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1. INLEIDING
Dit is het jaarverslag 2020 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, functie en commissie een verslag van het afgelopen jaar;
o
De financiële verantwoording van het afgelopen jaar;
o
De begroting voor het jaar 2021 & 2022;
o
Het jaarplan per speltak van voor het jaar 2021 & 2022.
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
Er is al een hoop gezegd over het jaar 2020. Een jaar wat we
wellicht snel achter ons willen laten, maar wat we niet snel zullen
vergeten. Het jaar van Corona. Waar we de eerste twee maanden
het nog als een probleem van de rest van de wereld konden
beschouwen, konden ook wij er in maart niet meer omheen. We
zouden ondertussen haast vergeten dat er nog meer is in ons leven
dan Corona. Gelukkig komt Scouting ook in Corona-tijd overal
tussendoor en hebben alle vrijwilligers bij de Nico Steenbeekgroep
wederom bewezen dat ze zich ook in deze bijzondere tijd vol
enthousiasme en overgave inzetten.

HET BESTUUR
Het jaarlijkse dankwoord hier vanuit het bestuur is ondertussen zeker een cliché. Alleen dit
afgelopen jaar heeft nog meer dan ooit een beroep gedaan op de flexibiliteit en creativiteit
van iedereen. Een speciaal jaar en daarbij hoort absoluut een extra groot compliment voor
iedereen die zich in 2020 heeft ingezet om het ondanks Corona toch een scouting waardig jaar
te laten worden.

Het bestuur is enorm trots op alle inzet die is geleverd in het
bijzondere jaar 2020, met grote complimenten aan iedereen die
hieraan heeft bijgedragen bij de NSG.
Op 12 maart 2020 kwam het bericht dat we tot eind maart geen opkomsten konden
organiseren. We hebben vanuit het bestuur vol bewondering gekeken hoe iedereen zich vanaf
dat moment overal met volle overtuiging, energie en
enthousiasme in heeft gestort. Van offline naar online
opkomsten in allerlei soorten en maten, 1,5 meter spellen en
vergeet ook niet de kamp bubbels.
Wat hebben we met elkaar flexibel moeten zijn en dachten we
een goede manier te hebben bedacht kwamen er weer nieuwe
regels of veranderingen aan. Ook de onduidelijkheid richting het
zomerkamp bracht een hoop onzekerheden met zich mee.
Ondanks dat werd er iedere keer nieuwe energie in gegooid en
werd er geen verandering uit de weg gegaan. Een hoop
uitdagingen met iedere keer weer nieuwe oplossingen. En alles
met als doel het creëren van leuke en afwisselende activiteiten
voor alle jeugdleden van de Nico Steenbeekgroep.
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We beseffen ons dat het niet altijd makkelijk moet zijn geweest om met al deze maatregelen
om te gaan. Daarnaast dat wat je voor ogen had voor dit jaar gedeeltelijk moest los te laten.
En om scouting te blijven organiseren naast alle veranderingen in jullie thuissituaties.
Desondanks zijn jullie ervoor gegaan en dat zullen we niet vergeten!

Wat het jaar 2021 ons gaat brengen binnen de Scouting is nog onduidelijk. Wat we wel weten
is dat het opnieuw uitdagingen met zich zal meebrengen. Eén ding is zeker dit zullen we
opnieuw met elkaar aangaan en we hebben er alle vertrouwen in dat we met elkaar ook het
komende jaar weer tot een succes zullen maken!
Annemieke, Edwin, Yorick,
Pieter-Jan, Loe, Erik en Marloes
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PRAKTIJK- EN GROEPSBEGELEIDING
Niet wetend wat ons te wachten stond, zijn de Praktijk- en Groepsbegeleiding verder gegaan
op de in 2019 ingeslagen weg. De halfjaarlijkse Stafevenementen waren gepland en waren in
voorbereiding. Diverse zaken met betrekking tot begeleiding en ondersteuning waren aan de
gang of in opzet. Menig jaarverslag zal hetzelfde beeld vertellen. Het jaar goed begonnen maar
vanaf half maart kreeg de normale gang van zaken een duw.
Ook voor Scouting waren de maatregelen tegen verspreiding van het virus impactvol. De focus
van de begeleiding werd verlegd naar wat er moest gebeuren om de groepen zo goed mogelijk
door te laten draaien. Hierbij werd rekening gehouden met de regelgeving vanuit de
Rijksoverheid, de Veiligheidsregio en Scouting Nederland. En bovenal natuurlijk met de
wensen van onze stafleden.
Naast het feit dat er nog intensiever op de hygiëne gestuurd moest gaan worden, waren er
veel aanpassingen in de dagelijkse gang van zaken. Er was nog veel mogelijk voor de Bevers
en de Welpengroepen maar vanaf de Scouts werd het al gauw wat ingewikkelder omdat daar
de leeftijdsgrens van 12 jaar speelt. Een nogal duidelijke leeftijdsgrens in alle regelgeving.
Scouting is van nature nogal fysiek, denk aan spelen, bouwen, kampen maar ook aan
samenwerken en educatie. We mogen ons gelukkig prijzen met vele creatieve stafleden die
niet bij de pakken zijn gaan neerzitten. Zodra samenkomen binnen de regelgeving niet meer
mogelijk was zijn er vrijwel direct acties ondernomen. De bevers zijn als eerste begonnen met
online opkomsten en de andere volgden al snel daarna. De drive om contact te houden met
de jeugdleden was en is hoog. Uit de terugkoppeling vanuit de leden en ouders is gebleken
dat dit zeer gewaardeerd wordt.
Zodra bleek dat dit wel even zou gaan duren, volgde de discussie over het wel of niet doorgaan
van de Zomerkampen. In en met goed overleg met alle partijen zijn er diverse oplossingen
gevonden om voor elke speltak een vorm van Zomerkamp te hebben.
Na de zomervakantie kwam er helaas een herhaling van het begin van het jaar en moesten we
weer snel terugvallen op de hiervoor genoemde oplossingen.
Doordat veel zaken op het gebied van Groeps- of Praktijkbegeleiding in het zelfde kader vallen
als de opkomsten met de leden, zijn hier de activiteiten helaas geminimaliseerd tot het meest
basale. Wij hopen vurig dat de voorgenomen acties van de overheid zullen zorgen voor het
feit dat we weer terug kunnen keren naar onze normale manier van spelen en werken.
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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.
Elk jaar zorgt de groep ervoor dat naast de opkomsten we ook zichtbaar zijn binnen de
gemeente. Vanwege de corona en de daarbij behorende protocollen en maatregelen is dat dit
jaar maar deels mogelijk geweest.

