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1. INLEIDING 
 
Dit is het jaarverslag 2021 van de Nico Steenbeekgroep. 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 2023;  

o Het jaarplan per speltak voor het jaar 2022 & 2023.  
 
Het verslag en het jaarplan zijn door iedere speltak, bestuur of kaderlid zelf geschreven. 
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  
 
Wat een enerverend jaar met weer vele mooie hoogtepunten. Naast de grote 

verscheidenheid aan opkomsten ook achter de schermen weer grote 

stappen kunnen zetten. De ICT-commissie is het gelukt om de nieuwe 

structuur van de website op te leveren. En als klap op de vuurpijl ook een 

start gemaakt met Google suite. Volgend jaar verder met de opslag van 

documenten maar de nieuwe mail werkt al super en wordt volop gebruikt. 

De nieuwe techniek achter de website is leuk maar de inhoud is net zo 

belangrijk. De communicatiecommissie heeft veel tijd gestoken in het 

bedenken en verzamelen van alle informatie die op de nieuwe website moest komen. De eerste 

teksten zijn al zichtbaar. Voor 2022 een mooie basis om de puntjes op i te zetten. 

 

Ook is het gelukt om het al lang gewenste investering- en 

vervangingsplan op te leveren. Na het formele akkoord van de 

groepsraad hebben we inzicht in welke materialen de komende 

jaren vervangen moeten worden. Als laatste is zeker nog het 

noemen waard de contacten met de gemeente. Na een 

ingewikkeld en lang voortraject nu constructief en productief de 

laatste punten afstemmen. Met de medewerking van de gemeente moet het nu zeker lukken 

om de pachtakte af te ronden en te legaliseren door ondertekening. Hiermee zijn we weer voor 

2 decennia lang verzekerd van het gebruik van onze mooie boerderij.  

 
Een mooi resultaat met als doel om de vereniging levend en bloeiend te houden. Hiermee 
kunnen en blijven we mooie, uitdagende en spannende opkomsten verzorgen voor alle 
jeugdleden. 

➢ HET BESTUUR  

Onder algemeen een kort overzicht van alles wat zich 
achter de schermen heeft afgespeeld. Zichtbaar zijn 
natuurlijk de verhalen die de kinderen thuis 
vertellen. Dankzij de inspanning en proactieve 
houding van Scouting Nederland hebben we 
ondanks de verschillende corona maatregelen en 
protocollen opkomsten kunnen blijven organiseren. 
Een enorme prestatie. Niet alleen van Scouting NL. 
Die hebben met het verzorgen van ruimere mogelijkheden en een duidelijke factsheet en 
kampprotocol het mogelijk gemaakt. Maar ook een super prestatie van alle leiding en 
betrokkenen die de moed erin hebben gehouden. Wat een flexibiliteit, creativiteit en 
doorzettingsvermogen. 
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En ook dank voor de ondersteuning vanuit de ouders/verzorgers. We 

hebben geprobeerd binnen de mogelijkheden het voor iedereen 

toegankelijk te houden. Dat dat is gelukt is mede en dankzij de 

ondersteuning, begrip en medewerking die wij van iedereen hebben 

ontvangen. Super dank daarvoor. Dat heeft ons enorm geholpen  

Het bestuur is enorm trots op alle inzet die is geleverd in het bijzondere 

jaar 2021, met grote complimenten aan iedereen die hieraan heeft 

bijgedragen bij de NSG. 

Op het moment dat het jaarverslag gelezen kan worden zijn we alweer gestart met de 

opkomsten. Een nieuw jaar met nieuwe kansen, mogelijkheden, wensen en verwachtingen. 

Maar ook nu is het al zeker dat het een super jaar wordt. De Nico Steenbeekgroep bestaat 40 

jaar. Jubileum dus!!! Een heel jaar zelfs. Niet 1 of 2 of 3 jubileumactiviteiten maar het hele jaar 

door speciale verrassingen. Allemaal even feestelijk. Voor de leden, maar er komen ook 

momenten dat we de leiding verrassen. Of de kinderen en de ouders. Of iedereen die betrokken 

is bij de groep. Of ….! Nee meer vertellen we echt niet. Wacht maar af en lees de seinlamp elke 

week goed. 

Namen de Nico Steenbeekgroep 

Het bestuur 

 

Rianne, Edwin, Sjenee, Loe, 

Marloes, Pieter-Jan en Erik  
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➢ PRAKTIJK- EN GROEPSBEGELEIDING  

 
Het zou te gemakkelijk te zijn geweest om het jaarverslag 2020 te kopiëren en daar waar 2020 

stond 2021 in te vullen maar voor de PB en de GB voelde het wel hetzelfde. Voorgenomen 

plannen, staftraining in vergevorderd stadium en leuke activiteiten konden wederom de plank 

op vanwege de maatregelen i.v.m. Covid-19. 

Ondanks dat dit veel dezelfde gevoelens opriep, was het toch anders en daarom is er toch een 

ander jaarverslag. Net als de rest van de staf hebben ook wij ons gefocust op wat wel kon i.p.v. 

wat niet kon. Geen breed uitgerolde ondersteuning maar veel meer individueel en gericht op 

vragen en uitdagingen waar onze stafleden tegenaan lopen.  

Soms kan een kort appje helpen maar vaak is een gesprek gewenst. Best goed te doen digitaal 

maar uiteindelijk is het directe menselijk contact (ook op anderhalve meter) vaak een betere 

graadmeter. Het is in ieder geval gelukt om een aantal stafleden verder te helpen in hun 

certificering en om een helpende hand te zijn in een waaier van uitdagingen. Van interpretatie 

van regels, meedenken en zoeken naar (keuken)staf tot het verzorgen van informatie omtrent 

kind problematieken. 

Al eerder hebben we aangegeven dat er sinds de start van deze pandemie een groot beroep is 

gedaan op het adaptief vermogen van onze stafleden. Dat is niet altijd makkelijk omdat je altijd 

te maken hebt met het individuele vermogen en dat van het team. Maar, samen zijn we hierin 

verder gekomen door met elkaar te zoeken naar oplossingen. Alles gaat veel makkelijker als je 

alleen rekening hoeft te houden met een veilige en leeftijds-adequate speelomgeving. Het 

behoeft geen toelichting dat wij allen hier naar uitkijken. Ook dat zal zo zijn uitdagingen gaan 

kennen. Nu al merkbaar is, dat het niet altijd fysiek bij elkaar zijn ook zo zijn negatieve vruchten 

begint af te werpen. Wij zijn ons bewust dat zodra “de boel” weer helemaal open gaat er ook 

weer een gewenningsproces op gang moet komen en dat wij daar een rol in spelen. Al zal het 

aanpassen aan die situatie ongetwijfeld sneller verlopen. 

Wij kijken als PB en GB uit naar een “gewoon” seizoen waarin we kunnen doen wat we van plan 

waren. De eerste punten aan de horizon voor 2022 zien er positief uit. Ondanks alles is er meer 

aandacht geweest voor aanwas van de staf vanuit eigen gelederen. Twee punten zijn hierin 

belangrijk geweest in 2021. De (her)oprichting van de Roverscouts (18+) zodat er voor onze 

Explorers (15-18 jaar) die nog niet klaar waren met Scouting ook een plekje is. Dit heeft ook de 

terugkomst van enkele oud-leden opgeleverd. Daarnaast is er betere communicatie geweest 

over de ploeg die klaar is bij de Explorers. Vooralsnog lijkt het erop dat we in 2022 een paar 

nieuwe namen aan onze leidingteams kunnen toevoegen en alleen dat al maakt 2022 een jaar 

om naar uit te kijken. 
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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, net niet binnen de 

maatregelen. Jammer want het is altijd 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 

→ Helaas door de geldende maatregelen eind december niet haalbaar. De commissie 

heeft veel werk, energie en creativiteit gestoken in mogelijke oplossingen. 

