maar niet nat worden was een onbegonnen opgave. Maar soms vies 

worden op scouting hoort er ook wel een beetje bij! 

Op het zomerkamp in Ewijk werden de Welpen in 

opdracht van Meneer D. Tective opgeleid tot ware 

speurneuzen om op zoek te kunnen gaan naar een 

vermist persoon. De hele week lang kregen de Welpen 

ochtendtraining, raadsels om op te lossen en hints. De 

welpen hebben maskers gemaakt, ze wisten te 

ontsnappen uit een escape room en een kamer vol lazers. 

Daarnaast hebben ze een hike gelopen en naar het 

zwembad gegaan. Ook zijn we een dagje naar de stad 

gegaan, op zoek naar meer clues. Om een geweldig leuk 

en mysterieus kamp af te sluiten hebben we een 

ontzettend gezellige bonte avond gehad, waarbij iedereen een stukje op het podium deed.  

Na het zomerkamp was het tijd voor een aantal welpen om 

over te vliegen naar de scouts. Ook kwamen er een aantal 

Welpen bij vanaf de bevers. 
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Op de Jungle-dag in Lopik hebben de Welpen allerlei spellen gedaan met andere Welpen uit de 

regio. Weer een erg leuke dag!  

Aan Joti-Jota deden we dit jaar ook weer mee. We hebben levend risk gespeeld waarbij er allerlei 

spelletjes voltooid moesten worden om een land op de wereldkaart te mogen veroveren. Net als 

altijd hebben we ook weer gezonden over de radio met andere scoutinggroepen en soldeerwerkjes 

gemaakt.  

 

 

Naast al deze dingen hebben we dit jaar 

broodjes gebakken boven het kampvuur, een 

VOC-spel gedaan en een super leuke bosdag 

gehad!  

Aan het eind van het jaar hebben we 

Sinterklaas gevierd en veel oliebollen en 

appelflappen verkocht! Jammer genoeg hebben 

we afscheid moeten nemen van Marala en 

Rikki-tikki-tavi! Desalniettemin was het een 

top jaar!  
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Scouts 
 

Hallo allemaal, 

 

2017 is na een jaar wachten eindelijk 

begonnen, maar wat een feest hebben 

we gehad in 2016 bij de scouts. Het 

begon allemaal met de gezamenlijke opkomst op de boerderij. Het 

kartellenspel. Hierbij maakten we kennis hoe vervelend sommige 

leiding kan zijn. Denk maar aan chateau du croissant. Hier kon je 

met voordeel kopen, niet wetende dat het voordeel ook in de 

verkoopprijs zat.   

 

Na deze start werd gedurende het jaar steeds meer richting het 

zomerkamp toe gewerkt. Uiteraard kregen de scouts weer de 

spoedcursussen knopen en routetechnieken. We willen natuurlijk 

niet dat de scouts tijdens zomerkamp op de grond zitten, terwijl ze 

hoog en droog kunnen zitten. Ook is het natuurlijk leuk om een 

keer niet te verdwalen. Na wat uitleg over de technieken werden er 

routes in de buurt uitgezet door de patrouilles, waarna deze door 

andere patrouilles gelopen werden. Niemand liep verkeerd, wij 

keken met goede hoop naar het zomerkamp.  

 

Naast voorbereidingen voor zomerkamp hielden we ons ook bezig 

met andere leuke dingen. Denk hierbij aan onze vrienden de Belgen, waarmee we het 

Batavierenspel en Hollandse leeuwen hebben gespeeld. Ook hebben we gewerkt aan het insigne 

expressie. Om dit insigne te halen moesten de scouts een poster maken, een lied of gedicht maken, 

en een optreden verzorgen. Na leuke posters, liedjes en gedichten en optredens waarin de leiding 

ook werd genoemd kreeg iedereen zo’n mooie insigne mee naar huis. 

 

Dit jaar hebben we voor het eerst een kind-ouderkamp gehouden. Tijdens proefkamp hadden we er 

een extra patrouille de ouders. Net als de scouts en de leiding sliepen ze in tenten en maakten hun 

eigen keuken. Dit is erg bevallen zowel bij de ouders als bij de leiding. Wie weet komt er hier nog 

een vervolg van. 

 

Onze speltak is ook dit jaar weer uitgebreid met een 

aantal scouts die over zijn gekomen van de welpen 

en een aantal leden die van buitenaf lid zijn 

geworden. Dit was maar goed ook, want na 

zomerkamp vertrokken er 8 naar de Explorers. Het 

zomerkamp heeft dit jaar in Ewijk plaats gevonden, 

vlakbij Nijmegen. Het thema van dit jaar was 

kolonisten van Ewijk. Tijdens het kamp konden de 

scouts, net zoals in het bordspel, grondstoffen 

verdienen waarmee straten, dorpen, en steden 

gekocht konden worden. De voortgang van de scouts 

werd op een groot bord bijgehouden, zodat we aan 

het einde van het kamp een winnaar konden uitroepen. Tijdens het zomerkamp konden punten voor 

het kolonistenspel worden verdiend door  verschillende spellen te spelen. Denk hierbij aan het 
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bouwen van het grote pionierproject, dit jaar een kasteel, levend Ewijk (risk), waterhonkbal en nog 

veel meer. Zoals altijd slapen de scouts in tenten en maken hun eigen keuken. Altijd leuk om te 

zien dat die ene knoop toch niet zo strak was als gedacht. Elke dag zat de patrouille een klein 

stukje lager. Zoals ieder jaar hebben de scouts ook weer een hike gefietst. Niet iedereen reed de 

hike goed, waardoor het  uiteindelijk toch nog stevig doorfietsen was (onder bezielende leiding van 

Victor) om de laatste pont te halen. Al met al was het weer een super geslaagd zomerkamp, 

ondanks onze vrienden de muggen die elke avond langs kwamen om te feesten. 

 

Na de zomerstop zijn we het nieuwe seizoen goed begonnen met een gezamenlijke foto-kijk 

opkomst. Tijdens deze opkomst kunnen alle ouders, broertjes, zusjes, opa’s, en oma’s de foto’s van 

het zomerkamp komen bekijken. De rest van het jaar zijn we bezig geweest om de scouts te leren 

hoe ze een zaag en bijl kunnen gebruiken, hoe ze op een goede manier een vuur opbouwen, en de 

oudste scouts hebben geleerd hoe ze zonder lucifers een vuur kunnen aanmaken. Daarnaast hebben 

we fluitenkoorden en dasringen gemaakt, zijn we druk aan het zenden geweest tijdens jota/joti, 

pompoensoep gemaakt met Halloween, en hebben de scouts zich weer fanatiek ingezet tijdens de 

oliebollenactie. 

 

Evenals voorgaande jaren zijn er ook dit jaar weer wat 

veranderingen aangebracht in het leidingteam. Na het 

kamp namen we afscheid van Marloes die een volgende 

stap zet als begeleiding bij de Explorers. Kirsten en 

Thijs hebben besloten ons team te komen versterken, 

Simone heeft na een jaar afwezigheid besloten om toch 

weer terug te keren naar de scouts, en Niels is na zijn 

tijd  in Suriname weer teruggekomen in het 

leidingteam.  

 

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd 

scouts-jaar. En we gaan er met alle leiding voor zorgen om in 2017 elke week weer toffe, coole 

nieuwe dingen te leren aan de Scouts en er weer zo’n fantastisch jaar van te maken. 

 

Groetjes, 

De Scoutsleiding  
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Explorers 
 

Jaarverslag 2016 

We starten weer een fris nieuw jaar na een drukke december 

periode, nieuwe kansen in 2016 liggen open voor de Explorers. 

De eerste opkomst van dit nieuwe jaar luiden we gezamenlijk in 

met een groots kartellenspel. Dit is een verzamel spel om zoveel 

mogelijk handel te drijven bij de verschillende posten. De Explorers waren uiteraard bloed 

fanatiek. Een gouwe oude die we deze maand 

januari nog hebben gedaan is het ruilspel. Start 

met een theezakje en krijg er iets waardevols voor 

terug. Een mooie afsluiter van deze maand hadden 

we met de ballen opkomst, alle spellen die we 

kennen met ballen hebben we gedaan. 

Februari was de tijd om nog wat opkomsten te 

plannen. Geen makkelijke taak maar zeker nuttig 

voor de rest van het seizoen. Vele leuke ideeën kwamen naar voren die de rest van dit jaar met 

plezier werden uitgevoerd. Op de korte termijn is er een foto opdrachten spel verzonnen en een 

smokkelspel. De vernieuwende opkomst van deze maand was de uitgebreide pijltjes schiet 

opkomst. Dagen ervoor zijn alle jeugdleden druk bezig geweest met papieren pijltjes maken als 

munitie voor de blaaspijpen. Met veiligheidsbrillen op kon de opkomst beginnen en de strijd 

barste los. 