In vogelvlucht:
•

•
•
•
•

Wilgen knotten in het labyrint
→ Deze paste, begin maart, nog binnen de maatregelen. In de open lucht met
afhankelijk van de leeftijd voldoende afstand heerlijk. Even heerlijk uitleven en
een belangrijk stukje cultuur bij de Nedereindse plas behouden en onderhouden
Koningsdag
→ Afgelast voor heel Nederland, dus dan maar oranje getinte (online) opkomsten
Oliebollen
→ Dit bleek onmogelijk binnen de eind 2020 geldende maatregelen.
Anjeractie
→ Ook deze actie hebben we niet door kunnen laten gaan.
Dodenherdenking.
→ Hier hebben we als groep wel een bijdrage aan kunnen leveren. De vlag hijsen
conform de regels en het maken en leggen van de herdenkingsteentjes. Een
gedenkwaardig en plechtig moment. Trots dat we als groep daar elk jaar weer
voor worden gevraagd
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3. HOOGTEPUNTEN
ICT WERKGROEP
Vorig jaar voortvarend gestart. De eerste resultaten waren toen al direct zichtbaar. Dat was
ten aanzien van de “bodem”. Belangrijke eerste stap om te zorgen dat de techniek de
uiteindelijke wensen en eisen kan ondersteunen. In 2020 dit verder afgerond en de volgende
stap gezet. Onderzoek naar de software die ervoor zorgt dat de spektakken de benodigde
ondersteuning krijgt. Voor samenwerking, opslag, kennis delen, archiveren, het creëren van
diverse overzichten/handleidingen, etc. De testen worden in 2021 afgerond en aan de hand
daarvan zal dit worden voorgelegd aan de groep. Daarmee zullen we komend jaar een een
mijlpaal bereiken.

SCHAATSEN IN UTRECHT
Leidinggeven bij Scouting doet een beroep op onze
creativiteit, flexibiliteit en improviserend vermogen. Af en toe
leunen we lekker achterover en maken we gebruik van onze
ervaring en van tradities, die in de loop der jaren zijn ontstaan.
Eén daarvan is om de eerste opkomst in januari te gaan
schaatsen. Het ene jaar met alle speltakken, het andere jaar
met slechts enkele. Vaste kern: de Sioniehorde. In 2020
gingen met de beide welpenhordes en de naar de Vechts
banen in Utrecht-noord, waar we een paar uurtjes op de
binnenbaan of op de buitenbaan plezier hebben. Sommige
jeugdleden hebben nog nooit eerder op de schaatsen gestaan
en krabbelen voorzichtig langs de kant van de binnenbaan.
Anderen zijn al veel vrijer en doen onderling en met de leiding
tikkertje. Weer anderen houden een wedstrijdje op de
buitenbaan. Bijzonder zijn altijd de dweilpauzes, we gebruiken ze om te kijken hoe dat gaat
en intussen wat te drinken en te eten.
Omdat schaatsen op natuurijs steeds onwaarschijnlijker wordt en leuke initiatieven als in
IJsselstein bij de kasteeltoren eigenlijk alleen voor heel kleine kinderen geschikt is, kunnen we
op deze manier toch een typisch Nederlandse sport- en recreatiemogelijkheid ervaren.
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SNOEIEN VAN HET WILGENLABYRINT
Aan de zuidwestkant van de Nedereindse plas is
een wilgenlabyrint aangelegd. Het labyrint is
aangeplant op de Nationale Boomfeestdag van
26 maart 2003 door ruim 400 leerlingen van
IJsselsteinse basisscholen. Dit bijzondere labyrint
is onder leiding van kunstenaar Jan van Schaik tot
stand gekomen. Hij heeft zich bij het ontwerp
laten inspireren door de overeenkomsten tussen
IJsselsteiners en de Pima-indianen uit Arizona.
Beide gebruiken van oudsher de wilg als
vlechtmateriaal.
Al jaren helpt de Nico Steenbeekgroep om het labyrint te onderhouden. Dit gebeurt altijd op
de eerste zaterdag van maart en het is een gezellige
gebeurtenis. We beginnen altijd met de wilgendans
van de Pima-indianen. Soms is het een beetje koud,
soms krijgen we natte voeten. Soms denken ouders
dat ze een modderig varken mee naar huis krijgen;
meestal blijkt het echter hun eigen kind te zijn… Maar
altijd gaan we moe maar voldaan op huis. Tot volgend
jaar, Jan! Wil je ook meedoen? Graag!
Klik hier voor de website

COMMUNICATIE WERKGROEP
Dit jaar weer een aantal stappen gezet om de communicatie te verbeteren. De inventarisatie
van wat er op de website moet komen nadert zijn voltooiing. In vervolg zal dit worden
aangeleverd aan de ICT-werkgroep. Zij zorgen er dan voor dat dit wordt verwerkt in de nieuw
te bouwen website. Mooi moment om de volgende stappen te gaan zetten in 2021. De
zogenoemde “Welkomst documenten”. Een setje van informatie voor elk nieuw lid, de ouders
van de leden en vrijwilligers. Ook gaan we onderzoeken of en hoe de nieuwsbrief kan worden
aangepast. Een belangrijke factor in de communicatie dus zeker de aandacht waard.
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ZOMERKAMPEN
Enorm spannend dit jaar en een lange periode van onzekerheid. Gaat het door of niet. En
indien het doorgaat …. Hoe dan? Gaat het een “normaal” kamp worden? Nee, dat was al
direct helder. Elke speltak maakte hun eigen afweging. Hoe breien we het logistiek in
elkaar. Hoe plannen we het zo dat de speltakken niet tegelijk voorbereiden en materialen
klaarzetten. Hoe gaat iedereen naar de kamp locatie? Is de locatie geschikt? Hoe
regelen we het schoonmaken, het koken, eten en slapen? Veel aspecten moesten
worden bekeken en afgewogen.
Maar het is toch gelukt. Met kunst en vliegwerk maar met een super resultaat gezien de
omstandigheden.
In vogelvlucht een kort overzicht, Voor een gedetailleerd en sfeerverslag, lees de verslagen bij
de speltakken:
SPELTAK
Bevers
Khaniwara
Sionie
Scouts
Explorers
.

02-02-21

LOCATIE
Boerderij
Laren
Didam
Boerderij
Havelte

THEMA
De wereld rond in 24 uur
Spionnen
Expeditie Sionie
Geen thema

Wie is de mol?
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4. STATISTIEKEN
Een nieuw onderdeel in het jaarverslag. De statistieken die een beeld geven over verschillende
ontwikkelingen binnen de groep. In een aantal grafieken laten we zien hoe de groep zich
ontwikkelt ten aanzien van aantal leden en kader (leiding).

LEDENVERLOOP 2010 TOT EN MET 2020
Een kleine afname dit jaar bij zowel leiding als kinderen. Is zaak om onverminderd tijd en aandacht te
geven aan promotie en werving van leiding en kinderen.
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54
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Toelichting op Roverscouts, van 2014 tot en met 2016 is geprobeerd om deze speltak vorm te
geven. De groei, aanwas en samenstelling van de groep heeft helaas niet geleid tot een succes.
In de toekomst zal weer worden gekeken of dit opnieuw geprobeerd gaat worden.
De afname bij de leiding komt met name doordat de privé situatie van de betreffende
kaderleden zodanig is veranderd dat dit niet meer paste qua tijdsbesteding. Dit jaar kwam dit
meer voor dan andere jaren, maar voor zover bekend niet gerelateerd aan de corona
maatregelen.
Voor de leden geldt dat dit een verloop betreft die elk jaar optreedt. Wellicht versterkt door
de bijzondere omstandigheden veroorzaakt door de corona maatregelen. De aanwas van
nieuwe leden is door de maatregelen wel wat achter gebleven. Het “proef” meedoen met een
opkomst was lastig vorm te geven.

