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1. Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Scouting Franciscus-Lodewijkgroep, die dit jaar 75 jaar bestaat. Over het afwisselende en actieve 
programma van de speltakken kunt u in dit jaarverslag lezen. 
 
De groepsraad (leiding en groepsbestuur) hield zich zoals altijd bezig met de wekelijkse opkomsten, de weekenden, kampen en andere 
bijzondere activiteiten en het begeleiden van de groep. Het stichtingsbestuur hield zich achter de schermen bezig met de geldzaken en het 
gebouw. 
 
In hoofdstuk 2 en 3 wordt allereerst een korte uitleg gegeven over wat scouting inhoudt en hoe onze groep in elkaar zit. Daarna krijgt u in 
hoofdstuk 4 alles te weten over de groepsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de duinenmars en de JOTA. Vervolgens vertellen alle speltakken 
wat ze zoal hebben gedaan tijdens de opkomsten of bijvoorbeeld tijdens het zomerkamp. De laatste 2 hoofdstukken gaan over de 
activiteiten van de stichting en een overzicht van de financiën. 
 
Veel leesplezier.  
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2. Scouting algemeen 
 
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie in Nederland. Zoals elke grote organisatie heeft ook Scouting Nederland 
een structuur: een hulpmiddel om elke week een programma te kunnen draaien voor bijvoorbeeld Bevers, Welpen of Scouts. Een vorm die 
ruimte biedt om eigen ideeën te ontwikkelen en uit te voeren. Een organisatie waarmee Scouting Nederland kan groeien. Maar Scouting is 
meer. Naarmate een jeugdlid ouder wordt en langer bij Scouting is, neemt de zelfstandigheid toe. De begeleiding kan daardoor ook 
afnemen. 

 

Scouting Nederland 
 
Scouting Nederland heeft een platte organisatiestructuur die er als volgt uitziet: 
-   het groepsniveau; 
-   het regioniveau; 
-   het landelijk niveau. 
Deze niveaus zijn volgens hetzelfde principe georganiseerd. Op elk niveau bestaat er een raad en een bestuur. 
 
 

Het groepsniveau 
 
Het spel dat wordt gespeeld binnen de groep is verdeeld in leeftijdsgroepen. De leeftijdsgroepen zijn ingedeeld in speltakken. Deze 
speltakken bestaan uit een aantal jeugdleden en hun leiding. 
 
De groepsraad 
De groepsraad bestaat uit alle leidinggevenden van de groep, de leden van het groepsbestuur (daarover hierna meer) en twee 
vertegenwoordigers van de Jongerentak. In de groepsraad wordt het beleid van de groep vastgesteld en worden besluiten genomen, 
bijvoorbeeld over de activiteiten en leden- en kaderwerving. 
 
Het groepsbestuur 
Door de groepsraad wordt het groepsbestuur 
gekozen. Dit bestuur heeft de dagelijkse leiding. 
De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuur en 
de raad voor. Hij bewaakt de voortgang van de groep 
en vertegenwoordigt de groep naar buiten. De 
secretaris houdt de ledenregistratie bij, verzorgt 
correspondentie, notuleert en fungeert als postadres 
voor de groep. De groepsbegeleider is belast met de 
persoonlijke begeleiding van de stafteams en de 
individuele leidinggevenden. Naast de voorzitter, 
secretaris en een groepsbegeleider is bij Scouting 
Franciscus-Lodewijk de materiaalbeheerder aan het 
groepsbestuur toegevoegd. 
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3. onze scoutinggroep 
 
De structuur van de Scouting Franciscus-Lodewijkgroep is opgezet naar de richtlijnen van Scouting Nederland die beschreven zijn in het 
Scouting Vademecum. 
 
 

speltakken 
 
De groep heeft de volgende speltakken: 

- 5-7 jaar   Bevers; 
- 7-10 jaar Welpen, of Kabouters; 
- 10-14 jaar   Scouts (of Verkenners en Padvindsters); 
- 14-17 jaar  Explorers (of Rowans en Sherpa's); 
- 17-21 jaar  Jongerentak (of Pivo's); 
- 21+  Boomstam. 
 