Uiteindelijk hebben we als groep toch moeten besluiten om het niet door te laten 

gaan 

• Anjeractie 

→ Met wat lagere omzet toch nog wat geld kunnen genereren voor het zomerkamp 

van de Explorers. Deze actie wordt in zijn geheel door de Explorers georganiseerd. 

Ze zijn en blijven toch echte toppers. 

• Dodenherdenking. 

→ Hier hebben we als groep wel een bijdrage aan kunnen leveren. De vlag hijsen 

volgens 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 

De ICT-commissie heeft zeker niet stil gezeten. De website is verhuisd en voorzien van een 

nieuwe look en structuur. En gekozen voor een andere hosting leverancier. Direct met de 

nieuwe website is ook de nieuwsbrief aangepast. In de oude omgeving vergde dit veel 

onderhoud en beheer. Nu hebben we gekozen voor een standaard programma, te weten 

“Mailchimp”. Geen beheer en onderhoud meer en met de standaard sjablonen kunnen we veel 

meer.  

 

Met een nieuwe website dan ook maar direct de mail aanpakken. Na onderzoek gekozen voor 

google suite. Als scouting vereniging kunnen we dit gratis gebruiken. We hebben dan de 

beschikking over alle Google-programma’s. Als eerste de mail ingericht en de oude mail 

overgezet. Weer een mijlpaal en een mooi resultaat. De basis is er nu om de volgende stappen 

te zetten. Google-drive, Google agenda, Google form …. Veel Google maar ja het is gratis niet 

waar. Toch super dankbaar dat die mogelijkheid er is. 

➢ SCHAATSEN IN UTRECHT 

Tja, een leuke start de afgelopen jaren van het nieuwe jaar. Helaas, vanwege de maatregelen 

en protocollen hebben we deze activiteit in de toepasselijke ijskast moeten zetten. Hopelijk 

kunnen we snel deze traditie weer in ere herstellen. 

➢ SNOEIEN VAN HET WILGENLABYRINT 

Wilgenlabyrint Nedereindse plas 2021 

We zouden Jan, de wilgenman, van Schaik voor de 10e keer gaan helpen met het snoeien van 

het labyrint bij de Nedereindse plas. Volgens de corona-maatregelen van Scouting Nederland 

mochten we echter alleen activiteiten organiseren op en rondom het eigen terrein. Wij 

moesten ons dus helaas afmelden om met jeugdleden te komen. Gelukkig waren er ouders, 

bestuur en andere vrijwilligers bereid om 

mee te helpen. Ook het team van De 

Spelende Wolf droegen bij. En omdat door 

corona er ook mensen uit Jans 

kennissenkring niet op wintersport 

konden, was er al met al voldoende hulp 

om het labyrint weer in het gareel te 

krijgen. Opnamen voor een videoclip bij 

Mattino’s single ‘Ik weet het niet’ zorgden 

voor een extra opgewekte stemming. 

Hopelijk kunnen we op de eerste zaterdag 

in maart 2022 weer als vanouds aan de 

slag! 
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➢ COMMUNICATIE WERKGROEP  

Communiceren, hetgeen vrijwel altijd enige verbetering 

kan behoeven en dat we allemaal doen in welke vorm dan 

ook. Zo ook binnen de NSG. Om deze reden hebben we 

sinds enige tijd een Communicatie Commissie. Deze 

commissie bestaat uit leden van de groepsraad, het bestuur 

en de ouders van jeugdleden. Met elkaar hebben wij 

verschillende wensen om de communicatie binnen de NSG 

verder te verbeteren. Niet alles kan tegelijk en daarom zijn 

we gestart met het vernieuwen van de website en de 

aanmeld pakketten. Dit was niet gelukt zonder de hulp van 

de speltak leiding en bestuursleden om ons van de juiste 

informatie te voorzien. 

Vooral de website heeft veel aandacht gekregen in het afgelopen jaar, en liep her en der wat 

vertraging op door de corona lockdowns. Al met al zijn we nu zover dat de vernieuwde website 

zo goed als start klaar is en de laatste puntjes op de ‘i’ worden gezet! Dit was ons niet gelukt 

zonder de hulp van de ICT-commissie, want nadenken over communiceren en woorden op 

papier zetten lukt ons wel. Er een digitaal hoogstandje van maken helaas niet. De vernieuwde 

website heeft als doel dat nieuwe ouders, nieuwe jeugdleden en nieuwe speltak leiding de 

belangrijkste informatie kunnen terugvinden. Ook als je al lid bent kan je de website natuurlijk 

gebruiken om informatie terug te vinden. Het grootste deel van de website heeft een statisch 

karakter gekregen, om te voorkomen dat de website te snel verouderd. Jaarlijks zal er naar de 

website worden gekeken om de zaken die wel veranderen aan te passen.  

 

We hopen natuurlijk van harte dat de nieuwe 

website helpend is in het zorgen voor aanwas 

van nieuwe leden in alle soorten en maten 

(ouders, jeugdleden, speltak leiding, etc.)! 
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➢ ZOMERKAMPEN  

De landelijke koepelorganisaties jongerenwerk heeft voor het 2e jaar een mooi kampprotocol 

aangeleverd bij de overheid. Scouting NL heeft daar een grote rol in gespeeld. Door hun 

inspanningen mochten we ook dit jaar weer op kamp. De kampbubbel zal ons altijd bijblijven 

en in 2021 met wat lichtere beperkingen hebben we weer volop kunnen genieten. Is toch de 

kers op de taart bij de start van de zomervakantie. 

 

 

 

In vogelvlucht een kort overzicht, Voor een gedetailleerd en sfeerverslag, lees de verslagen bij 

de speltakken: 

SPELTAK LOCATIE THEMA  
Bevers   Boerderij Sprookjes 
Khaniwara  Wijchen Alice in Wonderland 
Sionie   Gorssel Jumanji 
Scouts   Gorssel Robin Hood 
Explorers  Havelte In zeven dagen de wereld rond 
.  
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4. STATISTIEKEN 
Het tweede jaar dat we dit onderdeel meenemen 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).  

In 2022 gaan we hier actief mee aan de slag om de trends te onderzoeken en waar nodig extra 

inzetten op het werven van nieuwe leiding of jeugdleden.  

➢ LEDENVERLOOP 2011 TOT EN MET 2021 

In de aantallen is dit jaar een verschuiving zichtbaar. Bij de welpen en bevers is een lichte 

daling zichtbaar. De speltakken met de jongste leden wordt dus een punt van aandacht. Deze 

speltakken zijn de levensbron van de vereniging. Immers is het de bedoeling dat deze 

speltakken de oudere speltakken voeden. Doorgroei van onderaf is van belang om het totaal 

aantal leden in stand te houden en zelfs te kunnen groeien. 

 

Een leuke ontwikkeling bij de oudere speltakken is de vorming van de Roverscouts. Na zeker 10 

jaar afwezigheid is deze speltak eind 2021 weer geactiveerd. Dankzij een aantal actieve 

Explorers die hiervoor het vuurtje hebben aangewakkerd. Samen met een lichte groei bij de 

Scouts heeft dat ervoor gezorgd dat het totale ledenbestand weer is gegroeid van 95 naar 99. 