02-02-21

2020 - JAARVERSLAG SCOUTING NICO STEENBEEKGROEP - concept 0.81

11

LEDENVERLOOP 2020 PER SPELTAK
Dit geeft inzicht per speltak hoe deze zich ontwikkelt. Een stabiel beeld met een goede
verhouding tussen in-, door- en uitstromer. (De aantallen geven de waarden van leden en
leiding bij elkaar opgeteld. Instromers; dit jaar lid geworden, Uitstromers; dit jaar afgemeld,
Overvliegers; dit jaar van spektak gewijzigd, Totaal start en einde; Eerste getal is aantal per 11-2020, tweede getal is aantal per 31-12-2020)
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5. SPELTAKKEN
BEVERS
Januari
Het nieuwe jaar werd ingeluid met de beverbioscoop. In het
vernieuwde leidingverblijf hebben de bevers onder het genot
van popcorn en limonade een leuke film gekeken.
De rest van januari stond in het teken van het stuiterinsigne.
Stuiter is een figuur binnen het themaverhaal van de bevers.
Stuiter houdt van spelletjes en beweegt graag. Daarom
concentreert deze insigne zich op het activiteitengebied
“Sport en Spel’. Tijdens de eerste opkomst binnen het insigne
hebben de bevers allerlei spelletjes gedaan waarbij
samenwerken centraal stond. Zo hebben de bevers met een
parachute opdrachten gedaan, en geprobeerd een ‘rivier’
over te steken met tapijttegels. Tijdens de tweede opkomst
werden oudhollandse spelletjes gespeeld zoals ezeltje prik,
sjoelen en blikgooien. Ook hebben ze een eigen
spelletje geknutseld. De derde opkomst was een
vriendjes en vriendinnetjes opkomst. Alle bevers
mochten een vriendje of vriendinnetje
meenemen naar de opkomst. Op deze manier
konden deze kinderen kennis maken met
scouting en hoopten we het aantal leden te
kunnen uitbreiden. Tijdens de laatste opkomst
van januari hebben de bevers nog meer
uitdagende spelletjes gedaan zoals een lastig
parcours afleggen met een ei op een lepel,
frisbeeën en paaltjes voetbal.
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Februari
Tijdens de eerste opkomst van februari hebben de bevers
geleerd over vuur. We begonnen met een tikspel welke in
het vuurthema was gegoten. Vervolgens hebben de bevers
geleerd wat je nodig hebt om een vuur te maken (brandstof,
ontbrandingstemperatuur en zuurstof), hoe je vuur kan
doven en hoe je veilig om gaat met vuur. Daarna hebben ze
wat proefjes gedaan met waxine lichtjes. Daarna had
professor Plof een kampvuur voor ons gemaakt waarboven
we afbakbroodjes hebben gebakken. De rest van de maand
stond in het teken van de Noa insigne. Noa is een figuur
binnen het themaverhaal van de bevers. Zij houdt zich bezig
met het activiteitengebied identiteit. Als eerste hebben de
bevers een levensgrote tekening gemaakt van zichzelf. Ook
speelden we nog een spelletje met verschillende
citrusvruchten en keken we of we door alleen te voelen konden raden welke vrucht we
beethadden. Als laatste deden we een variant op “ik zie, ik zie wat jij niet ziet". De bevers
hebben hierbij geprobeerd iemand te omschreven aan de hand van verschillende kenmerken
(zoals 'deze bever draagt bruine schoenen').
In het carnavalsweekend tekenden de bevers zelf een grote optocht op een behangrol. Ook
speelden we met ballonnen en een parachute met ballenbakballen.
Maart
We begonnen maart met het snoeien van struiken en
planten rondom de boerderij.
In maart hadden we een weekend kamp gepland voor de
bevers waarbij we het Nijntje museum gingen bezoeken met
de tram. Helaas kon door de Lock down maatregelen het
kamp niet doorgaan. We hebben toen besloten om in maart
de bevers wekelijkse opdrachten te sturen om de Rozemarijn
insigne te kunnen verdienen. Rozemarijn is een figuur
binnen het themaverhaal van de bevers. Zij is dol op eten en
koken en houdt ook erg van tuinieren. De bevers begonnen
een eigen restaurant, bakten wat lekkers maakten een
collage van de dingen die ze vies en de dingen die ze lekker
vinden en ze maakten een gezonde snack met fruit.
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Tijdens de laatste zaterdag van maart begonnen we met digitale opkomsten via Zoom. Het
was leuk om iedereen weer even te kunnen zien en met elkaar het scoutingspel te kunnen
spelen. We speelden spullenbingo waarbij de bevers de opdracht krijgen om zo snel mogelijk
allemaal spullen te verzamelen in huis. Ook kregen ze nog een opdracht voor de rozemarijn
insigne. Namelijk de boomgaard van Rozemarijn tekenen.
April
We begonnen april met een leuke kennisquiz middels
Kahoot. De vragen gingen over dieren, scouting en
nog veel meer leuke weetjes.

De leiding heeft in april ook bij alle bevers een tasje
thuisbezorgd met daarin allerlei spulletjes voor de
digitale opkomsten die we die maand hadden
gepland. Met deze spulletjes hebben de bevers
geoefend
met
het
kompas,
een
vensterbankmoestuintje gemaakt, een platte
knoop gemaakt en gepionierd met dropjes en
satéprikkers. Daarnaast zaten er in het tasje ook
nog andere dingen zoals een zoek de verschillen
kleurplaat, een berenjachtbingo, een bellenblaas
en marshmallows om te roosteren boven een
waxinelichtje. We hebben met deze actie ook nog
in de zenderstreek gestaan. In de laatste week van
april hebben we tijdens de digitale opkomst
Pictionary gespeeld.

(Klik hier voor artikel Zenderstreek)
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Mei
Normaal staan we met de bevers tijdens
de dodenherdenking bij het monument.
Vanwege de coronamaatregelen kon dit
helaas niet doorgaat. Om toch stil te
staan bij de dodenherdenking hebben de
bevers
een
herdenkingssteentje
gemaakt, die vervolgens bij het
monument zijn neergelegd. Ook
speelden we met behulp van Kahoot een
kennisquiz over onder andere de
dodenherdenking.
Vanaf de tweede week van mei mochten we gelukkig weer af en toe
opkomst draaien op de boerderij. We hebben tijdens de eerste
fysieke opkomst een diertuin gebouwd met allerlei materialen die
we op het terrein konden vinden.
In de daaropvolgende fysieke opkomst hebben we een leuk
kompasspel gespeeld en zelf vliegtuigjes gevouwen en geprobeerd
deze door hoepels te laten vliegen.
Tijdens de laatste digitale opkomst van mei stond het thema figuur
steven stroom centraal. Eerst las Steven een spannend verhaal voor
over een avontuur met een krokodil die hij beleefde samen met
Stuiter. Daarna hebben we een tekening gemaakt van één van de
vele reizen die Steven heeft gemaakt. We hebben geprobeerd
allemaal precies dezelfde tekening te maken.