De stafleden, een groep jonge mensen die het leuk vindt elke week voor een opkomst te zorgen, doen dat geheel belangeloos. Niet alleen 
de kinderen beleven bij de groep een leuke tijd maar ook de leiders en leidsters. Samen hebben zij veel plezier in het leiden van hun 
onderdeel en het maken van allerlei programma's. 
 

 

Ledenoverzicht 2008 
 
 1 januari 2008 

 
31 december 2008 

 Leden Leiding Leden Leiding 
Bevers 5 2 5 2 
Kabouters 12 3 14 3 
Welpen 6 3 10 3 
Padvindsters 10 2 13 2 
Verkenners 8 2 10 2 
Rowans / Sherpa’s 10 3 11 4 
Pivo's 8(-3) 1 5(-2) 1 
Boomstam 17  17  
Groepsbestuur  5(-5)  4(-4) 
Dagelijks .stichtingsbestuur  7(-4)  7(-4) 
Subtotaal 
 

73 19 83 20 

Totaal  92  103 
 
Verklaring: 
De tussen haakjes genoemde aantallen bekleden een dubbelfunctie. Deze zijn dus lid van een onderdeel en tevens staf- of bestuurslid of 
zijn leiding in twee onderdelen. 
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StafWijzigingen in 2008 
 
Nieuwe leid(st)ers 
Bevers;   geen nieuwe stafleden 
Welpen;    geen nieuwe stafleden 
Kabouters;   geen nieuwe stafleden 
Verkenners;  geen nieuwe stafleden 
Padvindsters;  Maaike van Hattem 
Explorers;   geen nieuwe stafleden 
Pivo’s;   geen nieuwe stafleden 
 
Als leiding gestopt 
Bevers;   Inge van de Water 
Welpen;    geen stafleden vertrokken 
Kabouters;   geen stafleden vertrokken 
Verkenners;  Bas van Hattem 
Padvindsters;  Levon Timmers 
Explorers;   Yvonne van de Leur 
Pivo’s;   geen stafleden vertrokken 
 
De explorer afdelingen (Rowans en Sherpa’s) draaien samen. De beide afdelingen blijven echter wel bestaan. 
 
 

Door leiding en bestuur gevolgde cursussen 
 
Om de veiligheid in het gebouw en de kwaliteit van de geboden programma’s op peil te brengen en te houden, volgen de leid(st)ers en 
bestuursleden af en toe cursussen. Naast cursussen worden er ook regelmatig andere activiteiten voor en door leiding georganiseerd. Zo 
is er onder andere één keer per jaar de nieuwjaarsbijeenkomst voor alle leiding en stichting. Dit jaar was er geen stafweekend, maar zijn 
we met de hele groep op zomerkamp naar Beilen geweest.  
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4. Groepsactiviteiten 
 
Hieronder kunt u lezen wat er zoal aan groepsactiviteiten is georganiseerd in het afgelopen jaar. 
 
Bestuur 
Aan het einde van het jaar hebben we besloten om over te gaan in een vereniging. Er is gelijk een verenigingsbestuur gekozen. Bij deze 
taken moet je trouwens denken aan het voorbereiden van groepsraden en algemene ledenvergaderingen, het vertegenwoordigen van 
onze scoutinggroep, het organiseren van groepsactiviteiten, enz. Cora blijft voorzitter, Mathieu materiaalmeester, Patrick groepsbegeleider 
en Joost blijft secretaris. Theo heeft het bestuur verlaten. 
 
Duinenmars 
Op 15 april was zoals ieder jaar de duinenmars. De Duinenmars wordt in Kijkduin georganiseerd en de deelnemers kunnen kiezen uit 
tochten van 5 tot 40 kilometer. De Bevers, de kleinsten in de Groep, lopen 5 kilometer en de ouderen lopen meestal 10 kilometer. We 
waren dit jaar met 63 deelnemers. Helaas deze keer geen aparte bus om ons naar Kijkduin te brengen (en weer terug). Het weer was 
prachtig. 
 
