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1.

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van de Scouting Franciscus-Lodewijkgroep. Over het afwisselende en actieve programma van de speltakken
kunt u in dit jaarverslag lezen. In september was bijvoorbeeld de Scout-in, waar prinses Maxima op bezoek kwam. En sinterklaas kwam dit
jaar als eerste in Schiedam aan. Kijk maar op de foto‟s hieronder.
De groepsraad (leiding en verenigingsbestuur) 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.

Scout-in

Intocht sinterklaas
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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.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen, die het leuk
vinden om leiding te worden binnen onze groep.
Wat houdt leiding zijn in:
1x in de week een opkomst van twee uur met de
kinderen en medeleiding.
leuke activiteiten bedenken voor deze opkomsten.
ongeveer 2x per jaar een weekend en 1x per jaar
een week op kamp
meedoen aan gezellige groepsactiviteiten
meehelpen organiseren van een groepsactiviteit
heel veel plezier met de kinderen en andere leiding

Onze groep
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.
Onze scoutinggroep is een vereniging en de stichting wordt
beheerstichting. De vereniging richt zich op het
scoutingspel en de ontwikkeling van de groep en de
beheerstichting staat ten dienste van de vereniging met een
gebouw en de financiën.

Lijkt dit je leuk of ken je iemand die het misschien leuk
vindt, kom dan gerust een paar keer kijken.
We hebben opkomsten op:
vrijdag
19:00 - 22:00 uur
zaterdag 10:00 – 12:00 uur
Wil je een keer komen kijken of wil je meer informatie,
neem dan contact op met Cora de Bruin. (010-4730805)

De groepsraad
De groepsraad bestaat uit alle stemgerechtigde leden van
de vereniging: het verenigingsbestuur, de leidinggevenden
met een erkenning, overige personen met een functie in de
vereniging, 1 afgevaardigde van de jongerentak en 1 vertegenwoordiger per leeftijdsgroep van de jeugdleden. Heeft u als ouder interesse
om de leeftijdsgroep van uw kind te vertegenwoordigen? Laat het ons dan even weten. De groepsraad vergadert 2 keer per jaar tijdens de
algemene ledenvergadering (tegelijk met de vergadering van de beheerstichting).
Het overleg met de leiding van de speltakken, het speltakkenoverleg, doen we vaker (ca 7 keer per jaar).
Het verenigingsbestuur
Door de groepsraad wordt het verenigingsbestuur gekozen. Dit bestuur heeft de dagelijkse leiding.
De voorzitter zit de vergaderingen van het bestuur, het speltakkenoverleg en de groepsraad 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 penningmeester regelt de financiën. De groepsbegeleider zorgt voor de 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
7-10 jaar
10-14 jaar
14-17 jaar
17-21 jaar
21+

Bevers;
Welpen en Kabouters;
Scouts (Verkenners en Padvindsters);
Explorers (Rowans en Sherpa's);
Jongerentak (Pivo's);
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 2009
1 januari 2009

31 december 2009

Leden

Leiding

Leden

Leiding

Bevers
Kabouters

5
14

2
3

6
14

1
2

Welpen
Padvindsters

10
13

3
2

13
11

3
2

Verkenners
Rowans / Sherpa’s

10
11

2
4

6
12

2
3

5(-2)
17

1

4(-2)
18

2

Pivo's
Boomstam
Groepsbestuur
Beheerstichting

4(-4)
7(-4)

Subtotaal

83
Totaal

20
103

5(-2)
6(-3)
82

21
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 2009
Nieuwe leid(st)ers
Bevers;
Welpen;
Kabouters;
Verkenners;
Padvindsters;
Explorers;
Pivo‟s;

Monique Verzijden
Naomi den Hertog
geen nieuwe stafleden
Yorick de Vries
geen nieuwe stafleden
geen nieuwe stafleden
Eric Brouwer

Als leiding gestopt
Bevers;
Welpen;
Kabouters;
Verkenners;
Padvindsters;
Explorers;
Pivo‟s;

Patrick Heuchemer
Menno Leliveld, Martijn Heuchemer
Monique Verzijden
geen stafleden vertrokken
geen stafleden vertrokken
geen stafleden vertrokken
Remco Bartels

De explorerafdelingen (Rowans en Sherpa‟s) draaien samen. De beide afdelingen blijven wel bestaan.