Juni
We zijn juni begonnen met het spelen van landen kwartet. Over het hele terrein lagen overal
plaatjes van verschillende landen verspreid. De bevers moesten op zoek naar vier plaatjes die
bij 1 land hoorden.
Tijdens de laatste fysieke opkomst van het
seizoen hebben de bevers de boot van Steven
Stroom nagebouwd met takken en stenen die
we op het terrein vonden.
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De laatste opkomst van het seizoen was een digitale opkomst.
Normaliter proberen we tijdens het voorjaar, in aanloop naar het
zomerkamp, een opkomst of kamp te organiseren waar ouders
bij aanwezig kunnen zijn. Zo kunnen de ouders kennis maken
met de leiding en wat we zo al doen op scouting. Vanwege de
corona maatregelen mochten ouders helaas niet op het terrein
komen. Om toch een soort van ouder kind opkomst te kunnen
aanbieden hebben we een digitale versie voor het hele gezin
georganiseerd. De inwoners van Hotsjitonia hadden allemaal
leuke opdrachten voor de bevers verzonnen. Deze opdrachten
moesten de bevers en hun ouders uitvoeren om punten te
kunnen verdienen. Er werden blote voetenpaden gemaakt,
teamvlaggen ontworpen, fantasie huisdieren getekend, eerste
hulpverleend, spullen bingo gespeeld en beeld stripverhalen
gemaakt.
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Juli
Het eerste weekend van juli stond in het teken van het zomerkamp. De bevers bleven een
nachtje slapen op de boerderij. Het thema van het
zomerkamp was “de wereld rond in 24 uur”. De bevers
kregen een paspoort en vliegtickets en met het vliegtuig
zijn we de hele wereld over gevlogen. We vlogen als
eerste naar Mexico. Hier hebben we geprobeerd om
snoepjes te slaan uit een echte pinata. Daarna hebben we
nog een stoelendans gedaan op echte Mexicaanse
muziek. Daarna pakte we het vliegtuig naar Azië. We
werden getrakteerd op een echte Chinese lunch met saté en rijst en kroepoek. Gelukkig waren
er ook nog een paar echte Nederlandse boterhammen meegekomen. Daarna hebben we een
mooie Chinese lantaarn geknutseld. Bij de limonade werden nog lekkere sushi geserveerd
gemaakt van snoep en fruit. Vervolgens vlogen we
naar Afrika. Waar we een potje levend hungry hippoes
gespeeld. Het laatste vliegtuig van de dag ging naar
Amerika. We kwamen precies voor het avondeten aan.
We aten lekkere hotdogs met frietjes. Daarna was er
een drive in bioscoop. ‘s Ochtends vlogen we weer
terug naar Europa. We ontbeten met een lekker frans
croissantje en stokbrood. Daarna was het alweer tijd
om naar huis te gaan.
De rest van juli waren er geen opkomsten in verband met de vakantie.
Augustus
In deze maand waren er geen opkomst i.v.m.de
zomervakantie.
September
Traditioneel beginnen we het seizoen altijd met een
terugblik op het zomerkamp. We hebben alle foto's
bekeken die tijdens het kamp zijn gemaakt. Ook hadden
we nog een pinata over van het zomerkamp dus konden
we ons nog even wanen in Mexicaanse sferen. De derde
zaterdag van september was world cleanup day. De bevers
hebben vuilniszakken vol met zwerfafval verwijderd uit de
bermen rondom de boerderij. Tijdens de laatste week van
september was het de week van de bodemdiertjes. Bas Bos
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heeft ons meegenomen naar het kloosterplantsoen. Met
glazen potjes en determinatiekaarten hebben de bevers
allemaal kleine diertjes ontdekt.
Oktober
In oktober zijn we veel buiten geweest. We zijn begonnen
met het knutselen met macaroni en klei, hiermee hebben
we diverse dieren gemaakt. Gelukkig dankzij het weer
konden we lekker buiten knutselen. In de tweede week
hebben we kastanjes verzameld zodat we ze konden laten
drogen. In de week erna was de jota en joti, hierbij hebben
we gecommuniceerd met ander scoutinggroepen door
Nederland heen. Daarna hebben we het afgesloten door
een lekker broodje te bakken boven het vuur.
Nadat de kastanje 2 weken hebben gedroogd, hebben we er allemaal diertjes en poppetjes
van gemaakt. Om de maand af te sluiten hebben we voor Halloween maskers gemaakt.

November.
In November hebben we veel spelletje buiten gespeeld. We hebben met Stanley Stekker heel
wat leuke proefjes gedaan, zoals "drijft het, of zinkt het” en ballonen vliegen. En toen kwam
de sint alweer bijna en daar hebben we natuurlijk ons ook op voorbereid. We hebben lekkere
mijter pizza’s gemaakt, een hele lange vlaggenlijn voor de sint en zijn pieten gemaakt. Ook
hebben we schoentjes geknutseld waar de sint dan wat
lekkers in kon stoppen.
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December.
De eerste opkomst in december was de sinterklaas opkomst.
Een ander soort opkomst dan normaal. Niet gezamenlijk met
de hele groep maar in twee keer. De sint had met zijn pieten
allemaal opdrachten voor ons
verzonnen deze hebben we
allemaal goed uitgevoerd en dat
werd beloond met een mooi
cadeautje. Deze maand hadden we
ook de brand oefening. Die goed is
verlopen. We hebben ook wat
bevers kunnen installeren niet
allemaal helaas, want toen kregen we het
nieuws te horen dat we weer in Lock down
gingen en de opkomsten niet door
mochten gaan. Dus zijn we weer
overgegaan naar online opkomsten. De
laatste opkomst van het jaar hebben we
kerst bingo gespeelt.