Jubileumdag 
Op 11 mei 2008 bestond onze groep 75 jaar. Dit hebben we gevierd met een jubileumdag. Voor alle leden en ouders en andere 
belangstellenden waren er allerlei spelletjes te doen in de plantage. Het was een drukbezochte 
en gezellige dag. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

groepsbestuur 
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Zomerkamp 
Vanwege ons jubileum zijn we in de zomer met alle onderdelen samen op groepskamp geweest in het Drentse Beilen. Het thema was 
prehistorie. Bij het afsluitende diner zaten we met precies 75 mensen aan tafel. Het kamp was voor de kinderen en leiding een leuke 
happening. Hierover lees je meer bij de hoofdstukken van de verschillende speltakken.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Brandersfeesten 
Tijdens dit evenement hebben we met de vier Schiedamse scoutinggroepen een aantal activiteiten op 
en rond het water georganiseerd voor zowel leden als voorbijgangers. Zo konden de kinderen 
pannenkoekjes bakken boven kampvuur, schminken, klimmen, fiets ‘m d’r in en diverse andere 
activiteiten.  
 
JOTA / JOTI 
Wat verderop in het najaar werd weer de JOTA / JOTI gehouden; een weekend in het thema van zenden en communicatie wat door 
scouts over de gehele wereld wordt gehouden. Onze call is PA7FL/J. En deze keer samen met de Tonogroep, een andere scoutinggroep 
uit Schiedam. 
 
Kerstbijeenkomst 
Deze keer was er een kerstbioscoop. De grote zaal was omgetoverd in een bioscoop waar de film “Polar Express” te zien was. Voor 
iedereen was er fris en popcorn. Het paste maar net door alle kinderen, ouders en bekenden en leiding. Daarna konden mensen 
nakletsen onder het genot van een hapje en drankje. 
 
Inzamelacties 
Verder hebben we meegedaan aan de Scoutingloterij en werd aan het eind van het jaar de speculaasactie gehouden, waarmee we door 
het verkopen van speculaaspoppen en krakelingen wat geld proberen te verdienen voor de groep. Ook kwam de Sint op bezoek bij de 
Welpen, Kabouters en Bevers en bezocht hij namens de Groep diverse adressen in de omgeving. 
 
Tot volgend jaar ! 
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5. De speltakken 
 

In dit hoofdstuk staat een greep uit de activiteiten die speltakken doen zodat je een indruk krijgt van wat er allemaal gebeurt in onze groep. 

 

 

Bevers 
 
Hotsjietonia in 2008 

Er is weer een jaar verstreken in Hotsjietonia. En het was weer 
een ontzettend gezellig jaar. Waarin we heel veel dingen 
hebben gedaan. En natuurlijk waren Lange Doener en al zijn 
vrienden weer van de partij. Hippe Springveer heeft weer veel 
leuke spelletjes met ons gespeeld en Pompedomp ons leuke 
liedjes en dansjes geleerd. 

Het liefste spelen de bevers in hun eigen lokaal. Wat is er 
leuker dan mogen springen op de banken of klimmen op een 
kast of tafel. Dat mag thuis eigenlijk nooit. En met een paar 
kleden en kussens erbij bouw je een geweldige hut. En dan 
natuurlijk lekker limonade drinken en koekjes eten in de hut. 

 

Ook kunnen wij erg genieten van boekjes. We zitten dan 
heerlijk ontspannen op de bank, lekker dicht bij elkaar en 
luisteren dan, soms met onze mond open, naar een verhaal. Zo 
is er een schitterend boek waarin we op bezoek gaan in het 
kasteel van een reus, maar je moet dan wel héééél zachtjes 
doen, want anders wordt hij wakker. Brrrr een heel spannend 
boek, maar we lezen hem heel graag. 