Ondanks het doorschuiven van Explorers van de speltak naar leiding is het totaal aantal leiding 

wel gedaald. Gelukkig is er interesse vanuit verschillende kanten zodat, naar we hopen, dit 

volgend jaar weer wordt rechtgezet. 
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➢ LEDENVERLOOP 2021 PER SPELTAK 

Dit geeft inzicht per speltak hoe deze zich ontwikkelt. Een stabiel beeld met een goede 

verhouding tussen instroom, overvliegers en uitstroom. (De aantallen geven de aantallen van 

jeugdleden. Instromers; dit jaar lid geworden, Uitstromers; dit jaar afgemeld, Overvliegers; dit 

jaar van speltak gewijzigd, Totaal start en einde; Eerste getal is aantal per 1-1-2021, tweede 

getal is aantal per 31-12-2021) 
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5. SPELTAKKEN 

➢ BEVERS  

Januari 

Na de kerstvakantie begonnen de bevers weer met de online 

opkomsten. We startten met een lekker potje spullen bingo. De 

bevers moesten zo snel mogelijk allerlei spullen in hun huis zoeken 

en aan de leiding laten zien. Degene die als eerste alle spullen had 

verzameld was de winnaar. Daarna hebben de bevers nog zelf klei 

gemaakt met behulp van zout, bloem, water en een beetje kaneel. 

Tijdens de volgende online opkomst speelden de bevers een potje 

Pictionary. 

De laatste online opkomst van januari had de leiding een quiz 

gemaakt. Omdat het de Nationale Voorleesdagen waren, zaten er 

allerlei vragen in over leuke prentenboeken. Ook werd de kennis getest over tuinvogels en over 

andere dieren. 

Tijdens het laatste weekend van januari was er geen online 

opkomst. Wel had de leiding een leuk werkblad gemaakt 

waar de kinderen mee aan de slag konden. Dit werkblad 

stond in teken van de Nationale Tuinvogeltelling. De bevers 

konden hiermee hun kennis gebruiken die ze de week ervoor 

in de quiz hadden opgedaan. Er stond bijvoorbeeld een leuke 

opdracht in voor het versieren van wc-rolletjes met 

vogelzaadjes en pindakaas. 

Februari 

Tijdens de eerste opkomst van februari speelden de bevers een potje wie ben ik. De bevers 

konden hiermee hun kennis over de themafiguren van Hotsjietonia testen. 

In het tweede weekend van februari konden de bevers 

laten zien of ze goed konden opletten. Rebbel las het 

verhaal voor van Rupsje nooitgenoeg. De bevers hadden 

allemaal een bingokaart gekregen met daarop plaatjes 

die uit het boek kwamen. Als Rebbel iets noemde wat op 

de bingokaart stond konden de bevers het wegstrepen. 

Daarna speelde Noa spullen memory. Noa had allerlei 

spullen neergelegd en elke keer haalde ze iets weg 

zonder dat wij het zagen. Aan de bevers de taak om te 

bepalen wat er verdwenen was. 

In het derde weekend van februari konden we voor het eerst sinds de kerstvakantie weer 

fysieke opkomsten draaien. We begonnen met een potje staarten jacht. Daarna hebben we 
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mooie stoepkrijt tekeningen gemaakt en hebben we een steen-papier-schaar parcours 

afgelegd. 

Tijdens de laatste opkomst van februari was het best koud. Daarom heeft professor Plof de 

bevers geleerd hoe je een vuurtje moet aanleggen. Steven en Rebbel legden de bevers uit over 

de vuurdriehoek (brandstof, zuurstof en temperatuur). Maar ze kwamen er al snel achter dat 

veel bevers daar zelf al veel over wisten. De bevers hebben daarna nog lekker marshmallows 

gebakken boven het vuur. 

Maart 

De bevers maakten tijdens de eerste opkomst van maart 

bloemenbommen. Dit zijn kleine balletjes van grond en klei 

gevuld met allemaal zaadjes van mooie wilde bloemen. 

Deze konden ze thuis in de tuin gooien. De bloemen die 

hieruit groeien zullen veel bijen aantrekken. Ook maakten 

ze nog wat rolletjes van pindakaas en vogelzaadjes omdat 

het nog best koud was buiten konden ze zo de vogels nog trakteren op wat lekkers. 

Tijdens de tweede opkomst van maart maakten de bevers van klei alvast mooie paasversiering. 

Ook konden we lekker frisbeeën in de harde wind. 

Gedurende de derde opkomst van maart speelden de bevers 

hotsjietonia ganzenbord. Dit spel lijkt op traditioneel 

ganzenbord, maar her en der op het spelbord staan allemaal 

themafiguren uit Hotsjietonia. Elke keer als de pion op een 

vakje met een themafiguur kwam, gingen we een opdracht 

doen die bij het themafiguur hoort. We kleurden paaseitjes 

met Keet kleur, speelden fopbal met stuiter, puzzelden met 

professor plof en luisterden naar dierengeluiden met Rebbel. 

De laatste zaterdag van maart werd Steven Stroom geïnstalleerd. Nu is Steven officieel leiding 

bij de bevers geworden. Daarom zijn de bevers die week ook gestart met het Steven Stroom 

insigne. Steven woont op een boot en reist hiermee de hele wereld over. Hij kan de bevers veel 

leren over het kompas. De bevers speelden windrichting tikkertje. Ook maakten ze een 

windwijzer. 

April 

De eerste week van april was het weer feest. Er werden 

drie nieuwe Bevers geïnstalleerd. Ook gingen de bevers 

weer verder met het Steven Stroom insigne. Ze zochten 

paaseieren met behulp van de windrichtingen. 

Tijdens de tweede week van april werden de 

windrichtingen nog een keer geoefend. De bevers 

renden naar de kou in het noorden en de warmte in het zuiden. Ook volgden we de zon van 



 

18-04-22 2021 - JAARVERSLAG SCOUTING NICO STEENBEEKGROEP - concept 0.95.docx  15 

oost naar west. Daarna hebben we een boot gebouwd van takjes en 

klimop en keken we of onze eigen gemaakte vlotten konden laten 

drijven. 

Het Steven Stroom insigne werd afgesloten tijdens de derde opkomst 

van april. De bevers hebben een speurtocht uitgezet voor de welpen. 

Hiervoor gebruikten ze het kompas. Bij elke kruising bepaalde ze welke 

kant ze opgingen met behulp van de verschillenden windrichtingen. De 

welpen hebben daarna de speurtocht 

gelopen. De speurtocht eindigde in de 

kloosterspeeltuin, waar de bevers nog even hebben kunnen 

spelen. Aan het einde van de opkomst speelden we omgekeerd 

verstoppertje, waarbij we Steven moesten zoeken. Hij had de 

insignes bij zich. 

De laatste opkomst in april hadden de bevers een sportdag. We 

speelden beweeg ganzenbord, een estafetteloop en levend steen papier schaar. Als beloning 

kregen de bevers een bakje gevuld met popcorn, een favoriete snack van de bevers. 

Mei 

Helaas konden we, vanwege de coronamaatregelen, dit jaar 

weer niet bij het 4 mei monument stilstaan bij de 

dodenherdenking. Daarom versierden de bevers glazen. 

potjes met daarin waxinelichtjes. Deze herdenkingslichtjes 

werden vervolgens door de leiding op 4 mei bij het monument 

geplaatst. Ook zijn we met de bevers nog even naar het 

monument gewandeld. 

