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1. INLEIDING
Dit is het jaarverslag 2019 van de Nico Steenbeek Groep. In dit verslag nemen we jullie als
lezer mee in een jaar vol spelplezier, hoogtepunten en alle successen die we met elkaar
hebben behaald.
Een document dat niet alleen de ervaringen vastlegt maar ook bijdraagt aan de te nemen
stappen en de invulling van de programma’s in de komende jaren.
Het jaarverslag bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:
o
Per speltak het verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar;
o
Per bestuur het verslag van het afgelopen jaar;
o
Het jaarplan per speltak van voor het jaar 2020 & 2021.
Het verslag en het jaarplan zijn door iedere speltak, bestuur of kaderlid zelfgeschreven.
Hiermee is een levendige variatie ontstaan in het verslag, waarmee de verscheidenheid
binnen de Nico Steenbeekgroep (leden, leiding en bestuur) zeer goed tot uiting komt.
Veel plezier met het lezen van dit jaarverslag.
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2. ALGEMEEN
Het jaar 2019 is een jaar geweest van vernieuwingen en veranderingen. Dit stopt niet bij 2019,
want hier gaat weer volop op worden voortgeborduurd. Dit gebeurt altijd met veel
enthousiasme en energie bij de Nico Steenbeekgroep. De grote inzet en het enthousiasme van
iedereen is niet anders als andere jaren, maar dat maakt het niet onbelangrijk. Sterker nog
het blijft opvallen! Met elkaar is er een bak aan kennis en ervaring. Vergeet ook al die handige
handen niet. Dit maakt ook dat er iedere week weer met heel veel plezier en zorg opkomsten
en activiteiten worden georganiseerd voor de kinderen, door hun (bege)leiding. Kortom, het
verveelt nooit bij de Nico Steenbeekgroep!

Ø

HET BESTUUR

Het wordt een beetje een cliché, maar het moet toch wel
weer gezegd worden. Zonder alle hulp en inzet is er geen
scouting en daarmee geen Nico Steenbeekgroep. Daarom
zeggen we het toch nog een keer:

Het bestuur bedankt iedereen die in 2019
heeft bijgedragen aan
het succesvolle jaar van de NSG.
Met elkaar zijn we altijd bezig met ons gezamenlijke doel: Het creëren van leuke en
vernieuwende activiteiten voor de jeugdleden van de Nico Steenbeekgroep. Ook met alle
(bege)leiding en bestuursleden hebben we afgelopen jaar activiteiten georganiseerd om
onszelf te blijven ontwikkelen.
2019 had weer een vol programma met opkomsten,
(zomer)kampen, Beleinska, kaderdag, koningsdag en nog veel
meer. Ook de ICT-werkgroep is druk aan de slag geweest en
de werkgroep Communicatie heeft een start gemaakt. Het
leidingverblijf heeft een opknapbeurt gekregen en de bakfiets
is af. Er worden steeds weer stappen gemaakt om onze
scouting en activiteiten te kunnen optimaliseren.
Ambitieus als we als vereniging zijn vinden we met elkaar dat
er nog genoeg stappen te maken zijn. We laten het er dan ook
niet bij zitten en gaan er vol energie mee door de komende
jaren. Wat als het wel klaar is? Dan is er vast weer iets nieuws waar we mee aan de slag
kunnen! Hiermee verder gaan doen we niet graag alleen als vereniging, maar doen we graag
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met z’n allen. Ook jeugdleden, ouders, gemeente en andere vrijwilligers kunnen we hierbij
gebruiken. Iedereen kan en mag zijn bijdrage leveren of dit nu groot is of klein, elke week of
ad hoc.
Een actief en inspirerend jaar dat een goede basis heeft gebracht om vooral mee verder te
gaan in 2020!
Sabrina, Edwin, Marloes, Yorick,
Pieter-Jan, Loe, en Erik
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Ø PRAKTIJK- EN GROEPSBEGELEIDING
Professionalisering en teambuilding
Leiding zijn bij Scouting, vrijwillig maar niet vrijblijvend! Scouting Nederland hecht waarde aan
de kwaliteit van de leidinggevenden. Daartoe is de Scouting Academy ontwikkeld waarin
leidinggevenden de competenties kunnen ontwikkelen en/of optimaliseren die Scouting
Nederland heeft opgesteld.
Scouting Nico Steenbeek onderschrijft de doelstelling van Scouting Nederland om te werken
met gekwalificeerde speltakteams waaraan ieder zijn bijdrage levert, passend bij de eigen
mogelijkheden, talenten en interesses. De (gekwalificeerde) praktijkbegeleiding begeleidt dit
proces en werkt nauw samen met de groepsbegeleiding. De groepsbegeleider is de begeleider
en coach van de leidingteams als het gaat om het reilen en zeilen van de speltak.
Omdat de beginsituatie voor elke leidinggevende verschillend is, wordt er gewerkt met
maatwerktrajecten. Sommige leidinggevenden schrijven zich in voor een training waarin alle
competenties worden aangeboden, anderen kiezen voor het individueel werken aan
competenties die nog verder ontwikkeld moeten worden.
Dit jaar zijn we naast de individuele training van de leidinggevenden ook gestart met een
intensievere begeleiding van de leidingteams. We hebben de praktijkbegeleiding verdeeld
over de leidingteams en zijn in september gestart met dit traject. Tijdens dit traject gaat het
team samen met een praktijkbegeleiding aan de slag met ontwikkelpunten en vragen die
vanuit het team naar voren worden gebracht. Dit doen we aan de hand van gesprekken met
de teams, opkomst evaluaties, en eventueel aangeboden workshops of (e-)learning modules.
Binnen deze intensievere begeleiding van de leidingteams is er ook ruimte voor individuele
kwalificatie en ontwikkeling.
Op dit moment zijn er twee gekwalificeerde praktijkbegeleiders en twee aspirant
praktijkbegeleiders bij de groep. Deze praktijkbegeleiders zijn gestart met hun kwalificatie
zodat we in 2021 hopelijk met vier gekwalificeerde praktijkbegeleiders zijn. De
groepsbegeleiders zijn momenteel met drie. Gezien de groei van de praktijk- en
groepsbegeleiding hebben we de communicatie en samenwerking tussen deze groepen
aangehaald. Door vaker met elkaar te vergaderen en te kijken naar mogelijkheden waarin we
meer samen kunnen werken, hopen we een sterk team neer te zetten die zich gezamenlijk
bezig houdt met de kwaliteit van de stafteams en de saamhorigheid van de groep. We merken
dat met de groei van het aantal praktijk- en groepsbegeleiders we een prominentere rol
krijgen binnen de groep en dat leidinggevenden ons steeds makkelijker weten te vinden. Wel
zijn we bezig om ons meer te profileren en ervoor te zorgen dat zowel leidinggevenden als
bestuur duidelijk weten wat onze rol is binnen de groep en waar zij ons voor kunnen
benaderen of kunnen inschakelen.
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Ø DE GROEP
In de komende hoofdstukken wordt er verslag gedaan vanuit de speltakken. Dit geeft een
gedetailleerd overzicht van hoe een jaar er uit ziet en welke leuke opkomsten en activiteiten
er zijn geweest.
Hierop vooruitlopend staat hieronder al een korte opsomming van speciale activiteiten. Deze
maken zichtbaar dat we als groep en af en toe als speltak ons inzetten voor de gehele
gemeente. Niet alleen intern gericht maar zeker ook zichtbaar voor de omgeving waar onze
leden vandaan komen.
In vogelvlucht:
•
•