 

Als het lekker weer is spelen we heel graag buiten. Lekker in 
het zonnetje in de speeltuin of een leuk spelletje in het bos. 
Spelletjes in het bos zijn altijd erg leuk, omdat je lekker vies 
mag worden. 

 

Slapen op scouting vinden wij ook fantastisch. Allemaal op een 
eigen matje met een lekkere warme slaapzak. En dan het liefst 
heel lang opblijven. Zo zijn we een keer wezen slapen en de 
dag daarna naar de Efteling geweest. We hebben gegild inde 
achtbaan en rondjes gedraaid in de kookpotjes. Volgend jaar 
willen we weer! 

 

Natuurlijk zijn wij ook heel goed in feest maken. We houden 
enorm van dansen en maken de laatste 5 minuten van onze 
opkomst ook vaak een disco… de cd van K3 gaat dan hard 
aan, of we doen een dansje op tsjoe-tsjoe-wa. 

 

Wij hopen dat het volgend jaar weer net zo leuk wordt in 
Hotsjietonia. 

 

 
 

beverkolonie 
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welpen 
 
Hallo allemaal,  

Ook dit jaar is er in de waingundahorde weer veel gebeurd.  

Toen het nog heerlijk weer buiten was zijn we vaak naar het 
park gegaan. Om ons daar flink uit te leven. Hier deden we 
vaak spelletjes als smokkelaartje, sluipie sluip. Allemaal 
spelletjes waar je lekker moe van wordt. Zodat we na de 
opkomst flink bij moesten komen. 

Ook hebben we natuurlijk weer een zomerkamp gehad. Dit jaar 
zijn we met alle leden van onze scoutinggroep naar Beilen 
gegaan. Om daar ons kamp te houden. Het was wel een drukke 
boel daar. Maar we gingen op prehistorie kamp. Echt wel vet, 
Alleen er was een vervelende professor die wilde Beilen tot 
oerstad maken. Hier hebben wij alles aan gedaan om dat te 
voorkomen. En gelukkig is Beilen geen oerstad geworden. 
Want misschien waren wij dan ook wel oermensen geworden.  

Na de vakantie was het meteen raak: een Nationale ballendag. 
Alle spelletjes met de bal kwamen weer uit de kast. Weet je wat 
wij ook erg leuk vinden om te doen. Verstoppertje, dus dit 
spelen wij nog al eens. We hebben een groot gebouw dus dan 
kunnen we lekker met zijn allen rennen en vliegen. 

Ook hebben we dit jaar nog Jota gehad. We weten niet hoeveel 
contacten we hebben gehad in het buitenland maar volgens mij 
wel aardig wat. We konden ook eigen morse codes maken. Dat 
is echt wel leuk. Ook leuk om te vertellen is dat we in de 
middag een regiospel hebben gedaan en dat we 2e zijn 
geworden, Niemand wilde graag eerste worden omdat we het 
anders zouden moeten organiseren. Maar ja een 2e plaats is 
ook een hele goede plaats. Ook zijn er steeds meer nieuwe 
welpen bijgekomen. Waardoor we steeds meer een volle bak 
krijgen. Wat natuurlijk erg gezellig is allemaal. En deze jongens 
moesten ook een keer geïnstalleerd worden dus dat hebben wij 
ook gedaan. 

Tot volgend jaar. 