En dat was het jaar weer!
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WELPEN KHANIWARA
Januari
Zoals elk jaar zijn wij het jaar begonnen door weer lekker te
gaan schaatsen met de hele groep. Daarnaast hebben wij
ook een 24- uur kamp gehad zijn we met de kinderen naar
het Archeon zijn geweest. Hier hebben wij alles geleerd
over de Prehistorie, de Romeinen en de Middeleeuwen.
Van zwaardvechten tot pijl en boog schieten, we hebben
hier van alles gedaan.
Februari
Februari zijn we lekker bezig geweest met koken en het behalen van het kook insigne. Begin
februari hebben we samen met hen boodschappen gedaan in IJsselstein. In groepjes kregen
de kinderen 10 euro te besteden voor producten boven het vuur. Later hebben wij deze
natuurlijk heerlijk opgegeten. Later hebben de kinderen pizza’s gemaakt, Kipvingers en een
heerlijke smoothie gemaakt. Toen we dat allemaal hebben gemaakt zijn de ouders langs
gekomen om te komen proeven. Zo hebben alle kinderen hun insigne verdient.
Maart
In Maart zijn we begonnen met het wilgen
knotten, samen met Jan de Wilgenman
hebben we het labyrint weer mooi gemaakt.
Daarnaast zijn we begonnen met een
planning maken voor leuke online
opkomsten, door Covid-19 was het niet meer
mogelijk om langs de boerderij te gaan. Zo
hebben we een Crazy88 spel uitgezet, de
kinderen kregen een lijst met opdrachten en
konden de foto’s/video’s in de Dropbox zetten.
April
April was een hectische maand waarin we geen officiële opkomsten meer konden
organiseren. Zo hebben wij via zoom “Amerika zegt” gedaan waarin mensen zo snel mogelijk
een, door de leiding genoemd, voorwerp moesten pakken. Daarnaast hebben we ook Kahoot
gespeeld en veel zomerkamp overleg gehad met veel onzekerheid.
Mei
In Mei mochten we weer met veel regels opkomsten hebben op de boerderij. Deze maand
hebben we vooral veel (contactloze) spelletjes gedaan.
Juni
Juni was een maand van de knopen, de leiding zorgde ervoor dat de kinderen een aantal
knopen leerde. Er zijn onder andere estafettes gehouden met knopen geweest. Met het
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zomerkamp inzicht kreeg de leiding een hoop nieuwe maatregelen die termaken hadden met
het zomerkamp. Veel dingen waren niet meer mogelijk en wij waren het erover eens dat het
kamp veel energie zou kosten. Wij zijn de laatste puntjes op i aan het zetten zodat het
zomerkamp door kan gaan op een verantwoordelijke en veilige manier.
Juli
Dan is het eindelijk tijd voor het zomerkamp, iedereen heeft is
super enthousiast. Wij zijn met ze alle naar een scouting
terrein in laren geweest. De leiding was op de locatie van
zaterdag op zaterdag terwijl de kinderen een dagje later
kwamen en een dagje eerder weggegaan. Dit simpel weg om
alles corona vrij te maken. Met ons spionnen thema zijn wij de
week opzoek gegaan naar de boef die onder ons was. Naast
vuurtjes maken en laser gamen op het terrein zijn wij ook nog
eens het casino ingedoken waar de kinderen nog even leuk
konden spelen. Al om al was het een succesvolle week vol
spanning plezier en avontuur, op naar volgend jaar

Augustus
In Augustus was de leiding lekker vrij en op vakantie.
September
We zijn September begonnen met het oude en
vertrouwde foto’s kijken van zomerkamp, er zaten
hilarische en hele leuke foto’s en video’s bij. Verder
zijn we lekker creatief geweest en hebben we met
ze alle vliegers gemaakt van papier en stokjes.
Zodat de vliegers niet voor niks zijn gemaakt zijn we
de week daarop lekker wezen uitwaaien op de
Nedereindseplas daar hebben we nog een hoop
leuke spellen gedaan.
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Oktober
Van de hoge bergen op de plas, zijn we in
Oktober naar het IJsselsteinse bos gegaan,
hier hebben we levend stratego gespeeld.
Natuurlijk was in Oktober Jota Joti waar we
veel plezier hebben gehad en ook nog eens
heerlijke broodje boven het vuur gebakken
en natuurlijk opgegeten. Eind Oktober zijn
we nog eens in de wondere wereld van Harry
Potter gedoken en hebben we zwerkbal
gespeeld.
November
November was voor ons een hele leuke en creatieve maand.
De kinderen hebben van een blokje hout en wieltjes echte
derby auto’s gemaakt. In Amerika is dit een behoorlijk groot
ding waarin mensen van hout een klein autootje maken, na 3
weken hard klussen zijn we gaan racen om te kijken welk
autootje het verste kwam. Daarnaast zijn we heel leerzaam
bezig geweest met het ei experiment. Ze moesten met huis,
tuin, keukenspullen een manier vinden om een ei heel te
houden terwijl het van een paar meter hoog valt, ook dit was
een groot succes.
December
Eindelijk, de tijd van de feestdagen is aangebroken.
December was dan misschien wel wat anders dan andere
jaren, maar nog steeds evenveel pret en plezier. Zo hebben
we een geweldige sinterklaas opkomst gehad met een hele
hoop leuke spelletjes én sinterklaas kwam langs. Natuurlijk
door de corona kon hij niet echt écht langskomen, maar hij
heeft voor ons een mooie videoboodschap gemaakt. Na
sinterklaas
kwam
natuurlijk kerst en de
kinderen
hebben
een
hele
hoop
supermooie kerstkaarten gemaakt die we naar de
oudere in het verzorggingstehuis hebben gebracht.

Al om al was dit een bijzonder jaar, maar zeker één die we niet snel zullen vergeten.
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WELPEN SIONIE
Terugblik 2020 Sioniehorde
Ook voor de Sioniehorde was 2020 een bijzonder jaar. 16
opkomsten gingen niet door, omdat we met zijn allen meededen aan het
tegengaan van de covid-19 verspreiding. Als alternatief hebben we aantal
online opkomsten gehouden. Met thuisopdrachten hebben we daarbij geprobeerd om ons
scoutinggevoel levend te houden. De welpen die daaraan actief meededen verdienden een
badge. Het was best leuk, maar toch echt veel minder dan een opkomst op de boerderij!
Gelukkig konden we wel op ZomerKamp. Zoals altijd in de eerste
week van de basisschoolvakantie. We waren in
Didam en ons thema was
Expeditie Sionie. Ons bivak
was op een zo goed als
onbewoond eiland en we beleefden allemaal
avonturen. Met opdrachten konden we dukaten
verdienen en scheepsbouwtekeningen kopen. We
hoefden uiteindelijk toch geen schip te bouwen om
naar huis te varen… Een leuk filmpje van ons kamp
vind je op. Klik hier voor het filmpje.
We hebben dit jaar aan 3 insignes gewerkt. Leuk om
al knutselend en spelend iets over een onderwerp te
kunnen delen. Het ging om de insignes Ik, Natuur en
Weer. Bij het insigne “Ik” denken we na over onze
familie en de leefwereld dicht om ons heen. Door
middel van verschillende activiteiten laten de
welpen met het insigne “Natuur” zien dat ze kennis
hebben van seizoenen, planten en dieren. Het insigne “Weer” biedt een kans om de verschillende
seizoenen te leren herkennen, ons eigen
weerinstrument te maken en het bewust worden van het dagelijkse weer. We hebben ook
een grappige uitzending over het weer gemaakt, te zien op onze gesloten facebookgroep.
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Aan het begin van het jaar zijn we, net als altijd, gaan
schaatsen met de Khaniwarahorde en de Explorers.
Samen met de Bevers hebben we op een bijzondere
manier bijgedragen aan de herdenking van 75 jaar
bevrijding. Bij de JOTA-JOTI hebben we veel (radio)contacten
kunnen
leggen
met
andere
scoutinggroepen. We bleven dit jaar
niet slapen op de boerderij, maar het
was erg leuk om toch iets met deze
jaarlijkse traditie te kunnen doen. Bedankt aan de zendamateurs die ons daarbij hebben
geholpen. En… hoewel Sinterklaas dit jaar ook van thuis uit werkte had hij toch kans gezien
om voor ons een gezellige opkomst te organiseren!
Nog wat foto’s tot besluit.