Begin mei was ook de aftrap van de scouting lotenactie. De bevers mochten aan vrienden, 

familie en buren loten verkopen om geld in te zamelen voor de vereniging. Met de verkoop van 

de loten spaarden de bevers ook punten voor zichzelf waarmee ze 

insignes kunnen verdienen. De bevers bleken ware topverkopers te 

zijn. 

Ook hebben de bevers in mei lekkere koekjes gebakken, 

bedwongen een toffe stormbaan die in elkaar was gezet door de 

Explorers en gingen met constructiemateriaal aan de slag om de 

huizen in Hotsjietonia na te bouwen.  In aanloop naar de IVN slootjesdagen, gingen de bevers 

aan de slag met een knutselpakketje om hun eigen slootje te knutselen. 

Tijdens de laatste opkomst van mei speelden de bevers een slangen en ladders spel met 

verschillende opdrachten en de wind waait. Ook poften we popcorn boven een vuurtje. 
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Juni 

In juni gingen de bevers weer aan de slag met constructiemateriaal. Met Knex en 

bamboestokjes bouwden ze de mooiste bouwwerken. Ook werden ze als eerste speltak 

getrakteerd door de lotencommissie omdat ze met zijn allen heel veel loten hadden verkocht. 

In juni startte de bevers met de Keet Kleur insigne. Keet Kleur is een karakter uit Hotsjietonia. 

Ze is erg creatief en maakt samen met haar moeder de mooiste dingen. De bevers zochten naar 

allerlei verschillende kleuren in de natuur en maakten met alle verzamelde materialen een 

mooi kunstwerk. Voor Vaderdag versierden de bevers mooie 

sokken, en maakten nog een schilderij met behulp van hun 

voeten. De bevers maakten ook mooie sleutelhangers met 

behulp van Krimpie. 

Juli 

Het jaar werd afgesloten met leuke 

waterspelletjes. We speelden flessenvoetbal, roetsjte over een 

zeepbaan en probeerden bekers water door te geven. 

Daarna volgde het jaarlijkse zomerkamp. De bevers overnachten een 

nachtje op de boerderij. Het thema van het zomerkamp was 

sprookjes. Tijdens het kamp bleken er belangrijke dingen te ontbreken 

uit verschillende sprookjes, waardoor de verhalen niet meer helemaal 

klopten. Het eerste sprookje was Aladin. Hier ontbrak de lamp waarin 

de geest opgesloten zit. De bevers gingen op zoek naar de lamp. Ze 

mochten drie wensen doen, reden op een kameel, aten een lekkere lunch met dingen uit het 

midden oosten. Het tweede sprookje was Hans en Grietje. We volgden een broodkruimelspoor 

door heel IJsselstein om Hans en Grietje te kunnen vinden. We eindigden weer bij de boerderij. 

Hier maakten we een lekkere ketting van Nibbits en dropveters. Daarna versierden we houten 

cup cakes met klei. De dag werd afgesloten met een film in onze eigen bioscoop. Na een 

onrustige nacht slaap gingen de bevers nog op zoek naar roodkapje. Geblinddoekt 

onderzochten ze wat er in roodkapjes mandje zat. Daarna speelden ze met de inhoud een 

geheugenspelletje. 

September 

Tijdens de grote schoonmaak dag waren de bloembakken 

van de bevers leeggehaald. De bevers begonnen hun eerste 

opkomst met het planten van bloembollen in deze bakken. 

In het voorjaar zullen we het resultaat zien van hun harde 

werken. De volgende opkomst stond een uitje gepland naar 

de modderspeeltuin van natuurmonumenten in Haarzuilens. 

De bevers hebben daar heerlijk gespeeld met water, stenen en modder. Tijdens de laatste 

opkomst van september hadden de bevers opkomst op het podium tijdens de sportfair. De 

bevers speelden daar allerlei spelletjes, waar alle bezoekers van de sportfair aan mee konden 
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doen. Deelname aan de sportfair was succesvol. De bevers hebben drie nieuwe leden mogen 

verwelkomen. 

Oktober 

In oktober startten de bevers met de Stanley Stekker insigne. Stanley Stekker houdt van 

technische snufjes en weet alles over scouting technieken zoals knopen, vuur maken en routes 

uitzetten. De bevers oefenden met het maken van de platte knoop, ze bouwden een grote 

knikkerbaan en hebben allerlei huishoudelijke apparaten uit elkaar 

gehaald om te ontdekken wat erin zit. In het weekend van 16 

oktober deden de bevers mee met de Jota/Joti. Een weekend waarin 

scouts van over de hele wereld met elkaar in contact proberen te 

komen. De bevers deden allerlei leuke spelletjes en zette een 

metalen auto in elkaar. Ook hebben ze gepraat met bevers en 

welpen van andere scoutinggroepen in Nederland. De dag werd 

afgesloten met een lekkere pannenkoeken maaltijd, verzorgd door 

een groepje ouders. Als afsluiting van de Stanley Stekker insigne 

gingen de bevers nog aan de slag met vuur. Ze maakte een domino 

parcours van honderden lucifers, die daarna aangestoken werden. 

De laatste zaterdag van oktober hadden de bevers een Halloween opkomst. Ze mochten 

allemaal verkleed komen. Ze legden een parcours af op een bezemsteel en versierden een 

houten spin met Foamklei. Ook kwam er een explorer meekijken als leiding. 

November 

De eerste opkomst van de maand november speelden de bevers bordspelletjes. Ze mochten 

van huis leuke spelletjes meenemen. Die hebben we met zijn allen 

gespeeld. Tijdens de tweede week was de landelijke 

Sinterklaasintocht. Daarom bakte de bevers lekkere pepernoten en 

hebben ze mooie sinterklaas vlaggetjes versierd. De opkomst daarop 

speelden de bevers een sinterklaas quiz speurtocht. Overal door de 

boerderij heen waren vragen verstopt waarmee de bevers letters 

konden verdienen. De letters vormden samen de titel van een 

sinterklaasliedje. Ook speelden ze nog een pepernoten piramide 

dobbelspel en knutselden ze een schoentje. Deze mochten ze gelijk 

zetten. 

Tijdens de opkomst van 27 november, gingen de bevers naar een sinterklaas voorstelling van 

toneelvereniging Kwibus. 1 van de leiding (Steven Stroom) speelt toneel bij Kwibus en was 

tijdens de voorstelling de klimpiet.  
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December 

Tijdens de eerste opkomst van december was de sinterklaasopkomst. De pieten hadden 

allemaal leuke spelletjes voor ons bedacht. Daarmee verdienden de bevers stukjes plattegrond 

van de boerderij. Op de plattegrond stond aangegeven waar we de sleutel konden vinden. De 

Piet was namelijk vergeten waar de sleutel lag en zonder sleutel konden we niet bij de 

cadeautjes komen. De bevers kregen een leuk boekje met allemaal tips en trucjes om te kunnen 

overleven in de natuur. 

De tweede opkomst van december hebben de bevers flink geknutseld. Ze maakten allemaal 

mooie dingen om de tafel voor de kerstbrunch mee te versieren. Ze maakte een kaars van 

kneed wax, kleurden een placemat, maakten een kerstbal van een dennenappel en versierden 

een glazen potje voor een kaarsje. 

De afsluitende opkomst van het jaar was de kerstopkomst. De bevers bereiden lekkere hapjes 

en speelden kerstbingo. 

➢ WELPEN KHANIWARA  

Januari 

In januari was het een lastig begin van het jaar. 