Ongemerkt hebben de Explorers een hele hoop 

geleerd voor zomerkamp in de maand maart. Het 

begon met een foto zoek route, leer je omgeving 

kennen. Zo kregen ze een foto van ergens in 

IJsselstein met een kaartje. Bezoek deze plekken en 

maak een foto. Verderop deze maand waren vooral 

vuur vaardigheden van belang. 2 Opkomsten achter 

elkaar waar vuur maken en beheersen van belang 

waren. De 1ste het maken van vuur, de 2de opkomst 

liet zien hoe vuur uit de hand kan lopen. Hierbij 

werden papieren gebouwen gemaakt en beschoten 

met vuur katapulten. Het liep niet goed af voor de papieren steden. De jaarlijkse paasbrunch 

was ook weer van de partij en we hebben lekker gesmikkeld met z’n allen.  

Het was weer eens tijd voor een avond opkomst, en deze keer was de tijd voor de game avond. 

Meerdere game consoles stonden klaar en fanatiek werd er gespeeld, gezongen, gedanst en 

geracet. Sint Joris dag werd gevierd door het afbakenen van de drakeneieren die gelegd waren 

op ons grasveld. Door middel van opdrachten konden muur 

onderdelen verdiend worden. De muur werd succesvol 

opgebouwd en zijn wij allen beschermd tegen draken nu, 

voor dit jaar. 

Mei was een drukke maand, zo hadden we een weekend 

bezoek uit Herentals waar we een groots Batavieren spel 

mee hebben gedaan en een uiterst fanatiek potje Hollandse 

Leeuwen. Voorbereidingen voor zomerkamp zijn in mei ook 

in volle gang. In Oostenrijk bevindt zich onze zomerkamp 
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locatie. Wij vonden het een goed idee om de Explorers op de hoogte te brengen van Oostenrijk 

door middel van een quiz. Verdere voorbereidingen voor zomerkamp werden getroffen 

doormiddel van een weekendkamp in Baarn waar we aan het programma hebben gewerkt. Na 

ons weekendkamp was het tijd om te helpen met de Anjeractie. 

Vlak voor zomerkamp was het belangrijk om de laatste 

scouting vaardigheden bij te schaven. Geocache locaties 

opzoeken en volgen, route technieken en op kampvuur 

koken was vooral aan de orde. 

Zomerkamp 2016 was een uniek kamp voor de Explorers. 

Met zomerse temperaturen van wel 30 graden, tot -10 in 

de sneeuw. Van het lage Nederland, tot de hoge bergen in 

Oostenrijk. Voor 2 vrijwilligers was dit hun laatste 

zomerkamp als leiding bij de Explorers. En een bijzonder 

kamp is het gelukkig geworden. Geweldig uitzicht vanaf 

ons kamp terrein waar een bobslee baan omheen liep. Een bezoek aan het Swarovski museum. 

Boven op de berg een tocht door ijsgrotten en achteraf Kaiserschmarrn (Heerlijk).  

Een mooi kamp was het zeer zeker. 

Het nieuwe seizoen gaat van start met toevoeging van 1 

nieuwe leiding wat ons totaal nu op 3 man begeleiding 

brengt. Een totaal van 8 nieuwe Explorers zijn 

overgekomen vanuit de scouts wat weer leuke nieuwe 

uitdagingen met zich meebrengt. Teambuilding en 

blaaspijpschieten staan als eerste in de rij dit seizoen.  

Oktober begint met overvliegen en zitten we echt vast 

aan deze nieuwe club van 8 Explorers wat ons totaal 

brengt op 16 

jeugdleden. 

Jota/Joti kamp 

hebben we 

samen met de 

Scouting Clifford Reichert Lopik gedaan. Zo was er 

natuurlijk een kennismakingsspel, een zoek spel met 

jagers en prooi, een levend ganzenbord en een hike 

uitgezet door een 

van onze eigen 

Explorers. 

Verderop in 

oktober stond de 

herfstopkomst 

klaar met de wonderschone bomendans. Als afsluiter een 

toernooi Masterchef Editie Explorers. Hieruit kwamen 

enkele bijzonder lekkere gerechten naar voren. 

November en December zijn altijd drukke maanden voor 

de Explorers. Installeren, foto opdrachten opkomst, 

nacht bunkertrefbal, Sinterklaas dobbelspel, de 

oliebollen verkoopdag en de kerstopkomst. De 

kerstopkomst bestond uit het maken van onze eigen 

kaarsen en papieren kerstbomen 



 

Jaarverslag Nico Steenbeek Groep  Jaarverslag 2016 

 - 22 - 

Roverscouts 
 

Zoals ieder jaar hebben de Roverscouts ook afgelopen jaar weer twee 

wekelijks een opkomst gedraaid. We trapten het jaar af met een 

nieuwjaarsreceptie waarin we gelijk aan de slag gingen voor een leuke 

vervolg opkomst, bowlen! 

We hebben een aantal mensen bij de groep betrokken en dit deed ons 

plezier. 

Het fijne hiervan was ook dat de adviseurs wat op de achtergrond konden 

blijven. 

 

We zijn gaan bowlen met de regio, en daarna nog wat gefeest in de stad. 

Naast dat we natuurlijk van een goed kampvuurtje houden, hebben we 

afgelopen jaar weer een geslaagde iScout game gedaan en een Crazy 88. ( 

een variant van de iScout ) 

 

 
 

Ook hebben we onze eigen jacuzzi gemaakt, en dit was toch best lekker zo einde van de winter. 

Natuurlijk zouden de Rovers niet de Rovers zijn als we niet zouden helpen met de 

groepsactiviteiten. Vele van ons zijn naast de 

Roverscouts ook leiding en dus hebben we 

ook geholpen met bijvoorbeeld de 

JOTA/JOTI, of met Sint Jorisdag. 

 

Na de zomerkampen hebben we het nieuwe 

jaar afgetrapt met een goeie BBQ, waar we 

veel mensen voor hadden uitgenodigd en 

tijdens Halloween hebben we een aantal 

pompoenen omgetoverd tot echte monsters, 

waar we ook nog is uit konden drinken ;)  

November zijn we nog voor een opkomst 
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naar Jumpsquare geweest, het grootse indoor trampoline park. In december hebben we ook nog een 

Sinterklaas opkomst gehouden met een oud maar goud potje Monopoly, waar bij je pas een suprise 

kreeg als je in de gevangenis kwam. Top idee! 

 

Verder hebben we helaas besloten niet op kamp te gaan, dit omdat er nog wat verschillen waren in 

onze agenda’s en budgetten. We blijven uiteraard studenten. 

Dit was het jaarverslag van de Roverscouts, op naar een volgend jaar! 
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Het Bestuur 
 

Ook in 2016 heeft het bestuur zich op een aantal vlakken beziggehouden om de vereniging te laten 

draaien zoals deze draait. Soms zijn deze activiteiten gepland en soms ongepland. 

Bestuursvergaderingen zijn de gepland, de inhoud hiervan is iets minder gepland. De opening van 

de verbouwde boerderij (dakvlak, leidingverblijf en zolderverdieping) was gepland, de 

aanwezigheid van drakeneieren rond de boerderij was minder gepland, maar we zijn ervan 

afgekomen voordat de eerste eieren uitkwamen. De burgemeester kwam veilig weg. 

De aanwezigheid van Belgische scouts was gepland en zeer geslaagd, zie het verslag op de 

volgende pagina. Een ieder die hier aan bijgedragen heeft: Bedankt! 

Het rooien van de coniferenhaag was dan weer niet gepland. Ondanks het overleg dat over dit 

traject (parkeerplaatsen voor de KPJ) heeft plaatsgevonden, werden we verrast met een doorzicht 

zoals we dat in geen jaren gehad hebben op het speelveld achter de boerderij. Inmiddels is een hek 

geplaatst en zullen we zien welk groen de gaten in het hek gaat vullen. De planning is dat dit geen 

coniferen gaan worden, dat scheelt weer in het snoeiwerk. 

Ook gepland is de zoektocht naar nieuw bloed in het bestuur. Ik ben begin 2017 statutair aftredend 

en niet meer herkiesbaar. We hebben voor het bestuur twee kandidaten gevonden en deze zullen 

begin 2017 aan de groepsraad voorgelegd worden. Ik heb er vertrouwen in dat de gaten gevuld 

zullen worden zodat de bestuurlijke toekomst van de vereniging gewaarborgd is. 

 

 

Namens het bestuur, George Mesman (voorzitter NSG) 
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Belangenstichting 
 

Martijn Rietveld trad in 2016 (9 april) toe tot het bestuur, waarmee in de vacature van Rob van de 

Werken werd voorzien. Het bestuur is er in 2016 nog niet in geslaagd in de vacatures van 

Angelique Mol te voorzien. Tot nader order neemt Onno van den Berg de activiteiten van de 

secretaris waar.  

 

Met betrekking tot de lasten van instandhouding en het totale onderhoud van de opstal verstrekt de 

gemeente jaarlijks een bedrag van EUR 11.345 aan de Stichting. Dit bedrag is niet geïndexeerd. 

Voor 2016 werd geen bijdrage van de gemeente op dit punt ontvangen, daar de bijdrage voor 2016 

door gemeente reeds in 2015 was verstrekt in het kader van de vernieuwing van het dak. 