 
Waingungahorde 
en snorregakring
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Kabouters 
 
Het is eigenlijk al een paar jaar een kaboutertraditie.  
De eerste opkomst van januari hebben we kabouterraad, een 
echte vergadering met agenda, stilte hamertje en notulisten.  
Tijdens de vergadering verzinnen de kinderen wat ze leuk 
zouden vinden als weekendje weg, of als spelletjes.  
Ook krijgen de meiden de kans om iets te zeggen over de 
leiding. Vlitter moet een gekke bril, Jiggel een hanenkam en 
Driemer mag nieuwe oorbellen kopen. 
Af en toe hebben we wat ouders die nieuwsgierig zijn naar wat 
wij allemaal doen met de opkomsten. Daarom hebben we een 
echte moeder/ dochterdag verzonnen. Heel leuk, kwamen echt 
alle moeders. Maar wat moet je nu met moeders doen? Nou, 
wij maakten er gewoon een strijd van! Wie wint de wedden dat 
wedstrijd. De moeders of de dochters? Alle meiden waren 
helemaal tevreden wanneer ze hun moeders zagen strijden om 
niet te verliezen. En het leukste was, er heeft een moederclub 
en een dochterclub gewonnen. 
 
Een mooie zonnige dag is een goede reden om weer eens 
buiten actief te doen. De kabouters zijn een opkomst druk bezig 
geweest in de plantage. We deden daar het moeilijke spel 
honkbal, alleen niet het normale spel, maar met hindernissen. 
Zo moest je op een stoel staan, op een kist of in een rubber 
band.  
Had je je voeten op de grond ...hup, 1 uit..en bij 3 uit is het 
wisselen! Ook zijn we een keer naar het sterrenbos geweest, 
waar we het olifant, muis, slangspel deden. Hierbij moesten 2 
teams strijden om elkaar vlag te veroveren en kaartjes af te 
pakken.  
 
Ook dit jaar zijn we een weekendje met scouting gaan slapen. 
We bleven op het gebouw slapen, maar waren daar niet zo 
vaak aanwezig. 
Het weekend stond in het thema van foto en film. De meiden 
kregen een fotocamera en mochten met de leiding mee lopen. 
Tegelijkertijd kregen ze gekke opdrachten om foto’s van te 
maken. Bv nummer 83 of een foto van een stuk kauwgom. Op 
deze manier kregen de meiden een letter en een stuk van de 
route die uitkwam in den haag. Het puzzelwoord werd 
omniversum. Daar hebben we een natuurfilm gekeken.  
Op zondag zijn we gaan filmen, reclames verzinnen, een soap 
maken en vooral veel verkleden en lachen. Weer een leuk 
weekend zo met zijn allen. 
 
Buiten in het sterrenbos zit een grote speeltuin. Daar zijn we 
een hindernisbaan van gaan maken, 3x slingeren aan de 
rekken, rondje om de wip en snel van de glijbaan. Ook zijn we 
in het park een smokkelspel gaan doen. Verstop eerst de vlag 
van je groep, en daarna jagen op kinderen van de tegenpartij.  
 
Een man van natuurcentrum de boshoek had flink zijn best 
gedaan. Hij had voor onze groep uilenballen gezocht. Deze 
mochten we allemaal gaan uitpluizen. Bij de boshoek hadden 

ze informatie zodat je precies kon zien wat de uil gegeten had 
en dus in jou uilenbol zat. 
Veldmuisjes, spitsmuisjes enz. In het begin is het best wel een 
beetje vies om zo met je vingers een uilenbal uit te pluizen, 
maar wat is het toch steeds een verrassing als je iets vindt. 
Sommige kinderen namen de botjes mee naar huis, zodat ze 
nog beter konden gaan zoeken. 
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Verkenners 
 
De verkenners bestonden dit jaar uit 5 leden (Koen, Gyula, 
Jona ,Calvin, Henry) en 2 stafleden (Bas en Marcel). 
De activiteiten bestonden vooral uit de opkomsten op 
donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Opvallende 
opkomsten licht ik in het kort uit om zo een indruk van het jaar 
te geven. 
 
• Als start dit jaar hadden we de Casinoavond. Een 

terugkerende activiteit die de leden nog altijd waarderen. 
• Samenwerken is een belangrijk onderdeel van Scouting. 

We hebben dus een avond gehouden met team 
opdrachten. 

• Als motivator hadden we de verkenners beloofd naar de 
pannenkoekboot te gaan als ze voldoende 
speculaaspoppen verkochten rond Sinterklaas. We 
hebben de beloning gestopt in een kort weekend met film 
en de playstation. 