Leiding-activiteiten
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 een nieuwjaarsreceptie en een
sinterklaasfeest.
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Verenigingsbestuur

4. Groepsactiviteiten
Hieronder kunt u lezen wat er zoal aan groepsactiviteiten is
georganiseerd in het afgelopen jaar.

Feestelijke opening keuken

Bestuur
Aan het einde van 2008 zijn we overgegaan in een vereniging.
Er is gelijk een verenigingsbestuur gekozen. Bij deze taken
moet
je
denken
aan
het
voorbereiden
van
speltakkenoverleggen en algemene ledenvergaderingen, het
vertegenwoordigen van onze scoutinggroep, het organiseren
van groepsactiviteiten, enz. Cora is voorzitter, Peter is
penningmeester,
Mathieu
materiaalmeester,
Patrick
groepsbegeleider en Joost secretaris.
Nieuwjaarsreceptie / Jubilea
Tijdens de nieuwjaarsreceptie voor staf, stichting en
boomstamleden zijn een heleboel oorkondes aan jubilarissen
uitgedeeld. Een aantal leden is al meer dan 10 jaar leiding of
bestuurslid en enkele leden zijn al meer dan 25 jaar lid!
Verbouwing keuken / feestelijke opening
De keuken is met hulp van sponsors en vrijwilligers helemaal
gerenoveerd en daarna met een diner feestelijk geopend.
Nogmaals heel erg bedankt klusteam! Foto‟s van voor en na de
verbouwing staan in hoofdstuk 6.
Website / ledenwerving
Om leden te werven hebben we veel folders in Schiedam
uitgedeeld en de website geactualiseerd.
Duinenmars
In 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 53 deelnemers.
Het weer was prachtig.
Zomerkampen
De zomerkampen waren voor de kinderen en leiding een leuke
happening. Hierover lees je meer bij de hoofdstukken van de
verschillende speltakken.
Duinenmars
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Scout-in
12 stam/staf/boomstamleden zijn naar de scout-in geweest.
Foto‟s hiervan staan bij het voorwoord.
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 en diverse andere activiteiten doen.
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 weer samen
met de Tonogroep, een andere scoutinggroep uit Schiedam.
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 verdienen voor de groep.
Intocht sinterklaas
Tijdens de intocht van sinterklaas hebben we chocomel en
speculaaspoppen verkocht. Foto‟s staan bij het voorwoord.
Ook kwam zwarte piet op bezoek bij de Welpen, Kabouters en
Bevers en bezocht de sint namens de Groep diverse adressen
in de omgeving.
Brandersfeesten

Tot volgend jaar !

Jota
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beverkolonie

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
begrepen ze het. De zenuwen braken nu pas echt los.
Tsjonge, in het paleis van Sinterklaas. Er stonden meer
ouders met kinderen te wachten, dus we sloten netjes achter
aan in de rij. Alle bevers mochten bij sint en piet op schoot
zitten. Sommigen vonden dat toch best spannend.

Er is weer een hoop gebeurd in Hotsjietonia. De bevers
hebben gespeeld met bijna alle bewoners van het huis.
Zo blijft het bouwen van een hut toch eigenlijk altijd favoriet.
Ze zijn hard in de weer met lappen en kleden. En samen met
de kussens en de banken wordt dat al snel een hut. En dan
natuurlijk hopen dat de hut niet instort als we er allemaal
inzitten.
Verder houden we erg van knutselen. Liefst met veel kleurtjes
papier en nog meer lijm. Zo hebben we grappige dieren
geknutseld. En ook reuzen gemaakt. Die waren veel groter
dan wij.
Ook houden we enorm van lezen. Voorlezen dan. Hippe heeft
heel veel leuke boekjes en als we met z‟n allen op de bank
zitten lezen we graag een boekje. Zeker het boek over de reus
is erg spannend. We sluipen dan door het kasteel van een
enorme reus en moeten heel stil zijn. Maar aan het einde van
het boek wordt de reus toch wakker en slaan we het boek snel
dicht om niet door hem opgegeten te worden.

Groetjes van alle bevers en Hippe.