Voor de exploitatie werd in het jaar 1995 een bedrag van EUR 4.765 aan de Stichting verstrekt. Dit 

bedrag wordt wel geïndexeerd. Het bedrag in kwestie over 2000 was EUR 6.208. Dit bedrag is 

gedurende en aantal jaren niet geïndexeerd. Over 2016  bedroeg de bijdrage EUR 7.466. Verder 

verwierf de Stichting over 2016 inkomsten uit acties, georganiseerd door de Nico Steenbeekgroep 

(oliebollenactie) alsmede rentebaten over de aanwezige liquide middelen. De rentebaten lopen 

ieder jaar terug. De inkomsten van de oliebollenactie komen ten goede aan projecten van de groep.  

 

In 2015 is een project ‘Dakpanplan’ gestart. Doel is om middelen in te zamelen voor 

onderhoudsuitgaven die niet vanuit de onderhoudsvoorziening kunnen worden gedekt. In 2016 kon 

een bijdrage aan dit plan worden bijgeschreven. 

 

De Spelende Wolf heeft gedurende het verslagjaar op woensdagmiddag en –avond, 

donderdagmiddag en zaterdag gebruik gemaakt van een deel van de berderij. De samenwerking 

tussen de Nico Steenbeekgroep als hoofdgebruiker en De Spelende Wolf verloopt goed. De Nico 

Steenbeekgroep heeft over 2016 een bijdrage betaald voor het gebruik van de boerderij. Het ligt in 

de bedoeling dat deze bijdrage tot 2020 zal stijgen naar € 5.000 per jaar. Indirect betalen de leden 

van de groep dan ca. EUR 35 per lid per jaar voor het gebruik van de boerderij. 

 

Voorts vond het gebruikelijke onderhoud aan de verwarmingsinstallaties, de brandblusmiddelen 

(slanghaspels en blussers) plaats. De brandmeldinstallatie- en ontruimingsinstallatie is door Stigho-

Electro gecontroleerd.  

Ook in 2016 is voortgegaan met het project vervanging gewone lampen door led-lampen. 

 

Eind augustus, direct vóór het begin van het nieuwe Scouting seizoen werd de groep 

geconfronteerd met een grote waterschade. In het keukenblok op de 1e etage was een koppeing 

spontaan gesprongen. Doordat de boerderij in de vakantie niet bezet was, heeft het water minimaal 

1, en mogelijk 2,5 dagen kunnen uitstromen. De onderliggende beverruimte stond volledig blank. 

De vloerbedekkingen van zowel het leidingverblijf op de 1e etage als de beverruimte op de begane 

grond en het plafond tussen beide etages liepen waterschade op, evenals het keukenblok en 

materialen en inventaris van de bevers. De schade is, onder aftrek van een eigen risico, gedekt door 

de opstal- en inventarisverzekering. Het herstel vond deels in 2016 plaats. Het restant wordt in 

2017 uitgevoerd. 

 

In oktober is de gehele buitenzijde en een deel van de binnenzijde van de boerderij opnieuw in de 

verf gezet. 
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De proef met de flexibele laag op de ramen in de keuken was bemoedigend. Na het verfwerk is de 

de flexibele folie op alle ramen van de keuken en de beverruimte aangebracht. Naar verwachting 

zal dit een verdere besparing op de verwarmingskosten met zich mee brengen. 

 

Het gebruik van elektriciteit was in 2016 wederom lager dan voorgaande jaren. De nieuwe led-

verlichting zal hierbij naar verwachting een rol hebben gespeeld, maar ook een betere discipline bij 

de gebruikers (licht uit bij afwezigheid) zal hier een rol hebben gespeeld. Het gasverbruik over 

2016 was lager dan 2015. Dit zal mede beïnvloed zijn door de betere isolatie van de 1e etage 

(nieuw dak). 

  

Ondanks de lagere energielasten is de exploitatiebijdrage van de gemeente nog steeds niet 

kostendekkend.  

 

Het stucwerk van de kelder is nog niet uitgevoerd. Dit zal begin 2017 gaan plaatsvinden. 

 

Het bestuur dankt al degenen die in 2016 de nodige steentjes hebben bijgedragen aan het in stand 

houden van de boerderij. 

 

Vooruitzichten voor 2017 

De opslagruimte voor de materialen van de groep zal in 2017 worden gerenoveerd. Hiervoor is een 

bedrag van EUR 4.000 uitgetrokken. Andere grote projecten zijn het stucwerk in 2 kelders, een 

toegangscontrolesysteem (mede nodig i.v.m. verhuur) en een betere aansturing van de 

verwarmingsinstallaties, ook samenhangend met de verhuur. 

 

 

 

 

Het bestuur       28 februari 2017 
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Werkplannen 2018 

Wat is Scouting?  

Bij Scouting spelen jongens en meisjes van alle leeftijden samen in een Scoutinggroep het 

Scoutingspel. Het spelen van dit spel is een belangrijk onderdeel van Scouting en vormt één van de 

succesfactoren van een gezonde groep. Het Scoutingspel is gebaseerd op de spelvisie SCOUTS. 

De basis van het Scoutingspel is het gedachtegoed van Baden-Powell. 

In de kern is dat het ontwikkelen van jeugd- en jongeren door middel van een plezierige 

vrijetijdsbesteding. Dat gedachtegoed wordt nog wekelijks toegepast door Scoutinggroepen over 

de hele wereld in geweldige Scoutingactiviteiten. Daar is niets aan veranderd. Wat wel is 

veranderd is de visie op Scouting. Wij kijken 100 jaar later anders tegen de woorden van Baden-

Powell aan. In het kader van het vernieuwingstraject 2010 is de spelvisie op Scouting opnieuw 

geformuleerd in SCOUTS. Hoewel de woorden anders zijn, herkent iedere Scout nog steeds het 

spel van Scouting. 

Samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling. 

Code en traditie zijn onze basis, de wet & belofte onze waarde. 

Outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur 

Uitdaging zoeken we in alles om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige Scouts. 

Teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar. 

Spel en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van Scouts te benutten. 

De Scoutingmethode is gekoppeld aan de spelvisie SCOUTS. En heeft met dezelfde letters de 

volgende uitwerking gekregen. Waar staat het voor:  

Samen: maatschappelijke betrokkenheid en verbondenheid. Iets doen voor een ander, bijvoorbeeld 

een kerststukje maken voor ouderen of leden van de jongerentak bouwen zelf een huis voor 

kinderen met Aids (in Afrika). Als Scout ben je onderdeel van een groter geheel, regionaal, 

landelijk en zelfs internationaal. Voorbeelden: regiospelen, HIT, Scouts2day, wereld jamboree. 

Overal waar Scouts elkaar treffen, herkennen ze elkaar en vinden ze elkaar in dezelfde gedachten 

en activiteiten. 

Code: wet en belofte en ceremoniën. In onze wet en belofte staat beschreven hoe we met elkaar en 

anderen om willen gaan en hoe we de wereld om ons heen behandelen. Ceremoniën maken een 

belangrijk onderdeel uit van ons programma. Ceremoniën dienen ter bevestiging van ons Scouts-

zijn en geven ons een groepsgevoel. Onder ceremoniën verstaan we de opening & sluiting, het 

overvliegen en installeren.  

Outdoor: buitenleven is een essentieel onderdeel van het programma en dat zal het ook blijven.  

Uitdaging: Onderwerpen die hierbij komen kijken zijn: welke vaardigheden kunnen kinderen en 

jongeren zich eigen maken binnen het Scoutingspel én op welke manier kunnen we laten zien wat 

we leren bij Scouting. Uiteraard wordt hier rekening gehouden met de verschillende leeftijden. 

Tenslotte kent een Welp niet dezelfde uitdagingen als een Explorer.  

Team: voorbeelden: nesten, ploegen, bakken met subgroepleiders. En de leiding die bij jongere 

speltakken echt leiding geeft en naarmate de jeugdleden ouder worden, meer begeleidend aanwezig 

zijn. 

Spel: Een thema is een verhaal of leefwereld die als achtergrond gebruikt wordt voor het 

Scoutingspel. Een goed uitgewerkt thema biedt houvast aan leiding om het spel vorm te geven. 
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Wat is de speltak Bevers? 

Bevers is de jongste groep binnen de Scouting groep. Het zijn kinderen in de leeftijd van 5 tot 7 

jaar. Ze houden vooral van spelletjes, knutselen, koken/bakken, naar het bos of strand gaan, 

sportief spelen, toneelspelen of gewoon samen spelen. Spelenderwijs ontdekken ze de wereld om 

zich heen. En daarvoor hoeven ze niet op reis. In het dorp Hotsjietonia is genoeg te beleven. In het 

dorp Hotsjietonia wonen allemaal themafiguren en elk themafiguur heeft zijn of haar eigen 

eigenschappen en houdt van verschillende dingen om te doen, te maken of te spelen. Ook gaan de 

Bevers minimaal 2 keer per jaar een weekendje op kamp. 

 

Bevers herken je aan hun rode blouse of t-shirt. Verder dragen ze net als alle andere Scouts een das 

met een dasring. Zo horen ze er echt bij. 

 

Om voor variatie in het programma te zorgen, werken we met acht activiteitengebieden. Deze 

zijn voor alle speltakken hetzelfde. 