• Na een aantal avonden van scouting technieken hebben 
we het warme water in het zwembad opgezocht. 

• Een weekend op staalduinhoeve met een euro voetbal 
avond, maar vooral voorbereiding op zomerkamp. Dit 
hield in, heen en terug op de fiets, bivakkeren in een tent, 
de avond hunt, brood bakken op kampvuur en pionieren. 

• Na een aantal afwisselende opkomsten; collecteren, 
knutselen, spelletjes, enz. 

• Een uitje naar het klimcentrum voor onze eigen expeditie. 
• Het werd alweer tijd om ons voor te bereiden op kamp, dit 

gebeurde d.m.v. het maken van een eigen kampvlag en 
de scouting technieken (tent, pionieren, routetechnieken) 
te oefenen. 

 
Het zomerkamp was een gezamenlijk kamp omdat de groep 75 
jaar bestond. De trein bracht ons allen in Beilen. Waar wij op 
expeditie gingen samen met doctor Jones, die op zoek was 
naar 5 magische stenen. Het kamp bestond weer uit een rits 
gebruikelijke activiteiten die in de vorm van het thema waren 
gegoten. Zo hadden we het opbouwen van het kamp, een 
wandeltocht, sluipie sluipie, sportdag, dierengeluidenspel, 
zwemmen, statten, dagje primitief, en tot slot een fietstocht met 
kaptainsdinner en kampvuur. 
 

Na de zomervakantie weer verder met de gebruikelijke 
opkomsten. Een van de opkomsten werd verzorgd door Koen 
en Gyula omdat ze gingen stoppen met de scouting. Wij kregen 
van de welpen Jelle, Ivo, Jasper en vrij snel kwam Michael 
weer terug naar een jaar afwezigheid en Dion kwam n.a.v. de 
branderfeesten, waardoor we op het nieuwe aantal van 8 leden 
kwamen. Net voor de kerst Sluit Yorick zich aan als leiding. Ook 
op het aangekondigde vertrek van Bas. 
 
En verder nog: 
• Een aantal opkomsten buiten zoals softbal en 

smokkelaartje. 
• Een Lang weekend samen met de tonogroep betreft de 

Jota. 
• Installatie avond om de 5 nieuwelingen op te nemen in de 

groep.  
• EHBO, pionieren, routetechnieken en dasringen vlechten 

en Bowlen. 
• Een avond surprises uitpakken in het teken van 

Sinterklaas. 
• Als slot van het jaar een Filmavond met de groep. 

 

sterrenvendel en 
raymond 

maufraistroep 
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Padvindsters 
 
Het jaar zijn we goed begonnen, ja in het casino. Samen met 
de verkenners waren de padvindsters uitgenodigd op scouting 
voor een casino avond. Aan het begin van de avond moest 
iedereen een schoen inleveren om start kapitaal te krijgen. Na 
de speluitleg moest iedereen weer genoeg geld blijven 
behouden om zijn schoen weer terug te kunnen kopen en ja dat 
kan erg lastig zijn in het casino. Zo lastig zelfs dat je al je geld 
kwijt bent en je 2de schoen moet inleveren bij de bank om nog 
wat geld te krijgen. 
 
Verder hebben we in het nieuwe jaar Naomi en Jennifer 
geïnstalleerd, wij zijn erg blij dat ze nu echt bij de padvindsters 
horen. Na het officiële gedeelte werden ze meteen op de proef 
gesteld en moesten ze in de kring inbreken. Nadat ze 
ingebroken hadden hoorden ze er echt bij. 
 
Het kan niet altijd zo zijn dat er altijd spelletjes gedaan worden, 
soms moeten de knoop en kaart technieken ook een beetje 
bijgespijkerd worden. Met een plattegrond van Schiedam werd 
er geoefend met verschillende routetechnieken zonder dat er 
maar een meter voor gelopen hoefde te worden. Maar wat 
vooral gemakkelijk is, is dat de stad zo overzichtelijk is van 
boven af. 
 