Ook hebben we enorm gelachen met carnaval. Allemaal
verkleed stonden we te dansen en te springen. Maar natuurlijk
deden we ook erg leuke spelletjes. Stoelendans maar dan
zonder stoelen. Als de muziek stopte moest je zo snel mogelijk
op de grond gaan liggen met je benen in de lucht! Ook gingen
we pang-shit doen. Je hebt dan een ballon met een stuk touw
aan je enkel zitten en het is de bedoeling om de ballon van
iemand anders kapot te trappen, maar er ook voor te zorgen
dat jouw ballon niet kapot gaat.
En met een beetje lekker weer gaan we lekker naar buiten,
spelletjes spelen in het bos of het park. Zo zie je maar, er is
altijd wel wat te doen in Hotsjietonia.
Sinterklaas verbleef dit jaar in zijn paleis in het stedelijk
museum. Daarom zijn we naar hem toegegaan. Alle bevers
waren wel wat zenuwachtig, want ze wisten niet waar ze naar
toe gingen. Pas toen ze de pieten en het sint paleis zagen,
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Waingungahorde
en snorregakring

welpen
Hallo allemaal,
Wat was het weer een druk jaar en we hebben een hoop leuke
en spannende avonturen meegemaakt.
Het weer liet het gelukkig ook dit jaar toe om ons weer heerlijk
buiten uit te leven. Ravotten in de bossen. Spelen in de
speeltuin.
Het zomerkamp bracht ons naar Geldrop. We dachten dat we
er een feestje van zouden maken. Maar bij aankomst viel dit
een beetje „in het water‟. Het leek op een oud en vies gebouw,
wat al jaren niet gebruikt was. Het thema was dit jaar
„spokenkamp‟. Onze leiding was wel al binnen geweest maar
had het aangegeven als verboden terrein. Er stonden borden
met teksten als: Pas Op!! , nu kan je nog terug. We waren
bijna weer teruggegaan naar Schiedam, maar de kinderen
vonden dat we er een leuke en gezellige week van moesten
maken. Dus dat hebben we gedaan. Het is alsnog één groot
feest geworden.
Na het kamp hebben we helaas afscheid moeten nemen van
twee stafleden die eens bij een ander onderdeel wilden gaan
kijken. Maar al snel was daar een vervangster waar we erg blij
mee zijn. Welkom Naomi!
We vroegen ook de welpen wat ze graag doen op scouting,
Het leukste vinden ze trefbal en kegelvoetbal. Maar ook
buitenspelen staat heel hoog in het vaandel. Daar zijn wij
allemaal erg blij mee en zeker met alle sneeuw die al het
afgelopen jaar is gevallen.
We hopen nu natuurlijk op weer een fantastisch nieuw
scoutingjaar. Net de jaarwisseling achter de rug. 2010, het jaar
waarin scouting 100 jaar bestaat. Daar zullen zeker veel
taarten voor gegeten gaan worden.
Ook tal van leuke landelijke activiteiten staan weer voor de
deur. Als dat geen feest is dan weten wij het ook niet meer. En
we kunnen alleen maar zeggen dat wij als welpen ook uit
kijken naar de volgende 100 jaar. Al is dat voor ons nog wat
ver weg.
Groetjes, de welpen.
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Kabouters
Het afgelopen jaar hebben we met de kabouters weer veel
gedaan, beleeft en geleerd.
Zo zijn we in de zomer een week op spokenkamp geweest. Er
zaten 2 spoken bij ons in het bos en soms in het gebouw,
waardoor er verschillende vreemde dingen gebeurden. 1
spook was gemeen en zijn broer was wel aardig.
Tijdens kamp waren er verschillende spellen, speurtochten
een natuurdag en natuurlijk kampvuur. Elke keer vonden we
brieven en stukken van een schatkaart en dus de schat van de
2 broers. De spokenbroeders werden weer vrienden en
konden hun rust vinden, eind goed, al goed!

Rond Pasen zijn we ook naar buiten gegaan. In de bosjes
waren chocolade eitjes verstopt die de kinderen konden gaan
zoeken. Alleen mocht je alleen de kleur pakken van jouw
groepje… welk groepje is als eerste klaar?
Met kerst hebben we weer kerstballen verstopt in het gebouw,
elke bal had een nummer waar naderhand weer een bingospel
mee werd gedaan met echte prijzen. Voor de
nieuwjaarsreceptie zijn er versieringen en kerststukjes
gemaakt.
Zo hebben we weer van alles gedaan en zijn we ook van plan
om verder te gaan.
Tot volgend jaar, groetjes van de kabouters.