•

•

•

Wilgen knotten
® Onderhouden van het wilgenlabyrint bij de Nedereindse plas
Koningsdag
® Ondersteuning en bemensing van diverse activiteiten op verzoek van- en in
samenspraak met de Oranjevereniging IJsselstein
Oliebollen
® Traditionele verkoopactie in december waarbij de NSG-oliebollen verkoopt en
thuisbezorgt in IJsselstein en omgeving
Anjeractie
® Deelname aan de Anjeractie door de Explorers; dit is de jaarlijkse collecte t.b.v.
het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Dodenherdenking.
® Ondersteuning van en deelname aan de herdenking op 4 mei bij het monument
in IJsselstein door de verschillende speltakken.
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3. HOOGTEPUNTEN
Ø WIFI (ICT WERKGROEP)
Dankzij een zeer gulle gift van het Roest Crollius Fonds is het gelukt om de Wi-Fi aan te pakken.
Allang een gekoesterde wens om het spelgebeuren, voorbereiding en communicatie nog beter
te ondersteunen met een technisch goed werkend draadloos netwerk. Een oude boerderij is
nu eenmaal niet voorzien van dit soort voorzieningen. Dankzij de techneuten en handige
klussers hebben we nu een goed bereik. Met hetzelfde enthousiasme werd het “admin-hok”
voorzien van een nieuwe vergadertafel, werktafel en nieuwe computers incl. beeldscherm.
Niets staat meer in de weg om leuke ontwerpen te maken, te vergaderen of op internet te
surfen naar een leuke ZoKa locatie.

Ø BELEINSKA & KADERDAG
In 2019 zijn er ook weer twee jaarlijks terugkerende groepsactiviteiten georganiseerd, het
BeLeiNSKa (Bestuur-Leiding-Nico Steenbeek-Kamp) en de trainingsdag. Tijdens deze
activiteiten besteden we aandacht aan team-brede training en behandelen we onderwerpen
die van belang zijn voor het functioneren van het team, de kwaliteit van aangeboden
activiteiten in de speltakken, en de omgang met kinderen van verschillende
leeftijdscategorieën.
Het BeLeiNSKa vond plaats in het weekend van 24 en 25 maart. Het weekend was vooral
gericht op teambuilding binnen en tussen de teams, en het ontwikkelen van spelaanbod voor
verschillende leeftijdsgroepen rekening houdend met leeftijdseigen kenmerken. Het weekend
startte met het maken van een lipdub in gemixte speltakteams, zodat mensen uit
verschillende teams in korte tijd leren om met elkaar samen te werken. Vervolgens werden
deze teams voor de uitdaging gezet op met een vastgelegd voorwerp, speltak, en
activiteitengebied een activiteit te bedenken en vervolgens met de hele groep uit te voeren.
Door op deze manier bezig te zijn met het organiseren van een activiteit krijgen de deelnemers
inzicht in de leeftijdseigen kenmerken van andere speltakken. Voor het avondprogramma zijn
er nieuwe teams gemaakt die we vervolgens de stad hebben ingestuurd voor ‘Wie is de Mol’,
waarna er nog een gezamenlijke borrel is gehouden. De tweede dag hebben we de laatste
activiteiten georganiseerd door de teams uitgevoerd en hebben we het kamp en de
activiteiten met z’n allen geëvalueerd.
De trainingsdag vond dit jaar plaats op 9 november. Er zijn twee rondes workshops
aangeboden waarin aandacht is besteed aan de doorlopende leerlijn, leeftijdseigen
kenmerken, pesten, en signaleren van misbruik. De workshops werden dit jaar gegeven door
de praktijkbegeleiding, waarbij er veel input van de stafleden werd gevraagd, die meteen aan
de slag gingen met de aangeboden kennis. Na de workshops en het avondeten hebben we
met zijn allen een pubquiz gedaan en de dag nog even afgesloten.
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Ø COMMUNICATIE WERKGROEP
In 2019 een start gemaakt met deze werkgroep. Niet onbelangrijk …. communicatie. Wat
vertel je wanneer en hoe. Best wel nuttig om daar eens bij stil te staan. Van website tot aan
welkomstbrief. Van nieuwsbrief tot aan Facebook. Alle aspecten worden onder de loep
genomen. Aangepast waar noodzakelijk. Vernieuwd waar handig. En ingevoerd als het er nog
niet is. De inventarisatie is afgerond. De eerste ideeën staan op papier. En de afstemming is
gestart. Dus in 2020 gaan de resultaten zichtbaar worden.
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Ø ZOMERKAMPEN
Zoals in het volgende hoofdstuk is te lezen zijn
alle speltakken ook in 2019 weer op zomerkamp
geweest. Dit blijft toch een belangrijke en zeer
leuke activiteit in elk Scoutingjaar. Echt een
week vakantie met veel spannende momenten,
in de natuur, te laat slapen, een gevarieerd
programma en ontspannende momenten.