De leiding van de Sioniehorde kijkt ondanks alles terug op een leuk scoutingjaar!
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SCOUTS
“2020 wordt een fantastisch jaar.” Daar eindigden we ons jaarverslag van 2019 mee. Hoe
anders is het geworden. Begin januari kwamen al geluiden dat het corona virus buiten China
aan het ronddwalen was en vroegen we ons af, wanneer komt het in Nederland. Ondertussen
zijn wij verder gegaan met ons insigne programma. Aangezien wij voor het eerst met de
insignes op deze manier zijn gaan werken, was het voor
de leiding en de scouts even wennen aan de nieuwe
opkomst indelingen.
Normaal werken we in het seizoen toe naar zomerkamp.
De opkomsten verdelen wij in clusters zoals
routetechnieken, koken en pionieren. Gedurende drie a
vier opkomsten besteden we aandacht aan de clusters en
zorgen we ervoor dat de scouts klaar zijn om op
zomerkamp te gaan. Met de nieuwe indeling van de
insignes zijn wij nu de opkomsten gaan indelen naar de
insignes. Elk insigne kent een basis- en verdiepingsfase.
Ben je nieuw bij de scouts begin je eerst met de basisfase
en in het tweede en derde jaar werk je aan je
verdiepingsfase. Elke fase kent bepaalde criteria die je
moet halen om het insigne toegekend te krijgen. Omdat
dit een hele andere manier van opkomsten draaien moesten wij met zijn allen hier aan
wennen, maar de scouts vonden het leuk om een extra doel van insignes te hebben.
Zo hebben wij in het begin van het jaar kunnen
werken aan de insignes veilig en gezond,
uitdagende scoutingtechnieken en buitenleven. Al
aan het begin van het jaar hadden wij onze
seizoensplanning klaargemaakt en waren we er
van overtuigd dat wij goed voorbereid naar Didam
konden gaan voor onze zomerkamp.
Toen werd het maart. In het eerste weekend
hebben wij nog Jan
de
Wilgenman
geholpen in het Labyrint met de wilgen knotten. Een dag later
op zondag hadden wij als scoutsleiding nog ons jaarlijks uitje
voor de teambuilding. De week erop kwam de persconferentie
van Mark Rutte met de mededeling dat Nederland in de
“intelligent lockdown” zou gaan komen. Plotseling stond
Nederland en scouting stil. Op deze situatie waren wij niet
voorbereid. Al gauw bedachten wij een idee om de scouts thuis
opdrachten voor scouting te doen. In de loop van twee
maanden hebben wij 7 opdrachten kenbaar gemaakt via de
nieuwsbrief. Als de scout er hier minimaal 3 van had afgerond
dan verdienden ze het ik scout thuis insigne. Zo werd er een
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paashike gemaakt. Een tocht door IJsselstein waar je met bepaalde routetechnieken naar het
volgende punt moest, individueel met ouders en broertjes en zusjes. Maar ook waren er
opdrachten als een knopenbord maken en laat zien dat je een maaltijd kan klaarmaken,
waarbij er foto’s/filmpjes van gemaakt moesten worden en deze via de facebookgroep
gedeeld konden worden met de leiding en andere scouts.
In mei kwam het nieuws naar buiten dat we eindelijk weer opkomst konden draaien. Met de
gehele scoutinggroep (leiding/bestuur) zijn er duidelijke afspraken gemaakt hoe wij op een
veilige manier weer aan scouting konden beginnen. Zo was er bijvoorbeeld maar 1 speltak
aanwezig op de boerderij, wat betekende dat we om de week gingen draaien. Ook werd het
sanitair meerdere keren schoongemaakt door de leiding voor en na de opkomst. Met deze
maatregelen konden we weer beginnen. Het was gelijk duidelijk, iedereen heeft scouting
gemist. De leiding was blij om elkaar weer te zien op anderhalve meter en de scouts waren
hartstikke enthousiast om weer op scouting te zijn. Toegegeven, het was soms een beetje
overweldigend voor de leiding hoe enthousiast de scouts zijn. Doordat we om de week zijn
gaan draaien betekende het ook dat er nog
maar 4 opkomsten overbleven om te
oefenen voor zomerkamp zonder een
proefkamp. Bij het proefkamp houden wij
een weekendkamp op de boerderij waarbij
de scouts en leiding de tenten opzetten en de
keukens om alles te testen. Bij de eerste
opkomst waarbij wij als leiding anderhalve
meter aanhielden van de scouts werd het al
snel duidelijk dat er niet genoeg opkomsten
waren om de scouts klaar te stomen voor
zomerkamp. Dit met de veiligheidsregels die
zouden gaan gelden voor het zomerkamp,
heeft ons doen besluiten dit jaar niet een
week lang op zomerkamp te gaan in Didam.
Als alternatief hadden wij een zomerkamp op de boerderij voor een weekend in elkaar gezet.
Van tevoren kregen de scouts een gezondheidscheck. Als je bijvoorbeeld verkouden was of
koorts had, kon je helaas niet meedoen aan het zomerkamp. Degene die door de
gezondheidscheck kwamen, gelukkig waren dat bijna iedereen, gingen vanaf vrijdag in de
zomerkamp bubbel. Niemand kwam in of uit de
bubbel tot zondagmiddag als we gesloten
hadden.
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Als doel hadden wij om de scouts een weekendlang plezier te geven. Op vrijdagavond
begonnen we met de tenten opzetten en sloten we af met het oude bekende smokkelspel. Op
zaterdag hebben de scouts
meegemaakt hoeveel er nodig is om van een
pandemie af te komen.
Door middel van een spel gebaseerd op
pandemic moesten de
scouts spullen verzamelen om zo vaccins
te maken. Op het
grasveld werd een
verrassing voor de
scouts klaargelegd.
Een hele grote
opblaasbare
stormbaan werd
neergezet. In de
middag toen de zon lekker
ging schijnen hebben we
deze goed ingesmeerd met
groene zeep en heeft iedereen geprobeerd de
baan te bedwingen. Vrijwel
iedereen heeft de finish gehaald, behalve een over
enthousiaste leiding die zijn grip niet kon vinden op de klimmuur. ’s Avonds hebben wij
traditioneel afgesloten met een casino, waar de scouts hun Nico’s konden inzetten onder het
genot van frisdrank en hapjes. Toen werd het zondag en braken we alles weer af, namen
afscheid van elkaar en gingen we de zomervakantie in.
In september begonnen we weer met het nieuwe seizoen en de scouts leken nog
enthousiaster dan voorheen. Wij zijn weer begonnen met het insigneprogramma. De nieuwe
scouts die net overgevlogen zijn vanuit de welpen kunnen zo mooi de basis leren. Elke
opkomst gingen we er weer met volle energie in. Helaas bleek het steeds lastiger om vast te
kunnen houden aan de maatregels. De verzwaring van de tijdelijke lockdown heeft ons dan
ook besloten tijdelijk weer te stoppen met het aanbieden van fysieke opkomsten. Het jaar
hebben we afgesloten zoals we de helft van het jaar al deden, namelijk online. Volgend jaar
gaan we er voor om weer fysiek te kunnen gaan draaien om zo het scouting spel waar we
allemaal van houden weer aan te kunnen bieden. Tot dan blijven we veilig en gezond. Wij
hebben er goede hoop in!
Met vriendelijke scoutinggroeten,
De scoutsleiding
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EXPLORERS
Dit jaar gebeurde er veel onverwachts. De hoop op een topjaar werd al
gauw omgezet in een werkelijk fiasco op het wereldtoneel. Daarom
moesten we, hoe jammerlijk ook, online opkomsten gaan draaien. Een
ZoKa naar het buitenland zat er dit jaar helaas ook niet in. De plannen
voor het Zwarte Woud waren veelbelovend, maar ook in ons kleine
kikkerlandje hebben de Explo’s het prima naar hun zin gehad! Na de
zomerperiode konden we elkaar nog tot eind november fysiek zien, zodat
we alvast plannen konden maken voor ZoKa 2021.