 

In Hotsjietonia vind je deze acht activiteitengebieden terug. De huizen van de bewoners staan in 

bepaald activiteitengebied. In het midden van het dorp vind je een dorpsplein met een vlaggenmast. 

Dit is het activiteitengebied Samenleving. Rondom dit dorpsplein vind je de andere 

activiteitengebieden. In het noorden bijvoorbeeld ligt het bos waar Bas Bos en Rebbel wonen. Een 

ideale plek voor buiten activiteiten (Buitenleven)! Aan de rand van het dorp stroomt ook een 

rivier; hier ligt de boot van Sterre en Steven aangemeerd. Sterre en Steven kunnen gemakkelijk 

wegvaren met de boot; dan kom je op andere locaties (Internationaal). Vlakbij de boot staat het 

huis van Stanley Stekker. Hier is plek genoeg om Uitdagende Scoutingtechnieken te doen. Ten 

zuiden van het dorpsplein vind je Expressie. Waar anders kun je dat doen dan bij het huis van Keet 

en Fleur Kleur? Helemaal aan de linkerkant van het dorp vind je het spelveld. Balkjes om op te 

lopen, een klimhuis om in te klimmen en af te glijden en natuurlijk gras, ideaal voor actieve Sport 

& Spel activiteiten. Noa hoort bij het activiteitengebied Identiteit. Hier kun je weer even bij jezelf 

komen of je verjaardag vieren. Met professor Plof in de buurt is het soms een beetje gevaarlijk, 

Rozemarijn let goed op de kinderen. Hier kun je een programma doen rondom veilig en gezond. 

 

Doelstellingen speltak Bevers. 
Doelstelling is het toepassen van de Scoutingmethode als uitwerking van de spelvisie SCOUTS 

binnen het thema Hotsjietonia. Om als leiding een gevarieerd programma aan de kinderen te 

kunnen aanbieden, werken we met verschillende themafiguren met elk hun eigen kwaliteiten.  
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Welke activiteiten worden ontplooid om de doelstellingen te halen? 

 
 Activiteitengebied   

Samenleving Bever-Doe-Dag activiteiten die te maken hebben 

met je eigen omgeving, het cultureel 

erfgoed en de maatschappij 

(maatschappelijke participatie). 

Buiten leven Zaadjes planten activiteiten rondom het beleven van 

de natuur en overleven in de natuur, 

zoals survival, kennis van plant en 

dier, milieu, natuurbeheer en weer. 

Internationaal  Jota / Joti activiteiten rondom kennis over 

Scouting wereldwijd (bijvoorbeeld 

JOTA JOTI), internationale 

uitwisselingen en andere culturen 

   

Scoutingtechnieken Speurtochten 

Kaart en Kompas 

Kampen 

Hout verzamelen voor kampvuur 

 

hakken, stoken, kaart en kompas, 

routetechnieken, pionieren, zeilen 

en kamperen  

 

Expressie Grote en kleine knutselprojecten 

 

activiteiten waarmee je je kunt 

uitdrukken, zoals dansen, filmen, 

handvaardigheid, toneelspelen, 

muziek maken, schrijven;  

 

   

Sport en spel Tikspellen, Balspellen, kringspellen sporten, postenspellen, renspellen, 

gezelschapsspellen en teamspellen 

   

Identiteit  activiteiten die te maken hebben 

met wie je zelf bent (zelfbeeld), 

welke levensovertuiging je hebt en 

de identiteit van je groep. 

Veilig en gezond Brandoefening 

Koken 

 

activiteiten rondom voeding en 

veiligheid (zowel fysiek als 

emotioneel). 

 

 

http://nl.scoutwiki.org/Portaal:Scouting_organisaties
http://nl.scoutwiki.org/JOTA
http://nl.scoutwiki.org/JOTI
http://nl.scoutwiki.org/Bijl
http://nl.scoutwiki.org/Kampvuur_aansteken
http://nl.scoutwiki.org/Stafkaart
http://nl.scoutwiki.org/Kompas
http://nl.scoutwiki.org/Routetechnieken
http://nl.scoutwiki.org/Pionieren
http://nl.scoutwiki.org/Zeilen
http://nl.scoutwiki.org/Portaal:Op_kamp_en_evenementen
http://nl.scoutwiki.org/Lijst_van_toneelspellen
http://nl.scoutwiki.org/Postenspel
http://nl.scoutwiki.org/Renspel
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Wat is hiervoor nodig? 
 

Jeugdleden 

Bij de Bevers zitten er gemiddeld 15 kinderen, deze zijn niet iedere zaterdag allemaal aanwezig. 

Met onze leiding capaciteit kunnen we maximale groepsgrootte van 20 Bevers hanteren. We kijken 

naar de behoefte van de kinderen van de op dat moment aanwezige groep welke activiteiten we dat 

jaar gaan doen, wel ook rekening houdend met de wensen en behoeften van alle Bevers. 

 

Leiding 

Als gezegd, er dient een juiste verhouding te zijn tussen leiding en kinderen. Er zijn op dit moment 

5 leidsters, maar ook leiding is soms verhinderd. Effectief zijn er 3 leidsters. 

Het Bever-team wil invulling geven aan het concept van continu leren, zoals dat door Scouting 

Nederland wordt aangedragen. Per jaar zal daarvoor een plan gemaakt worden. Het team roept het 

bestuur en de groepsraad op om een financiële bijdrage in de uitvoering van dit plan te leveren. 

 

Financiering van opkomsten 

De opkomsten worden gefinancierd uit de contributies. Voor een deel van de opkomstkosten wordt 

door de gemeente subsidie verstrekt. Dit betreft verbruiksmateriaal, excursies, reparaties etc. 

Kampkosten vallen geheel onder de gesubsidieerde kosten. Het subsidiebedrag voor de Nico 

Steenbeekgroep als geheel is aan een maximum gebonden. 

Ook zijn er kosten voor consumpties, deze zijn niet gesubsidieerd. 

De kosten van kampen worden apart begroot. De kosten worden gedekt uit de kampbijdrage van de 

ouders. Voor excursies tijdens de kampen wordt een deel van de contributie gereserveerd. 

 

Investeringen in materiaal 

De Bevers hebben een gemiddelde investeringsbegroting van €200,00. Hiervoor schaffen wij 

spelmateriaal aan wat we langdurig kunnen gebruiken. Het andere materiaal, waaronder 

knutselspullen betalen we uit de opkomstbegroting. 

 

Verder 

Voor sommige opkomsten hebben wij de hulp van ouders nodig, we willen dan een beroep op hun 

doen om bijvoorbeeld naar het bos te rijden, of posten van spellen te bemannen.  

Het is daarom van belang tijd te besteden aan het onderhouden van goede contacten met de ouders. 

Dit is ook belangrijk voor het in alle openheid kunnen bespreken van mogelijke problemen of 

onzekerheden.  

 

De speltak is onderdeel van de Nico Steenbeekgroep. Een deel van de activiteiten zal daarom in 

groepsverband worden ondernomen. Voorbeelden hiervan zijn: overvliegen, sinterklaas, kerst, 

Jota/Joti, onderhoud gebouw en terrein. Het Bever-team zal haar aandeel in de organisatie en 

bemanning van groepsactiviteiten leveren. 

Alle leiding is onderdeel van de besluitvorming van de groep en heeft bijvoorbeeld zitting in de 

groepsraad. Het Bever-team zal tijd uittrekken om deze vergaderingen voor te bereiden en na te 

bespreken. Waar nodig zullen de deelnemers vanuit de Bevers ter vergadering een Beverstandpunt 

ter sprake brengen. Bij stemmingen maken de leden van het Bever-team voor zichzelf uit of zij het 

Beverstandpunt of een eigen standpunt innemen. 
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Wat is de speltak Welpen Khaniwarahorde? 

Een ander onderdeel van het leeftijdseigene is het werken in thema. Met name bij de 5-7 jarigen en 

7-11 jarigen is er veel aandacht voor het werken in thema’s, aangezien dit aansluit bij de 

leefwereld van deze kinderen. 

 

Thema’s vooral als aankleding: in namen van de leiding en subgroepen, als aankleding voor het 

lokaal en bij het openen en sluiten. Het daadwerkelijk spelen van activiteiten in thema’s wordt niet 

veel gedaan. Dit is een gemiste kans, omdat het spelen in thema’s de unieke mogelijkheid biedt 

beter en meer aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen.  

 

Kinderen van 7 tot en met 11 jaar spelen in het thema van Jungleboek. Deze Welpen spelen hun 

Scoutingspel in de jungle met Mowgli en Shanti. Hier beleven de Welpen de spannendste 

avonturen met hun vrienden uit Jungleboek. Welpen spelen bijvoorbeeld spannende bosspelletjes, 

oefenen met koken en doen creatieve programma's. Ook gaan de Welpen minstens één keer per 

jaar op kamp, waar ze uitdagende spellen doen en veel leren. 

 

Ook als er gespeeld wordt in gemengde speltakken kan tegemoet gekomen worden aan de 

verschillen tussen jongens en meiden. Er is niet duidelijk een voorkeur voor het gemengd of 

ongemengd spelen. Beide hebben zo hun voor- en nadelen, waarbij het als groep belangrijk is te 

kijken waarom je voor het een of het ander kiest. Dit hangt mede af van de kinderen in je groep. 