In vogelvlucht een kort overzicht:
SPELTAK

LOCATIE

THEMA

Bevers

Boerderij

Dromenvanger

Khaniwara

Archen

Wereld rond in 7 dagen

Sionie

Emmeloord

Ver Ver Van Hier

Scouts

Emmeloord

Piraten

Explorers

Tsjechië

-

Voor een gedetailleerd en sfeerverslag, lees de verslagen bij de speltakken.
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4. SPELTAKKEN
Ø BEVERS
Januari
Een nieuw jaar is begonnen
met een bowling opkomst in
Utrecht. In deze maand zijn we
druk geweest met installeren,
hierbij hebben we één kind en
twee leiding geïnstalleerd.
Verder hebben we veel
spelletjes gedaan en een pinda ketting gemaakt voor de vogels.
Februari
Februari was een rustige maand voor ons waarbij we veel spelletjes
hebben gedaan. Verder zijn we bezig geweest in een apenkooi waarbij ze druk konden
klimmen en klauteren. Aan het einde van de maand zijn we begonnen met een logeer koffertje
waarbij een knuffel bever gaat logeren bij de bevers.
Maart
In maart stond in het teken van
veel scoutingactiviteiten, in
deze maand zijn we onder
andere bezig geweest met het
leren van knopen. Hierbij
hebben we geleerd hoe de
veters
gestrikt
moeten
worden, voor de bevers die dit
al konden hebben we ook de
platte knoop gedaan. Aan het
eind van de maand hadden we
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een ouder-kind kamp waarbij de bevers met een ouder komen overnachten en activiteiten
doen.
April
In april zijn we begonnen met de Duinenmars, hierbij lopen we
5 km door de duinen en over het strand bij Kijkduin in Den
Haag. Daarnaast was het een korte maand voor de bevers
vanwege Koningsdag die op zaterdag viel. In de opkomsten die
we nog hadden zijn we bezig geweest met knutselen voor
Pasen.

Mei
In het begin van mei stond in het helpen met de dodenherdenking hierbij hebben de bevers
kransen aangegeven om bij het monument te leggen. Voor de rest van de maand hebben we
rustige opkomsten gehad met veel spelletjes.
Juni
In juni zijn we begonnen met het knutselen van een vaas met
behulp van papier-maché, waarna ze droog waren werden
ze geverfd. Aan het einde van de maand was de Beverdoedag
hierbij komen we met meerdere groepen uit de regio bij
elkaar om spelletjes te doen.
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Juli
Deze maand stond in het teken van het zomerkamp, hierbij zijn
de bevers 2 nachten op de boerderij blijven slapen. Tijdens het
zomerkamp deed Professor Plof een experiment dat ervoor
zorgde dat de dromen van de andere gewisseld werden,
hierdoor gingen ze dingen doen die normaal andere personen
doen. Om dit op te lossen moesten de bevers dromen vangers
maken om te zorgen dat de dromen weer bij de juiste persoon
terugkwam. Om dit te doen moesten de bevers een route lopen
met tussendoor spelletjes of andere activiteiten om onderdelen
van de dromen vanger te verdienen en aan het eind hadden ze
de domen vanger compleet en had iedereen weer de normale
dromen.

Augustus
In deze maand hebben we helaas geen opkomsten, wegens de zomervakantie.
September
In september is het nieuwe seizoen begonnen met het kijken van foto’s van het vorige seizoen
en het zomerkamp. Tijdens de laatste opkomst hebben we afscheid genomen van één van de
leiding die na 25 jaar leiding zijn heeft besloten te stoppen. Hiervoor hebben we allemaal
kleine hapjes gemaakt. Daarnaast kwam er iemand kijken of die het leuk vindt om leiding bij
ons te worden.
Oktober
In oktober zijn
we
begonnen
met
het
de
Rebbel insigne,
bij deze insigne
gaan de bevers
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dingen doen met het thema planten en dieren. In het begin van de
maand hebben we uiltjes gemaakt van grote dennenappels en
watten. Ook in deze maand was de jota/joti hierbij hebben we
gecommuniceerd met andere scoutinggroepen door Nederland heen.
November
In november zijn we begonnen
met een overvlieg opkomst,
hierbij gaan de kinderen die
oud genoeg zijn gaan van
speltak veranderen. Verder stond deze maand in het
teken van sinterklaas, aan het eind van de maand kwam
sinterklaas bij ons langs en had cadeautjes
meegenomen voor de kinderen. Dit jaar had hij niet
voor iedereen een individueel cadeautje maar voor
iedereen gezamenlijk twee cadeautjes.

December
In december zijn we begonnen met de
oliebollen actie, bij deze actie gaan oliebollen
en appelflappen verkopen. Verder was het de
maand van de kerst, waarbij we eerst hebben
geknutseld met het thema kerst. De laatste
opkomst van het jaar was tevens de opkomst rond de kerstdagen. Bij deze opkomst hebben
we met de hele groep samen geluncht.

3-2-2018

2019 - JAARVERSLAG SCOUTING NICO STEENBEEKGROEP - WEBSITE.docx

pag. 14

Ø WELPEN KHANIWARA
Januari
Het jaar is, als traditiegetrouw, gestart met schaatsen. Met een groot
gedeelte van de groep zijn we richting Utrecht gegaan om daar
lekker te schaatsen. De rest van de maand zijn we bezig geweest met
het vaardigheidsinsigne show en journalist. De kinderen mochten
hierbij kiezen welk van de 2 ze wilden halen. De kinderen die het
insigne show deden zijn bezig geweest met toneel, dans en muziek.
De kinderen die gingen voor het insigne journalist zijn bezig geweest
met film en het maken van een nieuwsitem.
Februari
In februari zijn de er een aantal kinderen naar de scouts overgevlogen. De overvliegopkomst
is ook weer een traditie om kinderen officieel overdragen naar de volgende speltak. Verder
was de maand gevuld met allemaal leuke spelletjes en activiteiten.
Maart
Deze maand start altijd met het knotten
van de wilgen van het labyrint bij de
Nedereindse plas. Dan worden we altijd
ontvangen door Jan de Wilgenman. Jan
doet
dan
altijd samen
met ons de wilgendans en dan beginnen we aan het knotten van
de wilgen. In maart zijn wij ook met de welpen naar de
kinderboerderij in Nieuwegein gefietst. Hier hebben de kinderen
heerlijk even met allemaal beestjes kunnen knuffelen en lekker
in de speeltuin kunnen spelen.
April
In april hebben de kinderen nest tegen nest tegen elkaar gestreden. Een nest
is een kleine subgroep binnen de Khaniwara, met hun nest doen ze
bijvoorbeeld corvee en ik dit geval horen ze bij elkaar met spelletjes.
In april hebben wij ook weer de duinenmars gelopen, een wandeling door de
duinen van 5 kilometer door de duinen.
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Mei
Mei zat weer helemaal vol met gezelligheid en spelletjes. Ook zijn we
gaan slacklinen, een goede oefening voor balans!