We begonnen januari met onze jaarlijkse schaatsopkomst. Het
was even wennen, maar wat hadden we weer een lol op het ijs!
En wat een snelheidsduivels zaten er dit jaar weer tussen! De
volgende vrijdagopkomst stond in het teken van levend Risk en
levend Halli Galli, wat erg uitdagend was. Dat werd opgevolgd
door een actieve zaterdagopkomst, een echte hersenkraker,
waarbij we in teams tegen elkaar moesten strijden. We sloten
januari af met een 12 uur durende gameopkomst. Het was een gezellige dag, vol spellen,
games en challenges.
Februari begon met het plannen van de opkomsten tot ZoKa
2020. We hebben de volgende opkomst meegedaan aan de
#hashtrack, waarbij we filmopdrachten zo creatief mogelijk
moesten vastleggen en dat is zeker gelukt! Onze leuke
filmpjes en gekke capriolen leverden ons veel punten op. Na
een tijdje eerste te zijn geweest,
eindigden we helaas als 6de. Die
volgende opkomst hadden we
een actieve en uitdagende kluizenroof, gebaseerd op De Kluis. De
laatste opkomst van februari was er een om op te eten. Er was een
taartenwedstrijd opgezet, waarbij deze zowel lekker moest
smaken als er goed uit moest zijn.
In maart begonnen we met i-scout, waar
het net zoals bij de #hashtrack gaat om
het maken van zo origineel mogelijke
foto’s. Uiteindelijk waren meer dan de
helft van de foto-opdrachten en 23
vragen juist beantwoord! Toen werd het
eerste COVID-19-geval in Utrecht
bekend. Scouting Nederland kondigde
aan dat men tot juni niet fysiek meer op
scouting kon verschijnen, waardoor we
de opkomsten digitaal besloten te organiseren. Via Discord konden
we contact houden met elkaar en de opkomsten alsnog laten
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doorgaan. De begeleiding heeft het eerste voorbeeld gegeven van een leuke online opkomst.
Imre en Danique lieten ons flink nadenken over Duitsland tijdens hun quizopkomst.
April vervolgden we digitaal met een Kahoot en een
hike via Google Maps door Aron, die erg creatief bezig
was geweest – anders dan we van hem verwacht
hadden. Een week later was het tijd voor een Crazy88
door Amber en Danique. Er waren weer geweldige
resultaten! Daarna hebben we een opkomst lekker
gegamed, georganiseerd door Jef. Wederom een online opkomst, wederom
door Imre en Danique, ditmaal met zombies en met golfballen.
In mei begonnen we met een opkomst van de begeleiding: een online
escape room! Team 1 is ontsnapt, team 2 zit nog altijd gevangen. Die
volgende week organiseerden Thijmen en Danique de opkomst.
Hiervoor moesten zakjes worden bezorgd, waarmee we allerlei figuren
moesten bouwen. Er zijn mooie dingen gemaakt. Kim organiseerde de
week erna de opkomst. Na een
opwarmrondje ‘online verstoppertje’
moest er een moord in de Ardennen
worden opgelost. De laatste opkomst van
mei werd georganiseerd door Roy en Amber. Zoals we de maand
begonnen eindigden we: met een escape room!
Juni vervolgden we weer offline met een actieve pub quiz. Ook
de Anjeractie is afgerond, waarmee we een leuk bedrag
hebben opgehaald. Anders dan anders. Max en Denni hebben
ervoor gezorgd dat we elkaar weer online konden treffen in
Minecraft, waar we allerlei challenges
moesten voltooien. Weer op de
boerderij organiseerden Jennie en
Lianne een waterige opkomst. De
volgende en laatste opkomst van juni,
weer online, werd georganiseerd door Amber.
Juli, de maand van het
zomerkamp. Eindelijk!
We hebben de eerste
week alles klaargezet,
zodat we die volgende
week direct in konden
pakken en wegwezen!
Het zomerkamp in het
thema: “Wie is de mol”, was een kamp vol met ups en
downs. Het kamp was korter dan normaal in verband met alle maatregelen en we moesten
goed afstand houden en op de hygiëne letten, maar dat mocht de pret niet drukken. We
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hebben veel gave dingen gedaan en mooie momenten gehad, maar een overlijden bij een
familielid van een explorer zorgde ook voor veel verdriet en dubbele gevoelens. We werden
verzorgd door de moeder van Roy en de andere vaste camping gangers in Drenthe. Koken,
afwassen en boodschappen halen hoefden we ons allemaal geen zorgen over te maken. Zo
een luxe kamp hebben we nog nooit! We hebben gelaser gamed, een mega springkussen
gehuurd, bubble ball gespeeld, gezwommen, gefiets, gegeocached, een politiehondenshow
gezien, graffiti gespoten, een casino avond gehad, een verjaardag gevierd, gebbq-ed en
maskertjes gedaan. Maar daar bleef het niet bij, want ondertussen moesten er ook allerlei
opdrachten worden uitgevoerd om geld te verdienen en moest alles in de gaten worden
gehouden, zodat de Mol kon worden ontmaskerd.
Na ZOKA en de zomerstop moest er nog flink worden
opgeruimd en schoongemaakt, waar enkele Explorers aan
mee hebben geholpen. De jarenlange traditie van het foto’s –
en hilarische filmpjes – van het zomerkamp terugkijken werd
ook voortgezet. Scouting Nederland gaf het geven van offline
opkomsten weer vrij, waardoor we ook de traditionele
teambuilding – inclusief krantenmeppen natuurlijk - konden
doen. Hierna hebben we twee opkomsten nodig gehad om de opkomsten en kampen in te
delen. En nog zijn ze nog niet allemaal bezet. De Explorers hebben ook nog hun voorkeuren
opgegeven voor het zelfbestuur, waar een nieuwe functie zijn intreden heeft gemaakt: de
razende reporter.
Oktober
begonnen
we
actief,
buiten,
met
een
‘WhatsAppkwartet’-opkomst, waarbij het de bedoeling was om
van bepaalde dingen (bijvoorbeeld ‘4 gebedshuizen’) foto’s te
sturen via de appgroep. Wederom buiten gingen we de volgende
opkomst een speurtocht doen. Helaas waren er veel afmeldingen
voor deze opkomst, maar desalniettemin heeft iedereen het erg
leuk gehad. De verscherpte coronamaatregelen lieten de jota
/joti-opkomst van 16 oktober er heel anders uitzien. Maar met
buitenspellen als flessenvoetbal was de opkomst alsnog een
succes. De volgende opkomst werden we als teams
tegenover elkaar gezet en moesten we door onder andere
een vuur maken om punten te scoren. Op 30 oktober
maakten Fleur, Imre en Thijmen de boerderij onveilig met
hun Halloween-Cluedo-opkomst. In twee teams moesten
we onderzoek doen naar een moord door allerlei
opdrachten en raadsels te ontcijferen.
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November vervolgde buiten, zodat de begeleiding ook mee kon doen. De actieve opkomst van
Aron en Arendo was een groot succes. Ze introduceerden een
nieuw spel: lintenvoetbal. De volgende opkomst was gewijd
aan het maken van groepen en een begin van de presentaties
voor ZoKa 2021. De begeleiding introduceerde ook een nieuw
spel, waarbij de Explo’s in twee
groepen
bepaalde
kleurencombinaties moesten
maken met over het veld
verspreide glowsticks. De laatste fysieke opkomst hebben we
gestemd voor de locatie voor het zomerkamp en hebben we
een actieve pub quiz gedaan.
Corona bij de explorers zorgde voor het besluit om in
december toch weer online te gaan draaien. Er werden
creatieve manieren bedacht om toch gezamenlijk Sinterklaas
en kerst te vieren via Discord en er werden weer allerlei leuke
opkomsten bedacht en spellen gespeeld. En op die manier
hebben we een hechtisch en stormachtig jaar toch weer
gezellig samen afgesloten.
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6. JAARREKENING 2020
BALANS
Zie voor de toelichting het financieel jaarverslag
2020