Doordat wij nog geen opkomsten op de boerderij 

mochten hebben, zijn wij weer goed gaan nadenken 

over leuke opkomsten online. Zo zijn we met ze de 

Khaniwara lekker wezen bingoën online. Iedereen 

kon hier zijn of haar eigen nummers kiezen en met 

een online programma kwamen er cijfers in beeld. 

Daarnaast zijn wij ook bezig geweest met elkaar beter te leren kennen door middel van feitjes 

bij de persoon zoeken. 

Februari 

In februari mochten we gelukkig weer opkomst hebben 

op de boerderij. In februari lag er een groot pak 

sneeuw/ijs en hier hebben wij dus ook goed gebruik van 

gemaakt. Zo hebben wij lekker veel spellen gedaan in de 

sneeuw en hebben wij een leuke estafette gedaan met de 

slee. Daarnaast was februari voor ons een moment van 

lekker spelletjes spelen en weer samen komen met zijn alle. 

Maart 

Maart was een rustige maand met weinig bijzonders, we hebben een opkomst gehad met 

alleen spelletjes, een opkomst waarin we bezig waren met geocaching en we hebben met de 

oudste welpen lekker vuur gemaakt. Wel hadden wij hier met zijn  allen de afspraak, in 

verband met de nieuwste corona maatregelen, om met 3 leiding te zijn per opkomst, niet meer 
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niet minder. Op deze manier konden we de 1,5 meter regel het beste hanteren en zorgen dat 

iedereen zich fijn (en veilig) voelde om naar scouting te komen. 

April 

Gelukkig na alle kou begon het weer lekker weer te worden. Hierom zijn wij dus lekker vaak 

naar de speeltuin geweest op het Jolanda plantsoen. Daarnaast hebben we meerdere kinderen 

geïnstalleerd in april. 

Mei 

In mei hadden we een geweldige opkomst. De Scouts 

hadden een groot parcours gemaakt van touw en palen. 

Hier hebben wij dus als Khaniwara veel lol mee gehad. We 

hebben een race gedaan en veel geklommen en geklauterd. 

Daarnaast zijn we lekker naar het bos geweest om even wat 

natuur op te snuiven en hebben we bal spelen gedaan. 

Juni 

Voor de welpen was juni niet heel bijzonder. We hebben kampvuur gemaakt en broodjes 

gebakken. Daarnaast hebben wij nog een watergevecht gehouden en veel leuke spelletjes 

gedaan. Alleen voor de leiding was dit een tijd van de laatste puntjes op de i zetten. De puntjes 

op de i van het Alice in wonderland kamp. 

Juli 

Zomerkamp… dit was denk ik wel het meest chaotische zomerkamp die we hebben gehad bij 

de Khaniwara horde. Naast natuurlijk de corona maatregelen, waren er maar 3 vaste leiding. 

Niels was natuurlijk wachtende op hun prachtige baby en Lex was erg onhandig geweest en 

kwam dus maar een paar dagen. Daarnaast wisselde de kookstaf na zoveel dagen om. Naast 

deze omstandigheden was het wel een succesvol kamp. De kinderen hadden het geweldig met 

het thema “Alice in wonderland”. 

Augustus 

Zomerbreak 

September 

September was de maand van de sportfair, de 

sportfair voor nieuwe leden. Tijdens deze dag 

zijn we met de Khaniwara en de bevers 

gezamenlijk leuke spelletjes wezen doen en 

echt een opkomst namaken zodat mensen dit 

konden zien. Dankzij deze dag hebben wij 

onze geweldige nieuwe leiding erbij gekregen, 

Linda. Al om al was het een hele leuke dag. 

Oktober 
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De tijd van griezelen en spoken is aangebroken, heksen of vampiers, weerwolven of zombies. 

In oktober is niks te gek, zo ook tijdens onze Halloween opkomst. Vrijdag avond 29 Oktober 

hebben wij een superleuke en enge Halloween opkomst gehad. Zo kwam iedereen verkleed en 

hebben we de deel eng gemaakt door middel van versiering en onze rookmachine. We hebben 

Halloween trefbal gespeeld en op de zolder hebben wij gelasergamed (met dank aan de explo’s 

voor de laserpistolen). 

November 

Het hoogtepunt van november was wel de badminton training die we, met dank aan Apollo, 

konden hebben. Wij hebben hier met de lessen van Martijn (Rikki-Tikki-Tavi) veel van geleerd. 

Naast het sportieve badminton hebben we heel veel leuke bordspelletjes gespeeld samen 

met de bevers. Ook dit was een groot succes en voor herhaling vatbaar. Verder zijn de welpen 

druk bezig geweest met handelen in goederen met het grote handelspel. Daarnaast heeft de 

leiding eindelijk een teamuitje gehad, zo zijn we wezen jeu de boules in Utrecht en 

gezamenlijk wezen eten. 

December 

December, de tijd van vreugde, feestjes en samen zijn. Zo 

hebben wij met zijn allen een geweldig sinterklaas en kerst 

gehad. Al was het niet volgens de originele planning, het 

waren leuke opkomsten. Het originele plan was om samen 

met de hele groep sinterklaas en kerst te vieren zoals 

gebruikelijk, alleen liet corona dat niet toe. Zo hebben wij als 

Khaniwara samen met de bevers met sinterklaas een leuke 

pieten parcours gedaan en hebben wij een moeilijke puzzel 

opgelost om samen de sleutel van de pakjes kluis te vinden. 

Daarnaast kwam sinterklaas online langs voor een mooie 

videoboodschap. Met kerst hebben we met zijn alle lekker gegeten en warme chocolademelk 

gedronken. 

 

➢ WELPEN SIONIE  

2021 was voor de Sioniehorde een jaar waarin we ook met corona te maken 

hadden. Dit mocht de pret niet bederven en samen met de vrijwilligers hebben 

we ook in 2021 geprobeerd zoveel als mogelijk de reguliere opkomsten aan te 

houden. Dat lukte niet altijd. Maar gelukkig ook vaker wel. Zo hebben we vorig jaar jammer 

genoeg niet kunnen aftrappen met het jaarlijkse schaatsen, maar wel geprobeerd online iets 

leuks in thema te doen. 
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Waar we wel fanatiek mee bezig zijn geweest in 2021 
(voor zover dat kon) is het behalen van insignes. Zo zijn 
we gestart met het behalen van het insigne show, koken 
en samen. We proberen zo de welpen zoveel als 
mogelijk bij te leren voor de toekomst. Vooral het 
insigne samen hebben we veel bij stilgestaan. Zeker in 
deze periode vinden wij het belangrijk om eens aan 
elkaar te denken en (nog) meer rekening met elkaar te 
houden voor zover dat kan. Een welp is natuurlijk niet 

voor niets goed voor 
de natuur en medemens.  
Om de verspreiding van corona zoveel als mogelijk tegen te 

gaan hebben wij geprobeerd de opkomsten van binnen naar 

buiten te plaatsen, dit leverde soms wel hele bijzondere en 

andere opkomsten dan dat we gewend waren op: bezoekjes 

aan de kinderboerderij, waterspelen met zeilen en zeep, heel 

veel broodjes op het kampvuur bakken.  

Ondanks de maatregelen hebben we ook vorig jaar kansen gehad om het leukste van scouting 

te doen: op kamp gaan en overnachten op het clubhuis! Zo hebben we met de jaarlijkse 

JOTA/JOTI weer een nachtje kunnen slapen op de boerderij. Gezellig met alle welpen op de 

zolder en dollen met zaklampen. Er gaat niks boven een weekend lol met je leeftijdsgenootjes.  

Gelukkig konden we dit jaar dan ook op Zomerkamp. 