Juni
In juni is het dan alweer bijna tijd voor het zomerkamp! Maar nog even een maandje wachten.
In deze maand doen wij mee aan de jungledag. De is een dag waar alle welpen uit de regio
samen komen om met elkaar spelletjes te spelen.

In juni zijn wij ook gaan geo-cachen. Dit is een soort van
mini-schatzoeken. Dit zijn wij gaan doen bij de Utrechtse
Heuvelrug. Is was een speciale dino geocache!
Juli
En dan is het eindelijk zover, het zomerkamp! Het moment
waar iedereen natuurlijk naar uitkijkt het hele jaar. Een hele
week scouting! Wie wil dat nou niet?! Dit jaar waren wij op
kamp in Archen, nou eigenlijk ook weer niet, want wij
gingen de wereld rond in 7 dagen. Zo zijn wij in Mexico,
Oostenrijk, Frankrijk, Japan, Indonesië en Amerika
geweest. Dit zomerkamp is wel het warmste zomerkamp
dat wij ooit hebben meegemaakt. Gelukkig was er
zwemwater dichtbij en konden we in Mexico gewoon siësta
houden. En dan denk je: maar een kampvuur is toch veel te
warm dan? Ja maar dat hoort er gewoon bij.
Augustus
Hier had de leiding lekker vakantie.
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September
Het nieuwe seizoen start altijd met de grote schoonmaak. Hierbij maken we het hele gebouw
schoon en klaar voor het nieuwe scouting seizoen. Verder zijn de maand gestart met een hoop
gezellige spelletjes. Ook kwamen er een aantal kinderen van de Bevers bij ons kijken.
Oktober
In oktober zijn we begonnen aan het insigne samen. Bij dit
insigne staat de samenleving centraal en zingen doen voor een
ander. Zo zijn we de straat opgegaan om afval te prikken. Ook
is er in oktober altijd weer een overvlieg moment. Met heel de
groep hebben we allemaal leuke spellen gedaan.

November
Een van onze teamleden is een enthousiaste
badmintonner. Hierom heeft hij een badminton les
georganiseerd voor onze welpen. Hiervoor zijn wij speciaal
een gymzaal afgehuurd. De kinderen hebben een
superleuke trainging gehad en kunnen nu zeker een stuk
beter badmintonnen.
En aan het einde van de maand kwam de Sint weer bij ons
langs! Altijd weer een groot feest.
December
De laatste maand van het jaar alweer, altijd een hele drukke maand. We zijn de maand gestart
met de oliebollen verkoop. De kinderen hebben weer super goed hun best gedaan met het
verkopen! We hebben ook nog een lekker vuurtje gemaakt in december en daarboven
broodjes gebakken. Met de kerst hebben we met de hele groep een grote lunch gedaan. De
hele deel stond vol met tafel en met heel veel lekker eten.
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Ø WELPEN SIONIE
Het eenmalige jaarlijkse jaarverslag van de
Sioniehorde, waar we een terugblik
werpen op het afgelopen jaar. Vorig jaar
stond in het teken van het groeien van de
groep, zowel in leden, als in onszelf als
team/groep. Dit verslag neemt je mee in
de hoogtepunten die we met de groep bereikt hebben, en welke leuke opkomsten we zoal
hebben gehad.
Vorig jaar zijn we na de winterstop van start gegaan met het jaarlijkse schaatsen. We doen dit
samen met de andere leeftijdsgroepen, het leuke hieraan is dat iedereen samen op het ijs met
elkaar in contact komt. Tijdens te opkomsten zien we elkaar niet altijd door de afwijkende
opkomsttijden en dat maakt het schaatsen extra leuk.
We zijn vorig jaar druk bezig geweest met insignes behalen voor de leden, dit doen we door
middel van niveaus die de leden moeten behalen om zo een insigne te verdienen. We zijn dan
druk geweest met vuur, knopen, en EHBO. Uiteraard hebben we ook veel leuke en te gekke
opkomsten gehad, met als uitblinker het zomerkamp: ‘Ver Ver Van Hier’. Afgeleid van de film
Shrek, moesten wij hem helpen in zijn koninkrijk. De foto’s hieronder zullen jullie meenemen
in deze avonturen. Aankomend jaar willen wij ons nog meer bezig gaan houden met insignes
behalen voor de leden en een sterk leidingteam neerzetten. Tot volgend jaar!