Het is daarbij goed je te beseffen dat potentiële (ouders van) leden in hun keuze voor een bepaalde 

groep rekening kunnen houden met of de groep gemengd of niet gemengd draait. 

 

Doelstelling speltak Welpen? 
Doelstelling is het toepassen van de Scoutingmethode als uitwerking van de spelvisie SCOUTS 

binnen het thema Jungleboek. Om als leiding een gevarieerd programma aan de kinderen te kunnen 

aanbieden, is het Welpenspel verdeeld in activiteitengebieden. Als hulpmiddel, om elk 

activiteitengebied een keer aan bod te laten komen, worden de jachtgebieden uit het Welpenverhaal 

gebruikt. Elk jachtgebied heeft een eigen dier met speciale eigenschappen, en bij elk dier horen dan 

ook andere activiteiten en insignes. De activiteitengebieden zijn:  

 

• De raadsrots: identiteit 

• Het wolvenhol: veilig en gezond 

• De Khaali Jagah-vlakte: sport en spel 

• De Nishaani-plaats: uitdagende scoutingtechnieken 

• Haveli – het mensendorp: samenleving 

• De ruïne Emaarate: internationaal 

• De Talaab-poel: buitenleven 

• De Guhagrotten: expressie 
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Het is de bedoeling om steeds in een of meerdere opkomsten een bepaald activiteitengebied vorm 

te geven. Daarbij zal steeds aandacht geschonken worden aan de trefwoorden uit de spelvisie en de 

toelichting in de Scoutingmethode. 

Natuurlijk is er ook ruimte voor andere zaken, spontane invallen en creativiteit.  

Onderstaand een lijst met activiteiten.  

 

Welke activiteiten worden ontplooid om de doelstellingen te halen? 
 

Activiteitengebied  

Avontuur  Zomerkamp met thema 

 Sint Jorisdag 

Communicatie Jamboree on the Air (Jota) /Joti 

Eten Koken 

 Broodbakken 

Geven en nemen Scoutingloterij 

 Oliebollenactie 

 Pesten 

 Regels en afspraken 

Handigheid Bouwpakket 

Milieu en natuur Vervuiling 

 Bosdag 

 Zorgen voor dieren 

 Wilgenknotten 

Samenwerken Team opdrachten 

 Hike, route technieken 

Scouting Sint Jorisdag/Baden Powelldag 

 Knopen 

 Overvliegen 

 Installatie 

 Kampvuur 

 Insignes 

Sport en spel Zwemmen 

 Speldag 

 Schaatsen 

Uitvindingen Proefjes met de elementen 
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Wat is hiervoor nodig? 
 

Jeugdleden 

Het is bij de meeste opkomsten gewenst dat een minimum aantal kinderen aanwezig is. Laten we 

dit aantal op 16 stellen. Rekening houdend met een percentage afwezig is de gewenste minimale 

groepsgrootte ongeveer 20. Er is ook een maximum, samenhangend met het aantal 

leidinggevenden. De door Scouting Nederland aanbevolen verhouding is 1 leiding op 6 kinderen. 

Bij ongewijzigde leidingdeelname van 4 komt het maximum op ongeveer 30 kinderen. Daarnaast 

wordt het maximum aantal kinderen ook bepaald door de ruimte en de drukte die het aantal 

kinderen oplevert. Voor de Welpen ligt dit maximum ongeveer op 30 kinderen. 

 

Leiding 

Als gezegd, er dient een juiste verhouding te zijn tussen leiding en kinderen. Er zijn op dit moment 

5 leidinggevenden, maar ook leiding is soms verhinderd. Effectief zijn er 4 leidinggevenden. 

Het Welpenteam wil invulling geven aan het concept van continu leren, zoals dat door Scouting 

Nederland wordt aangedragen. 

 

Financiering van opkomsten 

De opkomsten worden gefinancierd uit de contributies. Voor een deel van de opkomstkosten wordt 

door de gemeente subsidie verstrekt. Dit betreft verbruiksmateriaal, excursies, reparaties etc. 

Kampkosten vallen geheel onder de gesubsidieerde kosten. Het subsidiebedrag voor de Nico 

Steenbeekgroep als geheel is aan een maximum gebonden. 

Ook zijn er kosten voor consumpties, deze zijn niet gesubsidieerd. 

Het totaalbedrag van de gesubsidieerde kosten van de bovengenoemde activiteiten wordt begroot 

op € 800. Voor niet gesubsidieerde kosten wordt een bedrag van € 50 begroot. 

De kosten van kampen worden apart begroot. De kosten worden gedekt uit de kampbijdrage van de 

ouders. Voor excursies tijdens de kampen wordt een deel van de contributie gereserveerd. 

 

Verder 

Een belangrijk onderdeel zijn ook de ouders, het komt voor dat ouders eigenlijk niet weten wat er 

gebeurt tijdens opkomsten. Daarom willen we bij buiten activiteiten voor vervoer zoveel mogelijk 

ouders vragen zodat zij ook zien wat hun kinderen doen. 

Ouders moeten ook het nummer 1 aanspreekpunt zijn bij het maken van afspraken zoals kampen 

en/of verhinderingen, het is daarom belangrijk contact te behouden met de ouders via mail, 

telefoon en voor of na opkomsten. 

Verder zijn er veel activiteiten in groepsverband dit is ook belangrijk zodat iedereen elkaar leert 

kennen, en zo zien de jeugdleden wat hen later te wachten staat. Voorbeelden hiervan zijn 

overvliegen, Sinterklaas opkomst, Jota/Joti etc. 

Overleg binnen de Nico Steenbeekgroep is van belang, het is daarom belangrijk dat er iemand 

aanwezig is van het Welpenteam tijdens de groepsvergaderingen om ons standpunt en onze 

activiteiten naar buiten te brengen. Het Welpenteam probeert zoveel mogelijk deel te nemen aan 

commissies en overleggen indien mogelijk. 
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Wat is de speltak Welpen Sioniehorde? 

Een ander onderdeel van het leeftijdseigene is het werken in thema. Met name bij de 5-7 jarigen en 

7-11 jarigen is er veel aandacht voor het werken in thema, aangezien dit aansluit  bij de leefwereld 

van deze kinderen.  

 

Thema vooral als aankleding: in namen van de leiding en subgroepen, als aankleding voor de 

spelrimte en bij het openen en sluiten. Het daadwerkelijk spelen van activiteiten in thema wordt 

niet veel gedaan. Dit is een gemiste kans, omdat het spelen in thema de unieke mogelijkheid biedt 

beter en meer aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen.  

 

Kinderen van 7 tot en met 11 jaar spelen in het thema van Jungleboek. Deze Welpen spelen hun 

Scoutingspel in de jungle met Mowgli en Shanti. Hier beleven de Welpen de spannendste 

avonturen met hun vrienden uit Jungleboek. Welpen spelen bijvoorbeeld spannende bosspelletjes, 

oefenen met koken en doen creatieve programma's. Ook gaan de Welpen minstens één keer per 

jaar op kamp, waar ze uitdagende spellen doen en veel leren. 

 

Ook als er gespeeld wordt in gemengde speltakken kan tegemoet gekomen worden aan de 

verschillen tussen jongens en meiden. Er is niet duidelijk een voorkeur voor het gemengd of 

ongemengd spelen. Beide hebben zo hun voor- en nadelen, waarbij het als groep belangrijk is te 

kijken waarom je voor het een of het ander kiest. Dit hangt mede af van de kinderen in je groep. 

Het is daarbij goed je te beseffen dat potentiële (ouders van) leden in hun keuze voor een bepaalde 

groep rekening kunnen houden met of de groep gemengd of niet gemengd draait. 

 

Doelstellingen speltak Welpen. 
Doelstelling is het toepassen van de Scoutingmethode als uitwerking van de spelvisie SCOUTS 

binnen het thema Jungleboek. Om als leiding een gevarieerd programma aan de kinderen te kunnen 

aanbieden, is het Welpenspel verdeeld in activiteitengebieden. Als hulpmiddel, om elk 

activiteitengebied een keer aan bod te laten komen, worden de jachtgebieden uit het Welpenverhaal 

gebruikt. Elk jachtgebied heeft een eigen dier met speciale eigenschappen, en bij elk dier horen dan 

ook andere activiteiten en insignes. De activiteitengebieden zijn:  

 

• De raadsrots: identiteit 

• Het wolvenhol: veilig en gezond 

• De Khaali Jagah-vlakte: sport en spel 

• De Nishaani-plaats: uitdagende scoutingtechnieken 

• Haveli – het mensendorp: samenleving 

• De ruïne Emaarate: internationaal 

• De Talaab-poel: buitenleven 

• De Guhagrotten: expressie 

 

Het is de bedoeling om steeds in een of meerdere opkomsten een bepaald activiteitengebied vorm 

te geven. Daarbij zal steeds aandacht geschonken worden aan de trefwoorden uit de spelvisie en de 

toelichting in de Scoutingmethode. 

Natuurlijk is er ook ruimte voor andere zaken, spontane invallen en creativiteit.  