Een week lang van huis met een spannend thema. 

Dit jaar waren we in het bos bij Gorssel waar we een 

spel vonden genaamd Jumanji! Dit spel hebben we 

gespeeld en bleek bezeten te zijn met magische 

krachten die ons elke dag een nieuw avontuur lieten 

beleven, van spinnen tot aan rivieren. We hebben 

alle gevaren moeten trotseren om het spel uit te 

spelen. Aan het einde gingen we na een geweldig 

avontuur weer naar huis om te genieten van een 

welverdiende vakantie. 

➢ SCOUTS  

In 2020 eindigden we met dat we in 2021 weer meer fysieke opkomsten 
willen draaien. Wij hebben niet stilgezeten, maar het coronavirus helaas 
ook niet. In 2021 hebben we hard gewerkt om de scouts een flink 
gevarieerd programma te geven, online en offline. We zijn zelfs een 
weeklang op zomerkamp geweest in Gorssel bij Zutphen. Hoe we dit 

gedaan hebben is allemaal te lezen in dit jaarverslag. Veel leesplezier! 
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We begonnen 2021 met onlineopkomsten. Hier hebben we 
geprobeerd de scouts te stimuleren om na te denken en nieuwe 
vaardigheden te leren. Zo is er een Kahoot pub quiz geweest met 
vragen waarvan ze dachten weet ik dit? En dan bleek dat ze het 

wisten, of goed gokken het blijft multiple choice       . Ook zijn er 
kookopkomsten waar ze een boodschappenlijstje voor kregen. De 
leiding liet zien hoe je de gerechten klaarmaakt en de scouts konden 
tegelijkertijd thuis meedoen, met een beetje hulp soms van de 
ouders. De reacties die we kregen van de ouders waren 
hartverwarmend. 
 
In maart zijn we weer begonnen met opkomsten op de boerderij. Het was toch weer wennen 
om elkaar weer te zien. Toch hebben wij weer een uitdagend, interessant, gevarieerd schema 
in elkaar kunnen zetten. Hier zijn we gaan werken naar het zomerkamp. Tijdens het zomerkamp 
moeten de scouts in hun patrouille hun eigen tent opzetten. Ook moeten ze met palen en touw 
een eigen keuken in elkaar zetten. Met behulp van routetechnieken als bijvoorbeeld 
kompasschieten moeten ze een hike gaan fietsen zonder te verdwalen. Dit hebben we ze zo 
goed mogelijk proberen aan te leren, tot aan de zomervakantie. 
 

De eerste week van juli vond misschien wel de belangrijkste traditie 
van scouting plaats, het zomerkamp. Vorig jaar bleven we nog een 
weekend lang op de boerderij, dit jaar durfden wij het aan om een 
week lang op zomerkamp te gaan. In een bos in Gorssel, vlakbij 
Zutphen, hebben wij een week lang ons gewaand in Sherwoord 
Forest. Het thema was dan ook Robin Hood. Dit betekent dat alles 
wat we deden in de stijl van Robin Hood was. De scouts maakten 
allemaal hun minidorp met een tent, een zelfgemaakte keuken en 
zelfs dorpsbanners. In het midden van het grote dorp werd een 
boomhut gemaakt waar elke avond een andere patrouille in sliep.  
 
Het zomerkamp verloopt volgens een draaiboek dat elk jaar 

dezelfde indeling houdt. Zo hadden we op maandag onze befaamde, door sommigen 
bevreesde, fiets hike. Dit jaar hadden we een relatief “korte” van 48 kilometer. Hiervoor moet 
je wel goed fietsen. Eén patrouille lukte het om op het tweede kruispunt al links af te gaan waar 
je eigenlijk rechtdoor moest gaan. De eerste post (Koen) heeft dan ook lang moeten wachten 
op hun passage, gelukkig was Koen aardig genoeg om de laatste 15 kilometer mee te fietsen 
en te helpen met de route. Na een tocht door de landerijen in de buurt, een stuk langs een 
kanaal en zelfs een stuk over een zandpad kwamen de scouts aan op het kampterrein. 
Traditiegetrouw werden er op maandag pannenkoeken gebakken, die er goed in gingen.  
 
Ook zijn we naar een zwembad gegaan, waar de inmiddels traditionele bommetjeswedstrijd 
werd gehouden. Dit keer was Koen weer niet de winnaar. De winst ging naar een lokale 
bommetjesmeester. Het lachen ging in ieder geval hard genoeg dat het zelfs in het water te 
horen was. Ook werden de scouts op een avond wakker gemaakt voor een spontane dropping. 
Degene die echt slaap nodig hadden konden verder slapen, de rest werd erop uitgestuurd. 

Gelukkig kon iedereen de dag erna goed uitslapen     . Op vrijdag namen we tijdens de bonte 
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avond al namens de leiding en scouts afscheid van Niels. Dit was zijn laatste kamp, helaas stopte 
hij na het zomerkamp als hopman/leiding. 
 
Na een week kwamen we weer terug in IJsselstein, waar iedereen met een vermoeide, maar 
grote glimlach afscheid van elkaar nam. Iedereen ging met een rugzak gevuld met ervaringen 
weer voldaan terug naar huis, waar wij als leiding weer erg blij mee zijn. 
 
Na de zomervakantie begonnen we weer met het nieuwe 
scoutingseizoen in september. Hier werd Koen 
geïntroduceerd als de nieuwe hopman. Het eerste wat 
we zijn gaan doen is de patrouille indeling te maken. Een 
goede patrouille is het halve werk. De leiding leert je veel, 
maar van je patrouilleleider leer je de fijne kneepjes van 
het vak. We zijn dan ook gelijk weer begonnen met de 
kennis die nodig is voor het behalen van je insignes. Er is 
geleerd om vuur te maken, maar ook hoe veilig en gezond 
eten te maken. Rijst klinkt makkelijk om te maken, maar 
het is toch lastiger dan het lijkt. Hoe lang moet je koken en vanaf wanneer doe je de rijst erin 
bijvoorbeeld. Langzaam maar zeker beginnen ze het te leren. 
 
Ook is er weer een begin gemaakt met de routetechnieken die nodig zijn voor de hike tijdens 
zomerkamp. Nu was het gelukkig een korte oliebollentocht in IJsselstein zelf, maar toch goed 
om te oefenen aangezien sommigen toch weer links gingen waar je rechts moest.  
 
Het jaar hebben we afgesloten met een kerst pub quiz, welke plaats vond bij het kampvuur. In 
verband met de coronamaatregelen konden we niet binnen opkomst draaien, maar hebben wij 
toch een knusse setting buiten kunnen creëren. Koen en Martijn hebben veel plezier gehad in 
het maken van de vragen. Helaas waren de vragen misschien toch te moeilijk, volgende keer 
zullen de vragen iets makkelijker worden, beloofd! 
 

Het was een druk jaar, waarin veel gebeurd 
is. Van weer online opkomsten draaien tot 
een geslaagd zomerkamp, tot alleen 
buiten opkomsten draaien ook al was het 
koud. Ook zijn er weer de nodige 
wisselingen geweest binnen het leiding 
team. Niels en Simone zijn helaas gestopt 
als leiding, maar we hebben Francis 
kunnen verwelkomen als nieuwe leiding. 
Ook krijgen we hulp van Regina, waar we 
heel blij mee zijn. 2022 wordt een jaar 
waarin we gaan wennen aan het nieuwe 
normaal. We gaan weer een gevarieerd, 

uitdagend programma voor de scouts in elkaar zetten en hebben er weer veel zin. 
 