Shrek en Fiona op bezoek tijdens zomerkamp

Leuke opkomst, bunkerbal

Teamspirit!
Apenkooien met de welpen
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Ø SCOUTS
Wat een jaar was het weer, 2019. Stikstofproblemen en nog veel meer
zaken domineerden het nieuws in 2019. Bijvoorbeeld weer geen
Elfstedentocht, hitterecords en dat kinderen baat hebben aan
buitenspelen. Daar hebben we ons weer aan gehouden, zodra het weer
droog was en zelfs met wat regen waren wij weer buiten te vinden. Dit
jaar voor het eerst volledig met Niels als hopman. Na jaren met Bertwin
aan het roer was het aan het einde van 2018 de eer aan Niels om hem op te volgen.
2019 begon met een winterkamp in Harderwijk. Hier hadden we een
weekend lang super leuke activiteiten, waaronder een vuur aanmaak
spel. Welke groep kreeg zijn vuur het eerste aan, gevolgd door een
wedstrijd wie krijgt wiens vuur uit. Ook deden we een andere versie van
weerwolven van wakkerdam, door middel van het uitvoeren van
opdrachten kun je punten verdienen waarmee je scouts uit kon
schakelen. Aan het einde blijft er 1 iemand over. Is dit een weerwolf of
een burger? Dit keer hadden de weerwolven gewonnen, maar zal dat de
volgende keer ook zo zijn, we zullen het zien.
Met dit kamp hadden we Jasmijn mee als kookstaf. We zaten al te geinen dat dit de eerste van
vele kampen zou worden. En wat blijkt, Jasmijn vond het zo leuk dat ze mee is gaan draaien
en ondertussen volledige scoutsleiding is. Welkom Jasmijn, we vinden het heel leuk dat je er
bij bent! 😊
Tijdens het seizoen worden alle activiteitengebieden
behandeld. Binnen scouting kennen we er acht. Dit
zijn; Uitdagende Scoutingtechnieken, Buitenleven,
Expressie, Sport en Spel, Identiteit, Samenleving,
Internationaal en Veilig en gezond. Zoals de naam het
al zegt, bij uitdagende scoutingtechnieken leren de
scouts onder andere de hike technieken
(strippenkaart, kruistpuntenroute, GPS, enz.),
kampeertechnieken, hoe maak je vuur aan en hoe kun je objecten bouwen met hout en touw.
Internationaal behandelen we bij de JOTA (Jamboree On The Air), hierbij proberen we contact
te leggen met zoveel mogelijk scouts in binnen- en buitenland. Dit doen we met behulp van
radiozendapparatuur, onder begeleiding van ervaren zendamateurs. Tijdens dit weekend
hadden we ook een groot spel gedaan met behulp van 27 mc bakken en portofoons, waarbij
ze door vragen goed te beantwoorden een GPS coördinaat kregen om zo naar de volgende
post te gaan. Buitenleven gaat over de natuur. Veilig en gezond gaat
over bijvoorbeeld gezond eten en EHBO.
Met behulp van deze activiteitengebieden bouwen op naar het
zomerkamp. We zorgen ervoor dat de scouts voldoende kennis en
tools krijgen over bijvoorbeeld hoe bouw je je kampement op, hoe
rijd je veilig en goed de hike, hoe behandel je elkaar op een goede
manier. Er zijn een aantal onderdelen wat meer aandacht vraagt.
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Denk hierbij aan de route technieken. Elk jaar weer blijken deze lastig aan te leren zijn.
Hiervoor reserveren we dan ook extra tijd om het goed
te leren. Ook koken, vuur maken en pionieren zijn
opkomsten die vaak terugkomen, om ze goed aan te
leren voor het zomerkamp.
En dan is het zover. Na een jaar voorbereiden gaan we
dan daadwerkelijk een week op zomerkamp. Dit jaar
zijn we op zomerkamp gegaan naar Emmeloord met
het thema piraten. Alle activiteiten die we doen draaien om het thema piraten. Om ons te
helpen is er dit jaar een bouwteam meegegaan, een groep (oud) scouts/leiding die het eerste
weekend een piratenschip in elkaar hadden gezet met pionierpalen en touw. Hierdoor had de
leiding meer de ruimte om de scouts te helpen bij het goed opzetten van hun tent en keukens.
Vast onderdeel van zomerkamp is de hike, een fietstocht
van rond de 50 kilometer die je brengt door de omgeving
van Emmeloord. Tijdens de hike was het warm, heel
warm. De scouts zijn dan ook eerder vertrokken met hun
zoektocht naar de schat, om zo op tijd in de verkoeling
van de schaduw in de bossen te zijn. Ook stonden op
meerdere punten op de route leiding en kookstaf klaar
met eten, drinken, een
luisterend oor en grapjes om
iedereen te motiveren de route uit te fietsen. Uiteindelijk heeft
iedereen het gehaald en hebben we met zijn allen heerlijk
pannenkoeken gegeten.
Zoals gezegd wast het heel warm. Het zomerkamp viel precies in de
week waar de hitterecords werden verbroken. ’s Nachts daalde het
kwik helaas niet onder de 25 graden en overdag tegen de 40 graden.
Zoals u begrijp, dit is zwaar voor de scouts en leiding, bovenop het
zomerkamp zelf. Hierom hebben wij in de loop van de week de
spaanse
dienstregeling
ingevoerd. ’s Ochtends
bleven we actief tot een
uur of elf/half twaalf, hierna ging de siësta in. Tot
drie uur stonden de activiteiten stil en was de
sproeier aangezet. Het advies was veel rusten in de
schaduw, goed drinken en verkoeling opzoeken.
Soms kregen de scouts een welverdiende koude
douche, waar iedereen van genoot, ook al gaven
sommigen het niet toe. Ook zijn we naar een
waterplas in de buurt gegaan, waar de leiding een zonnescherm had gemaakt, zodat je niet
oververhit raakt.
Tijdens het zomerkamp hebben Simone en Reinier meegedraaid als leiding en zij vonden het
zo leuk dat ze aangaven het zeer leuk zouden vinden als ze mee mogen draaien als volledige
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leiding. Met de start van het nieuwe seizoen draaiden ze mee als leiding en ondertussen
kunnen we zeggen dat ze zijn toegevoegd aan het leidingteam. Simone en Reinier, wij zijn blij
dat jullie ons team hebben aangevuld! 😊
Na het zomerkamp zijn we begonnen met een nieuwe
invulling van de opkomsten. Waar we voorheen op
ervaring de opkomsten invulden met blokken
scoutingtechnieken pakken we het dit jaar anders aan.
Zoals eerder vermeld kent scouting acht
activiteitengebieden. Deze worden nu verdeeld over
het jaar meerdere keren aangedaan met opkomsten.
In deze opkomsten worden onderdelen behandeld die
te maken hebben met de basis- en verdiepingsinsignes
van het desbetreffende activiteitengebied. Op deze
manier hebben we een meer gestructureerde manier om de opkomsten in te delen. Verdeeld
over twee a drie opkomsten behandelen we alle onderdelen van het insigne. Als de scouts aan
de criteria voldoen, behalen ze het insigne. Zo niet, dan moeten ze meer oefenen en kunnen
het insigne op een later moment behalen.
Dit jaar zijn er twee keer welpen overgevlogen naar ons en
hebben wij onze oudste scouts over laten vliegen naar de
explorers. Dit wordt altijd gedaan met speciale opkomsten,
waar de aandacht komt te liggen bij de kinderen die gaan
overvliegen. Het is een speciale opkomst voor hun, want ze
gaan hun vertrouwde speltak inruilen met een nieuw speltak.
Gelukkig staan wij klaar om ze op te vangen en te begeleiden
naar nieuwere technieken om over vier jaar als volledige
scouts door te gaan naar de explorers, waar weer nieuwe
technieken aangeleerd worden.
2020 wordt een fantastisch jaar. We zijn al druk
bezig met het nieuwe opkomstenschema en de
eerste insignes zijn al verdiend. Ook staan er
meerdere mooie activiteiten op de planning,
denk aan onze zomerkamp waar de
voorbereidingen al zijn begonnen. Maar ook
gaan we een weekendkamp houden omtrent de
duinenmars, wie weet durven sommige scouts
het wel aan om de 15 kilometer te lopen. Als
leidingteam beginnen we steeds beter op elkaar
ingespeeld te raken wat ervoor zorgt dat we
mooie opkomsten en kampen kunnen maken.
Scoutinggroetjes,
De scouts en scoutsleiding.
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Ø EXPLORERS
Ook in 2019 waren er weer grote veranderingen voor de Explorers. Dit is het jaar waarin
Marloes en Loe als begeleiding vertrokken, er een grote zoekactie werd opgezet om genoeg
begeleiding te hebben voor het zomerkamp van 2020, maar ook waarin het Explorer bestuur