Onderstaand een lijst met activiteiten. Het Sionieteam zal door middel van een eenvoudig 

controlelijst bijhouden of de onderdelen van de Scoutingmethode voldoende tot hun recht komen 

bij deze activiteiten. Deze controlelijst is onderwerp van later genoemde besprekingen met de 

groepsbegeleiding.  
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Welke activiteiten worden ontplooid om de doelstellingen te halen? 
 

Activiteitengebied  

Andere wereld Dierentuin 

 Kerst 

Avontuur Gevarieerd zomerkamp rond een eigen thema 

 Sint Jorisdag/Baden Powelldag 

Communicatie Jamboree on the Air / Internet (Joti / Jota) 

Eten Kokkerellen 

 Broodbakken 

Geven en nemen Scoutingloterij 

 Oliebollenactie 

 Pesten 

 Regels en afspraken 

Muziek en toneel Winterkamp excursie 

Handigheid Knutselen met bladeren, noten etc. 

Milieu en natuur Vervuiling 

 Bosdag 

 Zorgen voor dieren 

 Wilgenknotten 

 Bollen opkweken 

Scouting Sint Jorisdag/Baden Powelldag 

 Knopen 

 Overvliegen 

 Installatie 

 Kampvuur 

 Insignes 

Sport en spel Zwemmen 

 Speldag 

 Schaatsen 

Uitvindingen Zomerkampexcursie 

Veilig en gezond Brandpreventie 

 Excursie politie, brandweer e.d. 

 Fietsveiligheid 

 Verkeersregels 

 Samen fietsen 
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Wat is hiervoor nodig? 
 

Jeugdleden 

Het is bij de meeste opkomsten gewenst dat een minimum aantal kinderen aanwezig is. Laten we 

dit aantal op 16 stellen. Rekening houdend met een percentage afwezig is de gewenste minimale 

groepsgrootte ongeveer 20. Er is ook een maximum, samenhangend met het aantal 

leidinggevenden. De door Scouting Nederland aanbevolen verhouding is 1 leiding op 6 kinderen. 

Bij ongewijzigde leidingdeelname van 4 komt het maximum op ongeveer 30 kinderen. Daarnaast 

wordt het maximum aantal kinderen ook bepaald door de ruimte en de drukte die het aantal 

kinderen oplevert. Voor de Sioniehorde ligt dit maximum ongeveer op 35 kinderen. 

 

Leiding 

Als gezegd, er dient een juiste verhouding te zijn tussen leiding en kinderen. Er zijn op dit moment 

5 leiders, maar ook leiding is soms verhinderd. Effectief zijn er 4 leiders. 

Het Sionieteam wil invulling geven aan het concept van continu leren, zoals dat door Scouting 

Nederland wordt aangedragen. Per jaar zal daarvoor een plan gemaakt worden. Het team roept het 

bestuur en de groepsraad op om een financiële bijdrage in de uitvoering van dit plan te leveren. 

 

Financiering van opkomsten 

De opkomsten worden gefinancierd uit de contributies. Voor een deel van de opkomstkosten wordt 

door de gemeente subsidie verstrekt. Dit betreft verbruiksmateriaal, excursies, reparaties etc. 

Kampkosten vallen geheel onder de gesubsidieerde kosten. Het subsidiebedrag voor de Nico 

Steenbeekgroep als geheel is aan een maximum gebonden. 

Ook zijn er kosten voor consumpties, deze zijn niet gesubsidieerd. 

Het totaalbedrag van de gesubsidieerde kosten van de bovengenoemde activiteiten wordt begroot 

op € 800. Voor niet gesubsidieerde kosten wordt een bedrag van € 50 begroot. 

De kosten van kampen worden apart begroot. De kosten worden gedekt uit de kampbijdrage van de 

ouders. Voor excursies tijdens de kampen wordt een deel van de contributie gereserveerd. 

 

Investeringen in materiaal 

De Sioniehorde heeft over het algemeen geen geld nodig voor investeringen in materiaal. Af en toe 

is er eens een vervanging van een bijl, een olielamp of een kampkist nodig. Soms wat 

opbergmiddelen. Gemiddeld gaat het om een bedrag van € 50 per jaar. 

 

Verder 

Voor het draaien van attractieve opkomsten is het soms nodig een beroep te doen op ouders. Het 

gaat hier bijvoorbeeld om rijden naar het bos of naar een excursieplek. Daarnaast spelen ouders 

ook een rol in het opvangen van een onverhoopt te grote verhindering van leiding en in het 

begeleiden bij excursies etc. Het is daarom van belang tijd te besteden aan het onderhouden van 

goede contacten met de ouders. Dit is ook belangrijk voor het in alle openheid kunnen bespreken 

van mogelijke problemen of onzekerheden. Het Sionieteam willen daarom jaarlijks een activiteit 

organiseren, waarbij alle ouders worden uitgenodigd. 

Voor het goed kunnen functioneren van het leidingteam is het belangrijk dat het team indien nodig 

kan terugvallen op de groepsbegeleiders. Het Sionieteam stelt daarom voor een regulier 3-

maandelijks overleg met de groepsbegeleiding op te zetten. Dit overleg wordt dan genotuleerd en 

zal ook een afsprakenlijst worden opgesteld. 

De speltak is onderdeel van de Nico Steenbeekgroep. Een deel van de activiteiten zal daarom in 

groepsverband worden ondernomen. Voorbeelden hiervan zijn: overvliegen, Sinterklaas, kerst, 

Jota/Joti, onderhoud gebouw en terrein. Het Sionieteam zal haar aandeel in de organisatie en 

bemanning van groepsactiviteiten leveren. 
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Alle leiding is onderdeel van de besluitvorming van de groep en heeft bijvoorbeeld zitting in de 

groepsraad. Het Sionie-team zal tijd uittrekken om deze vergaderingen voor te bereiden en na te 

bespreken. Waar nodig zullen de deelnemers vanuit het Sionieteam ter vergadering een 

Sioniestandpunt ter sprake brengen. Bij stemmingen maken de leden van het Sionieteam voor 

zichzelf uit of zij het Sioniestandpunt of een eigen standpunt innemen. 
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Wat is de speltak Scouts? 

De Scouts van 11 tot en met 15 jaar heten Scouts en het thema dat centraal staat bij deze groep is 

de ‘ontdekkingsreis’. Deze groep Scouts is relatief zelfstandig en leert samen werken met anderen 

in de groep. Zo wordt de Scout voorbereid op de volgende speltak waarin hij of zij zelf activiteiten 

gaat organiseren. 

 
Ontwikkel je eigen mening 

Om een mening te kunnen hebben, moet je dingen weten. Je wilt weten hoe de natuur in elkaar 

steekt. Je wilt weten hoe het is om moslim in Nederland te zijn. Hoe vies of schoon het water in de 

Rijn is. Waarom Max Havelaar koffie beter is. En als je genoeg weet, mag je een mening hebben. 

Bij Scouting mag je zeggen wat je vindt. Ook als je 11 bent.  

 
Gebruik je talenten 

Een Scout ontwikkelt z'n eigen talenten. Er is ruimte voor iedere Scout. Daarom is Scouting ook zo 

veelzijdig. Pannenkoeken bakken, zeilen, internetten, bruggen bouwen van touw en hout, zingen, 

kamperen onder een zeiltje, schminken, boogschieten, theater, vliegers maken... je kunt het zo gek 

niet bedenken. 

 

Verder kijken dan je neus lang is 

Scouts zijn nieuwsgierig naar hun omgeving. In binnen- en buitenland. Een Scout wil van alle 

culturen in de wereld iets leren. En dat kan makkelijk, want in bijna alle landen zijn Scouts die jou 

ook graag willen leren kennen.  

 

Natuur 

Geen beter leven dan buitenleven. Een Scout kan niet zonder de natuur. En dus ben je daar zuinig 

op. Dat is ook iets wat je belooft als je bij de Scouts komt.  

 

Ploegwerk 

Als je lid wordt van een Scoutinggroep krijg je te maken met je eigen patrouille. Het is een groepje 

van ongeveer zes Scouts waarmee je veel gaat samenwerken. De een is een kei in het navigeren op 

't water, de ander heeft binnen vijf minuten het vuur branden. In een ploeg leer je van elkaar. Je 

zult merken dat de Scouts rekening met elkaar houden. Dat komt omdat je iets moet beloven als je 

Scout wilt worden. De laatste woorden van die belofte zijn belangrijk: Jullie kunnen op me 

rekenen.  

 

Op kamp 

Het hoogtepunt van elk jaar is het zomerkamp. Het ultieme avontuur. Met je eigen ploeg in een 

tent. Je eigen keuken bouwen. Je eigen potje koken. Op pad zonder leiding met kaart en kompas. 

Niet weten waar je 's avonds slapen zal. Dikke vrienden worden. 

 

Wat kan je van leiding verwachten? 