Ook het knopen (of pionieren) moet wel eens behandeld 
worden. Dat is maar goed ook want komend jaar op kamp 
moeten de meiden weer een hele week in hun zelf gemaakte 
keuken koken en eten. Het is dan maar als te handig dat je 
keuken een week lang overeind blijft staan. 
 
In de eerste week van de zomervakantie zijn we met zijn allen 
op kamp geweest, ons kampthema was gekoppeld aan dat van 
de verkenners. We gingen op zoek naar de 5 elementen van de 
natuur samen met Indiana Jones. Deze week hebben we 
diverse activiteiten en spellen gedaan met de gehele groep en 
met ons eigen onderdeel. 
Met als hoogtepunt de laatste nacht onder de sterren slapen. 
 
Na de zomervakantie hebben we afscheid moeten nemen van 
een aantal die overgingen naar het volgende onderdeel, de 
Explorers. Gelukkig kregen we van de kabouters nog wat 
nieuwe meisjes om de groep weer aan te vullen. Verder hebben 
we ook nog een nieuwe leiding erbij gekregen, een vrouw, daar 
zijn de meiden erg blij mee. 
 
Als afsluiting van het jaar hebben de meiden een eigen 
kerststuk gemaakt en uitgevoerd. Hierbij waren alle ouders en 
familie uitgenodigd om zo geld op te halen. Het geld gaat 
gebruikt worden om het lokaal op te knappen. 
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explorers 
 
Begeleiding: Marcel, Stefan en Edwin 
Explorers: Laurence, Maartje, Naomi, Kevin, Sarah, Dyonne en 
Tim 
Er bij: niemand 
Weg (overgevlogen): Carmen, Gwen en Yorick 
 
Afgelopen jaar was weer een actief en leuk jaar bij de explorers 
waarin we tijdens de opkomsten onder andere het volgende 
gedaan hebben: 
• Speleo oefenen 
• Film kijken 
• Verjaardag vieren 
• Truth or dare 
• Lokaal pimpen 
• Film kijken 
• Bowlen 
• Veel meer 
 
Buiten de opkomsten hebben we ook aardig wat gedaan: 
• Duinenmars 
• Winterhike 
• Exploriteit 
• Zomerkamp (naar Wiltz, Floreffe en groepskamp) 
• Jota 
• Exxploraxion 
• Weekend records verbreken 
 
Voor de verhalen, vraag het een Explorer als je er eentje 
tegenkomt! Verder bij deze enkele foto’s van onze activiteiten.

 

rowanafdeling 1
en sherpa- 
afdeling 657 
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pivoÊs 
 
De stam heeft naast de wekelijkse opkomsten het 
afgelopen jaar hard gewerkt om de stamhut op te 
knappen. Het lokaal was een donker hok. Doordat er nu 
veel muren en de barkrukken een vrolijke kleur hebben 
gekregen ziet de stamhut er een stuk vrolijker uit. Het 
openingsfeest was ook geslaagd. 
Als je nieuwsgierig bent naar het resultaat, kom dan eens 
langs op vrijdagavond. 
 

 

jan van 
hoofstam 
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Boomstam 
 
De boomstam bestaat uit personen die leiding of stamlid zijn 
geweest en geen afscheid van scouting kunnen nemen. Deze 
mensen willen graag verbonden blijven aan de Franciscus 
Lodewijk groep. De boomstam is actief sinds 20 januari 1999.  
Boomstammers zijn te herkennen aan een zandkleurige overal. 
 