Scoutinggroetjes, 
De Scoutsleiding. 
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➢ EXPLORERS  

In januari zaten we nog thuis, de online opkomsten 

waren toen in volle gang. Januari was een echte quiz-

maand. We hadden deze maand verschillende soorten 

quizzen die werden georganiseerd. Zo werd de slimste 

explo georganiseerd, wat afgeleid was uit het 

televisieprogramma  

‘De Slimste Mens’. Een pubquiz kon ook niet 

ontbreken. Hoe goed wij elkaar kennen, kwam 

duidelijk naar voren in een quiz over onszelf. Of onze algemene kennis is verbeterd door quiz-

maand, blijft nog een grote vraag.  

In februari zaten we helaas nog steeds thuis, maar dat 

mocht de pret niet drukken. Onze jaarlijkse 

filmopkomst werd nu online georganiseerd. Tijdens de 

film moesten we verschillende workout oefeningen 

uitvoeren. Normaal vieren we in februari carnaval, ook 

hier hebben we een quiz over gehad. Het was ook 

weer tijd voor de Hashtrack, hierbij zijn de Explorers 

zevende geworden! Na zoveel quizzen hadden we er genoeg van, gelukkig werd de quiz loze 

opkomst georganiseerd. 

In maart deden we mee aan de Iscout, ditmaal 

eindigden we op plek 392. Ook mochten we weer 

een offline opkomst organiseren. Wat was het fijn 

om elkaar weer te zien na een hele lange tijd. We 

hebben toffe spelen uit ‘Wie is de mol?’ gespeeld en 

hebben ook nog ‘Wie is het?’ gespeeld. Tijdens deze 

opkomst kwamen er een paar Scouts naar de 

Explorers om te kijken. Goed nieuws: ze bleven! 

In april hadden we hele creatieve en actieve opkomsten. 

Zo hebben we real life ‘Among us’ Paaseditie gespeeld. 

We werden ook bloedfanatiek tijdens de pijltjes schiet 

opkomst. Dit seizoen mocht een kampvuuropkomst 

natuurlijk niet ontbreken. Onze jaarlijkse (ja, we hebben 

veel jaarlijkse opkomsten) PowerPoint karaoke hebben 

we ook gehouden. Wat ook niet zo vaak gebeurt bij de 

Explorers, is dat er een nieuw lid bijkwam van buitenaf. 

Goed nieuws, ook zij bleef.  
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In mei gingen we aan de slag met onze geld verdien 

acties. Zo hebben de Explorers een online pubquiz en 

een online bingo georganiseerd. Al het opgehaalde 

geld hebben we gebruikt voor activiteiten tijdens het 

zomerkamp. We hebben in april tweemaal een 

kookopkomst gehad en een vuuropkomst gehad. 

Naast deze spectaculaire opkomsten hebben we ook 

nog de nieuwe Explorers laten overvliegen en 

geïnstalleerd.  

In juni werd het al een beetje warmer en zagen de 

Explorers de kans om een opkomst te organiseren 

met water. Slagbal met een twist, want de honken 

waren zwembadjes. Dit was niet de enige 

activiteit met water deze maand. We mochten 

weer op kamp! We zijn een weekendje 

weggeweest naar onze favoriete camping in 

Nederland! We zijn daar druk bezig geweest met 

caravans wassen. De opbrengsten hiervan gingen 

naar de activiteiten voor het zomerkamp. Ook 

werd in juni Iris geïnstalleerd als leiding. 

In juli was het dan bijna zover, we mochten op zomerkamp! Maar voordat het zover was moest 

alles klaar worden gezet en werden de laatste dingetjes geregeld. We gingen dit jaar naar onze 

favoriete camping in Nederland: camping de Klaverkampen in Havelte. Het thema van dit kamp: 

‘zeven dagen de wereld rond.’ Op deze manier konden we toch nog een beetje op kamp in het 

buitenland. De eerste dag hebben we ons terrein opgezet en zijn we uiteten geweest. De 

tweede dag hadden we een ‘niet-verjaardagsfeest’ en reisden we af naar Mexico. We hebben 

deze dag geprobeerd te ontsnappen uit een escape room. De derde dag zaten we in Zuid-

Europa. We zijn wezen varen in het 

Venetië van Nederland! Op de vierde 

dag speelden we pitch and putt. Hier 

hadden we zelfs een explo die een 

hole-in-one haalde! Daarnaast hebben 

we de verjaardag van Kim gevierd. De 

vijfde dag reisden we af naar Australië, 

waar we onze creatieve kant mochten 

laten zien tijdens het Aboriginal 

schilderen, maar ook mochten we 

weer iets actiefs doen; klimmen in een 

klimbos! De zesde dag hebben we onze spierballen getraind tijdens het kanoën. We maakten 

uiteindelijk een tocht van 10 kilometer. De zevende dag zijn we naar Emmeloord geweest, waar 

we gegeocached hebben, waarna we heerlijk uit lunchen gingen. Ook hebben we nog heerlijk 

gezwommen in het meertje. Helaas was het kamp al gauw voorbij, maar we kijken uit naar 

volgend jaar; Noord-Italië! 
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In augustus vond de zomerstop plaats, helaas geen 

opkomsten. 

In september was het dan weer zover; het scoutingseizoen 

mocht weer beginnen. We hebben afscheid genomen van 

Explorers, maar we kregen er ook één Explorer bij. We zijn 

ook bij de sportfair 

geweest om nog 

meer Explorers te werven, maar helaas. Wie weet 

wordt de groep wat versterkt in 2022.  

Al gauw belanden we in de maand oktober. In deze 

maand zijn we druk bezig geweest met plannen, het 

zelfbestuur werd gekozen en ook het uitzoeken van de 

zomerkamp locatie kon niet ontbreken. Er werd een explo-casino avond georganiseerd waarbij 

we konden genieten van onze eigen gemaakte 

mocktails. Het jaarlijkse JOTA-JOTI was deze maand. 

Voor de explo’s werd dat uiteindelijk toch nog een 

spontaan weekendkamp. Ook werd er Halloween 

georganiseerd, waarbij onze hersenen mocht kraken 

tijdens een QR-code puzzel.  

In november werd onze nieuwe Explorer geïnstalleerd en werd onze zomerkamp locatie voor 

zoka 2022 gekozen. Aankomend jaar (als corona het toelaat) gaan we naar: Noord-Italië! Ook 

zijn we deze maand gestart met onze eerste geld verdien actie. We organiseerden weer een 

online pubquiz, dit in combinatie met een weekendkamp. Ondanks dat sommige mensen iets 

te weinig geslapen hadden ging de pubquiz toch door. Gelukkig ging alles goed en werd de 

online pub quiz ook deze keer goed ontvangen. Daarnaast hebben we ook veel lol gemaakt 

tijdens de opkomst. Zo hebben we oude bekende scouting spelletjes gespeeld en een toffe 

crazy 88, hierbij werd het raptalent van Reinier ontdekt. Helaas werden de maatregelen 

aangescherpt deze maand. We moesten dealen met een avond Lock down. Maar niks houdt de 

Explorers tegen en we gingen op zoek naar een oplossing.  

In december begonnen we met het oplossen van een 

online escape room om de sleutel van Sinterklaas te 

verdienen. Wel weer op Discord, maar toch nog o zo 

gezellig. We mochten elkaar ook nog even offline zien, 

deze keer wel op zondag. We hadden een lekkere lunch 

en hebben weer verschillende soorten trefbal mogen 

spelen. De aller-allerlaatste opkomst van 2021 hadden we helaas weer op Discord. Hier mocht 

een grote quiz over 2021 natuurlijk niet ontbreken en hebben we ook nog gezellige potjes 

Jackbox gespeeld.  