De leiders zijn eigenlijk de reisleiders van jouw ontdekkingsreis. Ze laten je zien hoe het moet. Ze 

wijzen je de weg. Ze maken jouw avontuur mogelijk. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat er een 

toffe plek voor het zomerkamp gereserveerd is. Ze zorgen ervoor dat de Scouts een eigen clubhuis 

hebben. Dat er hout is om vuur te stoken. Dat er tenten zijn. Dat er een plan is voor wat jullie gaan 

doen. Dat het veilig is wat jullie doen. O ja, en ze doen het voor hun plezier. Dus je hebt kans dat 

ze ook wel eens iets geks doen. Niks van aantrekken hoor. Doe gewoon even gezellig mee. 

http://nl.scoutwiki.org/Scoutinggroep
http://nl.scoutwiki.org/Belofte
http://nl.scoutwiki.org/Zomerkamp
http://nl.scoutwiki.org/Stafkaart
http://nl.scoutwiki.org/Kompas
http://nl.scoutwiki.org/Speltakleiding
http://nl.scoutwiki.org/Zomerkamp
http://nl.scoutwiki.org/Scoutslokaal
http://nl.scoutwiki.org/Tent
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Een ontdekkingsreis 

Plezier staat bij Scouting voorop. Maar Scouting is meer. Bij Scouting ontdek je de wereld om je 

heen. En daar leer je van. Je verlegt steeds je grenzen op een avontuurlijke manier. Je leert je eigen 

verantwoordelijkheid te nemen. Als je straks 15 bent en naar de Explorers gaat, kan jij zelfstandig 

beslissingen nemen. Leiding wordt steeds meer begeleiding. Jij maakt je eigen avontuur. Je weet 

hoe je uitdagingen moet aanpakken. En daar heb je voor de rest van je leven voordeel van. 

 

Doelstellingen speltak Scouts? 
Hoewel er ook nog spelletjes gedaan worden, zijn de activiteiten meer gericht op het buitenleven 

en het leren omgaan met techniek, natuur en voor jezelf en elkaar zorgen dan bij de jongere 

speltakken. Hoewel de leiding bij sommige groepen nog wel een fantasienaam draagt (bijvoorbeeld 

A.L.K.A., "Altijd een Leuke KAmeraad"), wordt het programma niet altijd meer aan een bepaald 

thema opgehangen.  

 

Welke activiteiten worden ontplooid om de doelstellingen te halen? 
Centraal in het Scoutsprogramma staan de acht verschillende activiteitengebieden: 

 Expressie; 

 Identiteit; 

 Internationaal; 

 Samenleving; 

 Buitenleven; 

 Scoutingtechnieken; 

 Sport en spel; 

 Veilig en gezond. 

http://nl.scoutwiki.org/Scouting
http://nl.scoutwiki.org/Explorers
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Activiteitengebied  

Internationaal Buitenlandse Scouts 

 Internationaal koken en eten 

Jamboree On The Air/Internet Jota/ Joti 

Identiteit Wie ben ik 

 Identiteit van je groep 

 Levensovertuiging 

Sint Jorisdag/Baden Powelldag 

 Samenleving Kokkerellen 

 Broodbakken 

 Scoutingloterij 

 Oliebollenactie 

 Pesten 

 Regels en afspraken 

Expressie Winterkamp excursie 

 Knutselen met bladeren, noten etc. 

Buitenleven Vervuiling 

 Bosdag 

 Zorgen voor dieren 

 Survival 

 Terrein onderhoud 

Scouting technieken  

 Knopen, hakken, zagen en routetechniek. 

 Overvliegen 

 Installatie 

 Kampvuur 

 Insignes 

Sport en spel Zwemmen 

 Speldag 

 Schaatsen 

Veilig en gezond Brandpreventie 

 Excursie politie, brandweer e.d. 

 Gezond eten en drinken 

 Verkeersregels 

 Samen op pad 
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Wat is hiervoor nodig? 
 

Jeugdleden 

Het is bij de meeste opkomsten gewenst dat een minimum aantal kinderen aanwezig is. Laten we 

dit aantal op 20 stellen. Rekening houdend met een percentage afwezig is de gewenste minimale 

groepsgrootte ongeveer 25. Er is ook een maximum, samenhangend met het aantal 

leidinggevenden. De door Scouting Nederland aanbevolen verhouding is 1 leiding op 6 kinderen. 

Bij ongewijzigde leidingdeelname van 5 komt het maximum op ongeveer 30 kinderen. Daarnaast 

wordt het maximum aantal kinderen ook bepaald door de ruimte en de drukte die het aantal 

kinderen oplevert. Voor de Scouts’s ligt dit maximum ongeveer op 35 kinderen. 

 

Leiding 

Als gezegd, er dient een juiste verhouding te zijn tussen leiding en kinderen. Er zijn op dit moment 

7 leiders, maar ook leiding is soms verhinderd. Effectief zijn er 5 leiders. 

Het Scouts-team wil invulling geven aan het concept van continu leren, zoals dat door Scouting 

Nederland wordt aangedragen. Per jaar zal daarvoor een plan gemaakt worden. Het team roept het 

bestuur en de groepsraad op om een financiële bijdrage in de uitvoering van dit plan te leveren. 

 

Financiering van opkomsten 

De opkomsten worden gefinancierd uit de contributies. Voor een deel van de opkomstkosten wordt 

door de gemeente subsidie verstrekt. Dit betreft verbruiksmateriaal, excursies, reparaties etc. 

Kampkosten vallen geheel onder de gesubsidieerde kosten. Het subsidiebedrag voor de Nico 

Steenbeekgroep als geheel is aan een maximum gebonden. 

Ook zijn er kosten voor consumpties, deze zijn niet gesubsidieerd. 

Het totaalbedrag van de gesubsidieerde kosten van de bovengenoemde activiteiten wordt begroot 

op € 975. Voor niet gesubsidieerde kosten wordt een bedrag van € 50 begroot. 

De kosten van kampen worden apart begroot. De kosten worden gedekt uit de kampbijdrage van de 

ouders.  

 

Investeringen in materiaal 

De Scouts hebben vanwege de vele kampeer en buiten activiteiten elk jaar een behoorlijke 

investering nodig voor aanschaf van tenten, touw en reparatie van bijlen en lampen. Elke patrouille 

heeft een eigen tent nodig voor de overnachtingen. Naast deze tent staat dan een zelf gepionierde 

keuken van hout en touw. Al deze benodigdheden vragen om onderhoud en vernieuwing. Jaarlijks 

vraagt dit om een investering van € 900.-. 

 

Verder 

Voor het draaien van attractieve opkomsten is het soms nodig een beroep te doen op ouders. Het 

gaat hier bijvoorbeeld om rijden naar het bos of naar een excursieplek. Het is daarom van belang 

tijd te besteden aan het onderhouden van goede contacten met de ouders. Dit is ook belangrijk voor 

het in alle openheid kunnen bespreken van mogelijke problemen of onzekerheden. Voor het goed 

kunnen functioneren van het leidingteam is het belangrijk dat het team indien nodig kan 

terugvallen op de groepsbegeleiders.  

De speltak is onderdeel van de Nico Steenbeekgroep. Een deel van de activiteiten zal daarom in 

groepsverband worden ondernomen. Voorbeelden hiervan zijn: overvliegen, Sinterklaas, kerst, 

Jota/Joti, onderhoud gebouw en terrein. Het Scouts-team zal haar aandeel in de organisatie en 

bemanning van groepsactiviteiten leveren. 

Alle leiding is onderdeel van de besluitvorming van de groep en heeft bijvoorbeeld zitting in de 

groepsraad. Het Scoutsteam zal tijd uittrekken om deze vergaderingen voor te bereiden en na te 

bespreken. Waar nodig zullen de deelnemers vanuit de Scouts ter vergadering een Scouts-
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standpunt ter sprake brengen. Bij stemmingen maken de leden van het Scouts-team voor zichzelf 

uit of zij het Scoutsstandpunt of een eigen standpunt innemen. 
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Wat is de speltak Explorers? 

De Explorers is de laatste leeftijdsgroep van de jeugdleden. De leden zijn ouder dan 14 en blijven 

tot en met het seizoen dat ze 18 worden. Tijdens de laatste 2 jaar bij de Explorers komt altijd de 

vraag naar voren: wat ga je doen na de Explorer tijd. Er is de keuze om door te gaan richting de 

stam of richting de leidingteams van verschillende speltakken.  

 

Doelstellingen speltak Explorers? 
Bij de Explorers is er een gezamenlijk doel: het doel is om samen binnen Scouting activiteiten te 

ondernemen, op een zo zelfstandig mogelijke manier. Met je afdeling ben je een écht team als je 

weet wat je aan elkaar hebt, als jullie elkaar vertrouwen en als jullie samenwerken. Zo’n team kan 

tegen een stootje en vindt overal wel een oplossing voor. Het is een afdeling waar wat uitkomt. De 

rol van de begeleider is wisselend. Het ene moment doet hij of zij gewoon mee met de activiteit en 

hoort dus bij het team. Het andere moment neemt hij/zij een begeleidende rol op zich en plaatst 

zich zo meer buiten de groep. 

 

Welke activiteiten worden ontplooid om de doelstellingen te halen? 
Bij de Explorers bepalen de jeugdleden voor een groot deel zelf wat ze willen doen. Hierdoor komt 

er een programma wat ze zelf interessant vinden en aangepast is aan de wensen van de groep. 

Tussen alle activiteiten is door de jaren heen een grote lijn te vinden. Deze staat hieronder. 