zich enorm heeft ontwikkeld en druk bezig is geweest met het organiseren van zomerkamp
2020; Tsjechië.
Ook dit jaar begon weer met schaatsen, maar nu op
een kleine en knusse schaatsbaan in IJsselstein. Ook
heeft Roy powerpointkaraoke in de groep
geïntroduceerd, een all time favorite. De Explorers
kregen zonder te weten waar het over ging een
onderwerp met 10 slides, waarover ze minimaal 5
minuten moesten vertellen. Dit was een groot succes
en zorgde voor heel wat mooie momenten. Daarnaast
was er in januari ook voor de
eerste keer een thuisbioscoop
georganiseerd door de Explorers. Hierbij waren ouders en leiding van
andere groepen van de partij, waarbij ze konden kiezen tussen 3 films
en met behulp van een lampje verzorgd werden door de Explorers. Een
erg gezellige avond, met dank aan alle aanwezigen. Tot slot had één van
de Explorers een nieuwe variant van vlaggenroof bedacht, waarbij ze
specifieke punten moesten veroveren en moesten proberen te eindigen met de meeste
locaties (met behulp van een programma op internet).
In februari hebben we de traditie gamen tijdens een
gameopkomst weer waargemaakt. Hierbij met een extraatje,
de VR-bril van Roy. Hierbij is ook leiding van andere speltakken
aangesloten om mee te genieten van een leuke avond. Ook
hebben we onze eigen Europakaart met zomerkamp locaties
gemaakt om ons hok nog wat
persoonlijker aan te kleden. Ook hebben we levend
ganzenbord gedaan met als extra het waslijnenspel, waarbij
iedereen erg fanatiek was. Ook het ruilspel kwam weer aan
bod, maar dan ruilspel 2.0 met daarbij foto-opdrachten om
extra punten te verdienen. Tot slot hebben we nog met de
gehele groep een Baden-Powell opkomst gehad.
In maart hebben we met behulp van een dropping van
Lexmond tot Vianen geoefend voor de tweedaagse hike die
we hadden besloten te doen tijdens het zomerkamp. Hierbij
was een deel van de groep geblinddoekt die begeleid
moesten worden door de andere teamleden van de groep.
Ook stond maart in teken van contact leggen met andere
groepen. We hadden een reünie met de scouting in
Driebergen waarbij een actieve opkomst was georganiseerd.
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Ook hadden we de Explo Regiodag in Lopik georganiseerd door Explorers van verschillende
groepen waarbij onze Explorer Sem de voorzitter van het evenement was en Lex het insigne
voor heeft ontworpen. Er was hierbij een greppeltocht, avondfeest, overnachting en een crazy
88.
April zijn we begonnen met een mooie geld verdienactie; auto’s
wassen. Ons tweede jaar dat we dit organiseerde en wat weer een
groot succes was. Ook hadden we een weekendkamp
georganiseerd door de Explorers, waarbij leuke spellen, koken op
vuur en karaoke op de planning
stonden. We hebben ons ook
weer volgegeten tijdens de paasbrunch, waar iedereen altijd
wat te eten meeneemt en we hebben de maand afgesloten
met de koningsdag. Hierbij hebben een aantal Explorers weer
meegeholpen bij het bemannen van het kinderplein.
Mei stond in teken van geld verdienacties. De Explorers hebben in mei spellen bemant in
winkelcentrum Achterveld tijdens de Hollandse dag. Ook zijn we langs de deuren gegaan met
de Anjeractie en hebben we koffie en thee geschonken tijdens Fotogein Festival in
Nieuwegein. Om toch niet alleen bezig te zijn met geld verdienen voor het zomerkamp hebben
we ook een Masterchef kookopkomst gehad, waarbij iedereen zijn culinaire kunsten liet zien.
Ook hebben er Explorers de dodenherdenking bijgewoond. Tot slot hebben we een nieuw
bedacht avondspel gespeeld, waarbij er drugskoeriers, politie, ballen en tonnen aan te pas
kwamen.
In juni lag de focus op de voorbereiding van het zomerkamp. De
Explorers hebben een hike gelopen om te oefenen voor de
tweedaagse hike en ook hebben ze te foto/hint tocht door
IJsselstein (georganiseerd door organisatoren Beleinska) gelopen,
waar ze erg enthousiast over waren. Daarnaast hebben ze nog een
geld verdienactie en tegelijkertijd oefenkamp gehad. We zijn weer
met zijn allen caravans gaan schoonmaken op een camping, waar we ook hebben overnacht.
De mensen van de camping waren zelfs zo lief om voor ons eten te zorgen als dank! Om toch
ook nog echt een kampgevoel te hebben we de dag afgesloten met een tochtje naar de
hunebedden om daarna de Explorers nog te verrassen met een dropping.
In juli hetgeen waar we ons al het hele scoutingseizoen op
aan het voorbereiden waren; Het zomerkamp! Dit jaar gaan
we naar Tsjechië, het Reuzengebergte. We hadden de op
het begin wat tegenslagen zoals een Busje wat we niet mee
konden nemen en een camping die eigenlijk niet echt plek
had dus moesten we op
de parkeerplaats. Maar
ook dat zorgde er niet
voor dat we minder hebben genoten. We hebben tijdens
het kamp mogen genieten van prachtige uitzichten,
heerlijke wandelingen, een fantastische sfeer en prachtig
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weer. We zijn begonnen met een tweedaagse hike, we hebben gezwommen in het zwembad
en het koude riviertje, gewandeld in Cesky Raj, zijn naar Praag geweest waar we een leuk
stadsspel hebben gedaan en uit eten zijn geweest en zijn in Decin wezen klettersteigen. We
hebben onze laatste avond afgesloten met een heerlijke barbecue op een terrein in Duitsland,
waarbij de voorzitter ook aansloot. Ook hebben een aantal Explorers twee avonden onder
onze shelter geslapen, hebben we weer gekookt op vuur en hebben we genoten van alle
nieuwe indrukken. Al met al weer een fantastische week waar we voldaan op terug kunnen
kijken.
Na de zomerperiode de kans te hebben gehad om bij te komen gingen we in september weer
van start met het nieuwe scoutingseizoen. In september hebben we afscheid genomen van
Marloes en hebben we Max welkom geheten bij de begeleiding tijdens de foto-opkomst.
Daarnaast hebben we een teambuildingopkomst gedaan, om het jaar goed van start te gaan.
In oktober zijn we aan de slag gegaan met plannen voor het nieuwe
seizoen. De nieuwe Explorers hebben de opkomsten meteen goed
afgetrapt met een coördinatenspel op de fiets wat goed uitgewerkt en erg
leuk was. Ook was het weer de tijd van het jaar voor Jota-Joti. Hierbij
hebben we veel internet en communicatie gerelateerde spellen gespeeld
en ook keep talking an nobody explodes met de VR-bril gespeeld. Hiermee
vielen weer punten te verdienen om eten te “kopen” voor bij de film in de
avond. Daarnaast zijn we ook meteen van start gegaan met het bepalen
van de zomerkamp locaties. Hierbij zijn weer presentaties in groepjes
voorbereid, waarna er gestemd werd voor de winnende locatie: Het zwarte woud in Duitsland!
Ook is het nieuwe zelfbestuur gekozen, waarbij veel Explorers enthousiast waren om een rol
te vervullen! De materiaalmeester heeft ook meteen een nieuwe vuurschaal mogen uitkiezen
en de voorzitter is begonnen met het organiseren van de explo-regiodag met groepen vanuit
heel de regio. Daarnaast hebben ook al een aantal zich meteen opgegeven om het zomerkamp
te organiseren.
November stond in het teken van eerste dingen van het seizoen;
Het eerste weekendkamp en de eerste geld verdienactie. Het
weekendkamp was georganiseerd door Explorers en was een
succesvol wie is de mol kamp! De Explorers hadden aan alles
gedacht en hadden zelfs mensen van buitenaf gevraagd om te
helpen tijdens het kamp, om alles perfect rond te krijgen. Ook
hadden we nog leuke activiteiten erbij: bowlen en laser gamen.
Daarnaast hebben we nogmaals een filmavond georganiseerd, omdat het vorig jaar een succes
bleek. Ook dit jaar kwamen er weer een leuke club mensen genieten van onze thuisbioscoop.
Ook hebben we een groepsopkomst gehad, waarbij we het uniform gingen verzamelen van
de overvliegers en de nieuwe Explorers dan ook echt officieel waren overgevlogen. Tot slot
natuurlijk het vieren van Sinterklaas met de Explorers, waarbij het dobbelspel altijd onderdeel
is van de opkomst.