2019

Activa
Borg kampen

€

-

€

-

Vooruitbetaald

€

-

€

-

Voorschotten

€

-

€

-

Te ontvangen bedragen

€

162,00

€

132,75

€

162,00

€

Bank vereniging

€

3.675,76

€

2.316,57

Kas speltakken

€

246,65

€

412,99

Spaarrekening vereniging

€

5.825,24

€

5.824,66

€
Totaal activa

9.747,65

€

€

9.909,65

€

132,75

8.554,22
€8.686,97

Passiva
Eigen vermogen

€

3.492,54

€

3.466,82

€

3.461,49

€

1.732,94

Voorzieningen
-

Speltakken

€

588,56

€

588,56

-

Gebouw

€

2.091,54

€

2.309,04

-

Onderhoud terrein

€

64,61

€

64,61

-

Diverse risico’s

€

499,28

€

499,28

€

3.243,99

Vooruit ontvangen

€

0,00

€

200,00

Te betalen bedragen

€

1.886,51

€

1.532,94

€

1.866,51

Totaal passiva

€

8.623,04

Jaarresultaat

€

1.286,61

8.661,25
WINST

25,72

VERLIES EN WINST
Zie voor de toelichting het financieel jaarverslag
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2020

2019

Baten
Contributie deel vereniging

€

8.043,00

€

8.936,50

Contributie deel speltak

€

4.606,87

€

5.563,83

Kampbijdragen

€

5.243,12

€

11.841,63

Rentebaten

€

0,58

€

0,97

Subsidie

€

3.825,00

€

3.750,00

Acties

€

301,09

€

4.253,44

Overige baten

€

200,00

€

345,36

Totaal baten

€

22.219,66

€

34.691,73

€

21.414,00

Lasten
Aanschaf materiaal

€

-

€

-

Onderhoud materiaal

€

-

€

-

Kosten opkomsten

€

3.921,42

€

6.942,38

Acties

€

-

€

2.522,43

Kampkosten

€

5.209,39

€

11.949,19

€

9.130,81

Huisvestingskosten

€

5.544,60

Te nemen verliezen

€

-

Telefoon, internet en porto

€

643,37

€

652,58

Vrijwilligers

€

872,15

€

2.031,36

Landelijke/regionale
contributie

€

4.380,30

€

4.021,91

Algemene kosten

€

361,82

€

1.339,18

Totaal Lasten

Exploitatiesaldo

€

5.180,73
€

26,25

€

11.802,24

€

13.252,01

€

20.933,05

€

34.666,01

€ 1.286,61

WINST

25,72

7. VOORUITBLIK 2021
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Net als in 2020 gaan we ook 2021 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.

ALGEMEEN
Voor een aantal zaken wordt er tijd vrijgemaakt om bepaalde onderdelen een extra boost te
geven. Hieronder vallen onder andere:
• ICT waaronder opslag, Google G-Suite
• Communicatie
(Onder andere welkomstpakketten tbv
leiding, kinderen en ouders)
• Investering- en vervangingsplan
• Afronden pachtakte
• Input toekomstvisie Paardenveld
• Toekomstvisie 2022 en verder (Financieel, aantal speltakken, aantal leiding, etc)
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WERKPLANNEN SPELTAKKEN 2021-2022
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
Bevers
5 tot 7 jaar
Rode blouse
Ontwikkeling
vanuit thema
Hotsjietonia
Groei aantal
leden en leiding

Leeftijd
Herkenning
Doelstelling

Aandacht

Highlights •
•
•
•
•
•

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
•

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

•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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8. BEGROTING 2022
Zie voor de toelichting het document Begroting 2022
NSG Begroting

Begroting 2022

Begroting 2021

INKOMSTEN
Contributie vereniging

€ 8.000,00

€ 8.000,00

Contributie speltak

€ 4.000,00

€ 4.000,00

Rente baten
SUBTOTAAL

€ 12.000,00

Kamp

36%

€ 14.000,00

SUBTOTAAL

42%

Acties

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Diversen inkomsten

€ 1.000,00

€ 1.000,00
€ 3.000,00

Subsidie

9%

€ 4.000,00

SUBTOTAAL
TOTAAL INKOMSTEN

36%

€ 14.000,00

42%

€ 3.000,00

9%

€ 4.200,00

13%

€ 14.000,00
€ 14.000,00

SUBTOTAAL

€ 12.000,00

€ 4.200,00
€ 4.000,00

13%

€ 33.000,00

100%

€ 33.200,00 100%

UITGAVEN
Huisvesting

€ 6.000,00

€ 6.000,00

Scouting NL

€ 4.700,00

€ 4.500,00

SUBTOTAAL

€ 10.700,00

Kamp

32%

€ 14.000,00

SUBTOTAAL

43%

Algemeen

€ 1.300,00

€ 1.200,00

Vrijwilligers

€ 2.000,00

€ 2.000,00

Acties

€ 1.000,00

€ 1.500,00
€ 4.300,00

Opkomst specifiek
SUBTOTAAL
TOTAAL UITGAVEN
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32%

€ 14.000,00

42%

€ 4.700,00

14%

€ 4.000,00

12%

€ 14.000,00
€ 14.000,00

SUBTOTAAL

€ 10.500,00

13%

€ 4.000,00

€ 4.000,00
€ 4.000,00

12%

€ 33.000,00

100%

€ 33.200,00 100%
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