De boomstam is inzetbaar bij grote groepsactiviteiten. De 
boomstamleden gaan regelmatig mee op weekenden en 
kampen om voor de kinderen te koken. Ook helpt de boomstam 
soms bij de opkomsten als een leiding niet kan of gewoon om 
iets speciaals te verzorgen. Zo hebben ze dit jaar het 
jubileumweekend georganiseerd en meegeholpen met het 
zomerkamp. 
Een aantal keren per jaar gaan boomstamleden iets met elkaar 
doen. Dat kan van alles zijn: van gezellige avonden tot 
wandelen in de ardennen, een wandelwedstrijd met de GPS of 
deelnemen aan de ExploOriëntatieLoop van de landelijke stam. 
Afgelopen jaar hebben een aantal mensen daaraan 
meegedaan. Ook de ooievaar heeft het de afgelopen tijd weer 
druk gehad bij de Boomstam. Een fotoverslag daarvan volgt 
hieronder:  
 
 
 

 
 

boomstam 
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6. Stichtingsactiviteiten 
 
2008 was voor het dagelijks Stichtingsbestuur wederom een rustig jaar. We hebben in 
maart met hulp van de leden en hun ouders meegedaan aan de collecte voor Jantje 
Beton. Het gebouw verkeert dankzij de inzet van de Bouwcommissie in prima staat.  
Aan het eind van het jaar is het besluit genomen tot de omzetting van de juridische 
organisatie van de groep. De groep wordt in het komende jaar (2009) een 
Groepsvereniging. De bestaande beheersstichting blijft onveranderd de groep ten 
dienste en zal hierop moeten worden afgestemd. De leden merken weinig van de 
omzetting. De omzetting heeft voornamelijk te maken met juridische 
aansprakelijkheden van de kader- en bestuursleden, kortom een nogal juridisch 
verhaal. 
 
Het Algemeen Stichtingsbestuur heeft dit jaar twee maal vergaderd over de algemene 
gang van zaken, met name over het gebouw en het financiële zaken daarbij.  
Het Stichtingsbestuur bestuur is dit jaar niet gewijzigd en bestaat uit: 
-  Rob Ouwendijk (voorzitter); 
-  Frans Liekens (secretaris); 
-  Peter Olsthoorn (penningmeester); 
-  Jan Lentjes (lid); 
-  Arnold Jansen (lid). 

 
 
Om de continuïteit in het bestuur te garanderen blijft het stichtingsbestuur op zoek 
naar nieuwe "aspirant-leden" of adviseurs voor het stichtingsbestuur. We zijn op zoek 
naar vrijwilligers die klein stukje van hun vrije tijd willen gebruiken om met ons mee te 
denken over de financiën en onroerende zaken die in en rond de Groep spelen. 
 
Via deze weg wil ik nog graag alle stichtingsleden, de bouwcommissie, de stafleden, 
de jeugdleden, en de vrijwilligers voor hun inzet, hun vele vrije uren en hun 
onvermoeibaarheid om ons gebouw tot een toonbaar en `bewoonbaar` pand te 
houden, bedanken. 
 

Ik ben samen met alle jeugdleden en hun ouders trots op het feit dat we een goed stel enthousiaste mensen hebben die zich op een 
buitengewone manier voor onze groep inzetten en ben er gerust op dat we het komende jaar weer op deze mensen mogen rekenen. 
 
Rob Ouwendijk, 
Voorzitter Stichtingsbestuur.  

 
 

stichtingsbestuur 
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7. Financieel overzicht 
 
 Inkomsten Uitgaven 
   
Contributie 8.991,50 4.403,47 
Zomerkamp 5.496,46 5.492,08 
   
Activiteiten 935,54 1.740,65 
Acties 11.333,38 8.116,45 
   
Subsidie 3.915,00  
   
Rente/bankkosten 609,01 162,88 
Donaties 1.927,22  
   
Telefoonkosten  242,01 
Groene blad 102,50 312,92 
Cursussen en trainingen  143,50 
   
Diverse onderhoud  574,17 
   
Hypotheek  2.461,09 
Vaste lasten 167,00 4.171,95 
Verzekeringen  1.524,62 
   
Administratiekosten  105,09 
Materialen 847,50 453,65 
   
   
   
   
Totaal 34.325,11 29.904,53 
 