3-2-2018

2019 - JAARVERSLAG SCOUTING NICO STEENBEEKGROEP - WEBSITE.docx

pag. 24

Last but nog least december, een maand van veel
gezelligheden en tradities. We zijn de maand begonnen met
powerpointkaraoke, waarbij veel Explorers zo enthousiast
waren dat ze nog wel een keer wilde. Ook hebben we
objecten verzameld en spellen gedaan. Daarnaast hebben
we zoals altijd weer een kerstopkomst dat in teken staat van
lekker eten en een knutsel. Dit jaar begonnen we met een
gezamenlijke lunch met de gehele groep, waarna we uit
elkaar gingen en ieder zijn eigen opkomst vervolgde. De
Explorers zijn toen bezig geweest met het maken van kerstversieringen en hun eigen
kerstboom van pallethout. De boom was zo een succes dat de leiding van de gehele groep
hem daarna heeft opgetuigd en er mensen waren die hem ook wel zouden willen! Al met al
een waar succes om natuurlijk het jaar te eindigen met de oliebollenactie, waarbij ook weer
veel Explorers aanwezig waren. Was er even niks te doen, dan maar een spelletje of
meehelpen aan een puzzel! Altijd weer een activiteit wat veel gezelligheid met zich
meebrengt.
Terugkijkend op 2019 kan er gezegd worden dat het weer een mooi jaar was met veel tradities,
maar ook veel nieuwe activiteiten. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van mensen,
maar zijn er ook weer fantastische anderen voor in de plaats gekomen. Met zijn allen maken
we er toch elke keer weer een super jaar van!

3-2-2018

2019 - JAARVERSLAG SCOUTING NICO STEENBEEKGROEP - WEBSITE.docx

pag. 25

5. VOORUITBLIK 2020
Net als in 2019 gaan we ook 2020 van start met veel
enthousiasme en inzet. Het verder optimaliseren van onze
organisatie blijft een belangrijk uitgangspunt. Ook richten
we ons op het vergroten van de samenwerking en het
blijven behalen van kwalificaties. Met elkaar blijven we
hier ieder jaar nieuwe tijd en energie insteken om weer tot
een nog betere versie van de Nico Steenbeekgroep te
komen. Naast deze punten besteden we ook aandacht aan
de belangrijkste uitgangspunten van onze scouting:
• We stellen de ontwikkeling van jeugd centraal. We dagen ze uit te leren door hun grenzen
te verleggen.
• We vinden samenwerken binnen en buiten Scouting belangrijk. We verbinden in de
samenleving.
• We zijn een open organisatie. We zetten ons in voor meer diversiteit.
• We vertellen trots wie we zijn en wat we doen. We zijn zichtbaar met onze uitdagende
activiteiten.
• We bouwen op de inzet van vrijwilligers van binnen en buiten Scouting. We bieden
daarvoor verschillende vormen van vrijwilligerswerk.