 

Activiteitengebied  

Avontuur Gevarieerd zomerkamp in het buitenland 

 Sint Jorisdag/Baden Powelldag 

Communicatie Jamboree on the Air / Internet Joti / Jota 

Eten Outdoor cooking 

Geven en nemen Oliebollenactie 

 Onderling overeenstemming bereiken 

Organiseren Activiteiten organiseren  

Oriënteren Stage lopen bij andere speltakken 

Handigheid Deelname I-Scout game 

Scouting Sint Jorisdag/Baden Powelldag 

 Knopen 

 Overvliegen 

 Installatie 

 Kampvuur 

Sport en spel Boogschieten 

 Actieve teamspelen 

 Schaatsen 
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Wat is hiervoor nodig? 

 
Jeugdleden 

Van origine is de Explorer groep de kleinste groep qua leden. We proberen onze opkomsten 

ongeacht het aantal leden door te laten gaan. Om goede opkomsten te kunnen draaien is een 

ledenaantal van minimaal 6 jeugdleden gewenst. 

 

Leiding 

Omdat de Explorers een hogere leeftijd hebben is het directe toezicht minder noodzakelijk. Dit in 

combinatie met het kleinere aantal jeugdleden is de noodzakelijkheid van een groot team minder. 

Gezien de leeftijdsgroep is gewenst dat er minimaal 1 man en 1 vrouw in het leidingteam zit. 

 

Financiering van opkomsten 

De opkomsten worden gefinancierd uit de contributies. Voor een deel van de opkomstkosten wordt 

door de gemeente subsidie verstrekt. Dit betreft verbruiksmateriaal, excursies, reparaties etc. 

Kampkosten vallen geheel onder de gesubsidieerde kosten. Het subsidiebedrag voor de Nico 

Steenbeekgroep als geheel is aan een maximum gebonden. 

Ook zijn er kosten voor consumpties, deze zijn niet gesubsidieerd. 

Het totaalbedrag van de gesubsidieerde kosten van de bovengenoemde activiteiten wordt begroot 

op € 800. Voor niet gesubsidieerde kosten wordt een bedrag van € 50 begroot. 

De kosten van kampen worden apart begroot. De kosten worden gedekt uit de kampbijdrage van de 

ouders. Voor excursies tijdens de kampen wordt een deel van de contributie gereserveerd. 

 

Investeringen in materiaal 

Doordat de Explorers elk jaar gaan kamperen en de leeftijdscategorie en hogere eisen stelt aan de 

activiteiten hebben de Explorers een behoorlijke hoeveelheid materiaal nodig. Om deze materialen 

op peil te houden moeten er elk jaar diverse investeringen gedaan worden. 

 

Verder 

Voor het goed kunnen functioneren van het leidingteam is het belangrijk dat het team indien nodig 

kan terugvallen op de groepsbegeleiders. Het Explorer-team stelt daarom voor een regulier 3-

maandelijks overleg met de groepsbegeleiding op te zetten. Dit overleg wordt dan genotuleerd en 

zal ook een afsprakenlijst worden opgesteld. 

De speltak is onderdeel van de Nico Steenbeekgroep. Een deel van de activiteiten zal daarom in 

groepsverband worden ondernomen. Voorbeelden hiervan zijn: overvliegen, sinterklaas, kerst, 

Jota/Joti, onderhoud gebouw en terrein. Het Explorer-team zal haar aandeel in de organisatie en 

bemanning van groepsactiviteiten leveren. 

Alle leiding is onderdeel van de besluitvorming van de groep en heeft bijvoorbeeld zitting in de 

groepsraad. De Explorer-team zal tijd uittrekken om deze vergaderingen voor te bereiden en na te 

bespreken. Waar nodig zullen de deelnemers vanuit de Explorers ter vergadering een Explorer-

standpunt ter sprake brengen. Bij stemmingen maken de leden van het Explorerteam voor zichzelf 

uit of zij het Explorerstandpunt of een eigen standpunt innemen. 
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Wat is de speltak Roverscouts? 

 

In juli 2014 is het initiatief genomen om een nieuwe speltak op te starten. Na goedkeuring in het 

speltakoverleg van november 2014 zal de speltak in januari 2015 van start gaan met het 

programma Roverscouts. Wat houdt dat in? 

 

Speltak de Roverscouts 

Met het opstarten van deze speltak wordt een uitbreiding gerealiserd op het scoutingspel binnen de 

scouting Nico Steenbeekgroep. In praktijk blijkt dat het aandachtsgebied van jeugdleden die klaar 

zijn bij de speltak Explorers onder te verdelen is in verschillende leeftijdsgebonden kenmerken 

waarmee de jeugdleden veranderen van jongere naar volwassene. 

De eigen visie wordt verder ontwikkeld en daarmee groeit de eigen identiteit. De egocentrische 

houding verandert langzamerhand naar een houding waarmee meer rekening gehouden wordt met 

de sociale en emotionele kant in de groep. Het aandachtsgebied van deze jongeren is daarmee ook 

het zoeken van de eigen identiteit door dingen te ondernemen.  

Jongeren in deze leeftijd zijn vaak nog zoekend. Daardoor kan het voorkomen dat de stap van 

Explorer naar leiding nog door sommigen als te groot wordt ervaren. Dit heeft ook te maken met 

de verschillen in de leeftijd en de samenstelling (aandachtsgebieden) van het leidingteam. Een 

tussenstap, zijnde een speltak Roverscouts, kan bijdragen aan de vorming van een grote groep jong 

volwassenen met een grote cohesie en overlappende aandachtsgebieden. 

 

Hoe ziet de Roverscoutsperiode eruit 

De Roverscoutstijd bestaat uit drie fasen: de Proloog, het Traject en de Epiloog. De Roverscouts-

periode wordt afgesloten met een eindceremonie, de Partenza. 

 

Proloog 

De eerste fase, de Proloog, begint met het overvliegen vanaf de Explorers  en duurt tot en met de 

installatie (ongeveer drie tot zes maanden). In deze periode maakt de aspirant Roverscout kennis 

met de stam en het Roverscoutsprogramma en werkt toe naar de installatie. Daarvoor zal de 

aspirant drie uitdagingen moeten kiezen en de PowWow voorbereiden. 

De drie uitdagingen worden samen met een mentor (Roverscouts oudste) gekozen en zullen de 

komende jaren waargemaakt moeten worden. Tijdens de installatie presenteert de aspirant 

Roverscout deze uitdagingen aan de groep.  

De PowWow houdt in dat de installatie geheel wordt verzorgd door de aspirant Roverscout. 

Middels een zelf samengesteld programma voor de stam over een onderwerp dat hem/haar 

interesseert. Hiermee geeft de aspirant de groep een kijkje in zijn/haar leven naast Scouting en laat 

deze hiermee zien dat hij/zij onderdeel wil zijn van de groep. 

 

Traject 

De tweede fase, het Traject, is de langste fase van het Roverscouts programma. In deze periode 

beleeft de Roverscout de kern van het Roverscouts programma door samen met de medestamleden 

leuke en uitdagende activiteiten te doen. Daarnaast realiseert elke Roverscout drie persoonlijke 

uitdagingen, al dan niet samen met anderen. Een voorwaarde bij de uitdagingen is dat er één op 

lokaal niveau, één op bovenlokaal en één op internationaal niveau gedaan wordt. 

Hiermee kunnen zij een badge verdienen. Deze badge is in drie stukken verdeeld. Na elke 

uitdaging ontvangt de Roverscout een deel en na drie uitdagingen heeft deze de totale badge 

compleet. In deze fase kan de Roverscout ook gevraagd worden om mentor te zijn van een nieuwe 

Roverscout en kan deze ook, als de Roverscout interesse heeft, zitting nemen in het stambestuur. 
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Epiloog 

De Epiloog is de derde fase en gaat in nadat de Roverscout de uitdagingen voltooid heeft en duurt 

maximaal één Scoutingjaar. In deze fase is de Roverscout een van de seniors binnen de stam en 

kan deze de andere stamleden actief ondersteunen. Daarnaast bereidt hij/zij zich voor op het 

vertrek bij de Roverscouts. Dit afscheid betekent ook het einde van het jeugdlidmaatschap bij 

Scouting. Tijdens de epiloog oriënteert de Roverscout zich ook op zijn/haar nieuwe rol of functie 

binnen Scouting in het algemeen en de Nico Steenbeekgroep in het bijzonder. 

 

Partenza (onderdeel Epiloog) 

Het vertrek is een belangrijke gebeurtenis en daarom wordt hierbij stil gestaan door middel van een 

eindceremonie: de Partenza. De Partenza vindt plaats op een plek die voor de stam of voor de 

Roverscout zelf bijzonder is. Tijdens de Partenza presenteert de Roverscout de meest interessante 

van de drie uitdagingen die hij/zij gedaan heeft tijdens de Roverscoutperiode en die voor hem/haar 

van speciale betekenis is. Ook kan hij/zij de rest van de groep vertellen wat hij/zij verder van plan 

is te doen na zijn/haar vertrek bij de Roverscouts: blijf je bij Scouting als leidinggevende, stamlid 

en/of misschien wel in een andere vrijwilligersrol, of neem je afscheid van Scouting. 