Hopelijk wordt 2022 ook weer een te gek scoutingjaar!  
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6. JAARREKENING 2021 
 

➢ BALANS 

Zie voor de toelichting het financieel jaarverslag 

Activa 

Borg  €           150,00    

SUBTOTAAL    €                  150,00  

Bank  €        2.789,06    

Spaarrekening vereniging  €        3.516,85    

Spaarrekening speltakken  €        2.308,97    

Kasgeld  €           355,93    

SUBTOTAAL    €             8.970,81  

TOTAAL INKOMSTEN    €             9.120,81  

   

Passiva 

Voorziening speltakken  €           236,61    

Voorziening gebouw  €        1.886,95    

Voorziening terrein  €             64,61    

Voorziening divers  €           499,28    

SUBTOTAAL    €             2.687,45  

RC Spektakken  €        2.308,97    

Eigen vermogen  €        2.470,18    

SUBTOTAAL    €             4.779,15  

Reservering jubileum  €             50,00    

Vooruit ontvangen  €             60,00    

Te betalen bedragen  €        1.610,54    

SUBTOTAAL    €             1.720,54  

TOTAAL UITGAVEN    €             9.187,14  

   

TOTAAL ACTIVA   €             9.120,81  

TOTAAL PASSIVA   €             9.187,14  

RESULTAAT NEGATIEF   €                 -66,33  
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➢ VERLIES EN WINST 

Zie voor de toelichting het financieel jaarverslag 

INKOMSTEN 

Contributie vereniging  €    8.187,75      

Contributie speltak  €    3.738,11      

Rente baten  €           0,38      

SUBTOTAAL    €    11.926,24  40% 

Kamp  €  11.569,50      

SUBTOTAAL    €    11.569,50  39% 

Acties  €    2.338,87      

Extra  €           6,86      

SUBTOTAAL    €       2.345,73  8% 

Subsidie  €    3.890,00      

SUBTOTAAL    €       3.890,00  13% 

TOTAAL INKOMSTEN    €    29.731,47  100% 

    

UITGAVEN 

Huisvesting  €    6.874,85      

Scouting NL  €    4.436,03      

Regio 3 Rivieren  €               -        

SUBTOTAAL    €    11.310,88  38% 

Kamp  €  12.360,38      

SUBTOTAAL    €    12.360,38  41% 

Algemeen  €    1.005,36      

Vrijwilligers  €       580,33      

   €               -        

SUBTOTAAL    €       1.585,69  5% 

Speltak opkomst  €    4.540,85      

Speltak materiaal  €               -        

SUBTOTAAL    €       4.540,85  15% 

TOTAAL UITGAVEN    €    29.797,80  100% 

    

TOTAAL INKOMSTEN   €    29.731,47   

TOTAAL UITGAVEN   €    29.797,80   

RESULTAAT   €          -66,33   
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7. VOORUITBLIK 2022 
 

Net als in 2021 gaan we ook 2022 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 verder inrichten van Google G-Suite 

• Communicatie, inschrijf- en welkomst documenten 

digitaliseren + inhoud website afronden  

• Gebruik van het investering- en vervangingsplan 

• Eindelijk afronden van de nieuwe pachtakte 

• Monitoren ontwikkeling woonvisie Paardenveld 

• Toekomstvisie voor 5 jaar op het gebied van 

financieel, aantal speltakken, aantal leiding, etc. 
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➢ WERKPLANNEN SPELTAKKEN 2022-2023 
 

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 Scouting vakkennis 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 Welpen Scouts Explorers 

Leeftijd 5 tot 7 jaar 7 tot 11 jaar 11 tot 15 jaar 15 tot 18 jaar 

Herkenning Rode blouse Groene blouse Khaki blouse Grijze blouse 

Doelstelling Ontwikkeling 
vanuit thema 
Hotsjietonia 

Ontwikkeling 
vanuit thema 
Jungle boek 

Ontwikkeling 
vanuit thema 
Ontdekkingsreis 

Ontwikkeling 
vanuit thema 
Zelfstandigheid 

Aandacht Groei aantal 
leden en leiding 

Evenwichtige 
verdeling leden en 
leiding tussen de 2 
welpen speltakken 

Continueren 
verdeling leden 
en leiding 

Continueren 
verdeling leden en 
leiding 

Highlights • Overnachting 
boerderij 

• Zomerkamp 

• Beverdoedag 

• Jota/Joti 

• Knutselen 

• Sport en spel 
 

• Overnachting 
boerderij 

• Zomerkamp 

• Jungledag 

• Jota/Joti 

• Knutselen 

• Sport en spel 

• Hike 

• Koken 
 

• Overnachting 
boerderij 

• Zomerkamp 

• Jota/Joti 

• Knutselen 

• Sport en spel 

• Hike, survival 

• Koken 

• Regels en 
afspraken 

•  
 

• Overnachting 
boerderij 

• Zomerkamp 

• Jota/Joti 

• Knutselen 

• Sport en spel 

• Hike, survival 

• Koken, outdoor 

• Regels en 
afspraken 

• Samenwerken 

• Organiseren 

• Stage speltakken 
 

Ontwikkeling • Identiteit 
• Veiligheid 
• Gezondheid 
• Expressie 

• De raadsrots: 
identiteit 
• Het wolvenhol: 
veilig en gezond 
• De Khaali Jagah-
vlakte: sport en 
spel 
• De Nishaani-
plaats: uitdagende 
scoutingtechnieken 
• Haveli – het 
mensendorp: 
samenleving 
• De ruïne 
Emaarate: 
internationaal 
• De Talaab-poel: 
buitenleven 
• De Guhagrotten: 
expressie 

• Expressie  
• Identiteit  
• Internationaal 

• Samenleving  

• Buitenleven  

• Scouting 
technieken 

• Sport en spel  

• Veilig en 
gezond 
 

• Expressie  
• Identiteit  
• Internationaal 

• Samenleving  

• Buitenleven  

• Scouting 
technieken 

• Sport en spel  

• Veilig en gezond 
 
Begeleiding 
neemt deel, 
stuurt en 
bewaakt, 
uitvoering meer 
bij leden. 
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8. BEGROTING 2023 
Zie voor de toelichting het document Begroting 2023 

INKOMSTEN 

Contributie vereniging  €    6.984,00      

Contributie speltak  €    3.675,00      

SUBTOTAAL    €    10.659,00  33% 

Kamp  €  13.500,00      

SUBTOTAAL    €    13.500,00  43% 

Acties  €    3.400,00      

SUBTOTAAL    €       3.400,00  11% 

Subsidie  €    4.000,00      

SUBTOTAAL    €       4.000,00  12% 

TOTAAL INKOMSTEN    €    31.559,00  100% 

    

UITGAVEN 

Huisvesting  €    6.114,00      

Scouting NL  €    3.426,50      

Regio 3 Rivieren  €       556,00      

SUBTOTAAL    €    10.096,50  32% 

Kamp  €  14.000,00      

SUBTOTAAL    €    14.000,00  45% 

Algemeen  €       660,00      

Vrijwilligers  €    1.627,50      

SUBTOTAAL    €       2.287,50  7% 

Speltak opkomst  €    3.500,00      

Speltak materiaal  €    1.675,00      

SUBTOTAAL    €       4.875,00  17% 

TOTAAL UITGAVEN    €    31.559,00  100% 

 