Ø ALGEMEEN
Voor een aantal zaken wordt er tijd vrijgemaakt om bepaalde onderdelen een extra boost te
geven. Hieronder vallen onder andere:
• Website (Nieuwe opzet en meer nieuws)
• Communicatie
(Onder andere welkomstpakketten tbv
leiding, kinderen en ouders)
• Jaarplanning
(Afstemming en over langere termijn
vooraf communicatie)
• Opstarten werkgroepen voor verschillende aandachtsgebieden
• Toekomstvisie 2020 en verder (Financieel, aantal speltakken, aantal leiding, etc)
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Ø WERKPLANNEN SPELTAKKEN 2020
Scouting is niet alleen een spel, maar brengt ook ontwikkeling
op veel persoonlijke vlakken. De leden -en hun (bege-)leiding
worden in hun speltak uitgedaagd: ze ontwikkelen zich, leren
nieuwe dingen, verbeteren hun vaardigheden, toegespitst op de
leeftijd en de levensfase waarin ieder zich bevindt. Dat maakt
Scouting meer dan alleen een tijdsbesteding.
Ontwikkeling en uitdaging
Een van de beste manieren om jongeren zich te laten ontwikkelen, is door het bieden van
uitdagende activiteiten. Binnen het Scoutingspel gebruiken we heel veel verschillende
technieken en vaardigheden. De ene speltak is heel vaardig en heeft experts in zijn team, maar
andere speltakken zijn die kennis misschien gedeeltelijk kwijtgeraakt door het verschuiven of
vertrekken van staf- of jeugdleden: leidinggevenden die naar een andere speltak gaan, of die
zich -helaas- helemaal terugtrekken en jeugdleden die overvliegen naar de volgende speltak
en al hun kennis en vaardigheden met zich meenemen. Binnen de scouting is ‘leren’ een
doorlopend en wederzijds proces. Leiders en oudere leden geven hun kennis door aan de
jongere leden, die dit op hun beurt later ook weer door zullen geven. Maar andersom leren
de oudere leden ‘spelenderwijs’ de basis van het leidinggeven van de jongere leden, totdat ze
oud genoeg zijn om in een leidingteam door te stromen. De komende jaren wordt ingezet op
het vergroten van de kennis over allerlei Scoutingtechnieken en vaardigheden bij
leidinggevenden. Dit middels trainingen, instructiebladen en instructiefilmpjes. Activiteiten
van klimmen tot houthakken en van mes-smeden tot Dutch-oven-cooking, van knutseltechnieken tot EHBO-kennis, of ‘gewoon’ de basisvaardigheden van een leidinggevende.
Genoeg mogelijkheden en kansen om binnen de Nico Steenbeekgroep Scoutingvakkennis te
krijgen, aan te vullen of op te halen. Genoeg uitdagingen voor wie wil.
Open en divers
Scouting staat open voor iedereen. Daarom doen wij ons best om iedereen zich welkom te
laten voelen. Diversiteit hoort bij Scouting, Scouting moet een weerspiegeling zijn van de
samenleving. Voor iedereen, ongeacht sekse, achtergrond, leeftijd, geloof of geaardheid, is er
plaats bij onze vereniging; we hebben natuurlijk ook aandacht voor scouts met een beperking,
of uit kansarme gezinnen. Dit is een sterke en belangrijke boodschap voor iedere Scout! En
voor ieder mens!
Activiteitenplan algemeen
Vanuit NSG worden er ook gezamenlijke momenten georganiseerd. Te denken valt aan
ondersteuning van diverse initiatieven buiten de NSG. Dit zijn onder andere de gemeente dag,
koningsdag en dodenherdenking.
Daarnaast zijn er elk jaar de Jota/Joti, Bever- en Jungle- en Scoutsdagen, het “overvliegen”
naar een volgende speltak, wilgen knotten, schaatsen, etc.
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Overzicht van de speltakken
Leeftijd
Herkenning
Doelstelling
Aandacht

Highlights •
•
•
•
•
•

Bevers
5 tot 7 jaar
Rode blouse
Ontwikkeling
vanuit thema
Hotsjietonia
Groei aantal
leden en leiding

Overnachting
boerderij
Zomerkamp
Beverdoedag
Jota/Joti
Knutselen
Sport en spel

•
•
•
•
•
•
•
•

Welpen
7 tot 11 jaar
Groene blouse
Ontwikkeling
vanuit thema
Jungle boek
Evenwichtige
verdeling leden en
leiding tussen de 2
welpen speltakken
Overnachting
•
boerderij
Zomerkamp
•
Jungledag
•
Jota/Joti
•
Knutselen
•
Sport en spel
•
Hike
•
Koken
•
•

Ontwikkeling • Identiteit
• Veiligheid
• Gezondheid
• Expressie
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• De raadsrots:
identiteit
• Het wolvenhol:
veilig en gezond
• De Khaali Jagahvlakte: sport en
spel
• De Nishaaniplaats: uitdagende
scoutingtechnieken
• Haveli – het
mensendorp:
samenleving
• De ruïne
Emaarate:
internationaal
• De Talaab-poel:
buitenleven
• De Guhagrotten:
expressie

Scouts
11 tot 15 jaar
Khaki blouse
Ontwikkeling
vanuit thema
Ontdekkingsreis
Continueren
verdeling leden
en leiding
Overnachting
boerderij
Zomerkamp
Jota/Joti
Knutselen
Sport en spel
Hike, survival
Koken
Regels en
afspraken

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Explorers
15 tot 18 jaar
Grijze blouse
Ontwikkeling
vanuit thema
Zelfstandigheid
Continueren
verdeling leden
en leiding
Overnachting
boerderij
Zomerkamp
Jota/Joti
Knutselen
Sport en spel
Hike, survival
Koken, outdoor
Regels en
afspraken
Samenwerken
Organiseren
Stage speltakken

• Expressie
• Identiteit
• Internationaal

• Expressie
• Identiteit
• Internationaal

• Samenleving

• Samenleving

• Buitenleven

• Buitenleven

• Scouting
technieken

• Scouting
technieken

• Sport en spel

• Sport en spel

• Veilig en
gezond

• Veilig en gezond
Leiding neemt
deel, stuurt en
bewaakt,
uitvoering meer
bij leden.
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