Omdat de meiden hun best hadden gedaan om geld voor
Jantje Beton op te halen en scoutingloten te verkopen was er
een leuk dagje weg gepland. Met rugzakken vol met lekkers
en zwemspullen gingen we op weg naar Duinrell. In 2 groepjes
gingen we het park door om zo hard mogelijk van de
waterbaan te glijden of zo hard mogelijk te gillen in de
achtbaan. Het weer was heerlijk en de sfeer gezellig. Aan het
eind nog een paar uurtjes in het zwembad, een ijsje en met
een voldaan gevoel naar huis.
Wanneer je een echte kabouter wil zijn, moet je goed weten
wat er allemaal gebeurt in Bambilië. Zo zijn we naar
moppereiland geweest. De leiding had spelletjes waarbij je
niet mocht lachen. Zo gingen we sjoelen met koekjes en
waren de monden van de meiden het doel. Meeltaart is een
favoriet spel, wie laat het snoepje omvallen in het meel en
moet hem met de mond eruit halen?
Ook zijn de knopen weer uit de kast gehaald, altijd handig om
de platte knoop te weten. Na flink oefenen en elkaar helpen
werd het steeds makkelijker.
In Raasdorp is het vaak druk met het verkeer en gebeuren er
ongelukken, hier hebben we geleerd hoe je het best een
mitella om kan doen, een pleister moet plakken en wat je moet
doen met een schaafwond. Het is het leukste om het echt na
te spelen met ketchup en verband.
Op een regendag zijn we borden gaan beschilderen met
glasverf. We hebben raamversiering gemaakt en pindaslingers
voor de vogels. Dit was allemaal erg leuk en gezellig.
Met het mooie weer zijn we vaak naar buiten gegaan. 1x was
er een speurtocht samen met de bevers en welpen. Overal
hingen smily‟s met knipoogjes. De knipoog moest je volgen.
Onderweg waren er ook opdrachten, spelletjes of vragen die
gedaan moest worden.
Op het grasveld om de hoek spelen we vaak van alles; iemand
is hem, niemand is hem. Bandarlog, trefbal, bussietrap of bv
geitenvoetbal. Het is leuk dat er soms ook kinderen uit de
buurt mee komen kijken of spelen.
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sterrenvendel en
raymond
maufraistroep
Verkenners
hadden we het opbouwen van het kamp, een wandeltocht met
vlot en een overnachting in het bos onder een zeil, sluipie
sluipie, sportdag, dierengeluidenspel, zwemmen, stadten,
dagje primitief, en tot slot een fietstocht met kaptainsdinner en
kampvuur.

De verkenners bestonden dit jaar uit 7 leden (Calvin, Dion,
Jona, Jasper, Jelle, Ivo, Michael) en 2 stafleden (Yorick 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 teamopdrachten.
Als motivatie hadden we de verkenners beloofd
naar de pannenkoekboot te gaan als ze voldoende
speculaaspoppen verkochten rond Sinterklaas. We
hebben de beloning gestopt in een spectaculair
weekend met een bezoek aan de euromast,
vervolgens een rit in de watertaxi en als slot van de
tocht een bezoek aan de brandweer. We hebben
ook nog een Lan-game gespeeld.
Na een aantal avonden met scoutingtechnieken
hebben we het warme water in het zwembad
opgezocht.
Een weekend in Capelle aan de IJssel met als
thema de hobbit, Het is vooral een voorbereiding
op zomerkamp. Dit hield in, heen en terug op de
fiets, bivakkeren in een tent, een hike, een
kampvuur en een vlot pionieren.
Een aantal afwisselende opkomsten; collecteren,
knutselen, spelletjes, enz.
Het werd alweer tijd om ons voor te bereiden op
kamp. Dit gebeurde door het maken van een eigen
cap en de scoutingtechnieken (tent, pionieren,
routetechnieken) te oefenen.

Na de zomervakantie weer verder met de gebruikelijke
opkomsten. Er kwamen van de welpen geen nieuwe leden en
er waren ook geen verkenners oud genoeg om naar de
Explorers over te vliegen. Dion is gestopt omdat Yorick op
donderdag zijn leiding functie door een studie niet kan
vervolgen, zijn we vanaf 2010 op vrijdag gaan draaien.
In het najaar hebben we verder nog gedaan:
Een aantal opkomsten buiten zoals softbal en
voetbal.
Een Lang Jotaweekend samen met de Tonogroep.
Een groot aantal opkomsten in het teken van het
basisinsigne met activiteiten zoals pionieren en
routetechnieken.
Een avond surprises uitpakken in het teken van
Sinterklaas.
Als slot zelf kaarsen maken om thuis te kunnen
genieten van de romantiek.

Het zomerkamp was op het zelfde terrein als de padvindsters
zodat we samen voldoende leiding hadden. De ouders
brachten ons naar Ommen. Waar wij samen met frodo de ring
der ringen naar Mount doom gingen brengen. Het thema was
„lord of the rings‟. Het kamp bestond weer uit een rits
gebruikelijke activiteiten die in het thema waren gegoten. Zo
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Padvindsters

was erg spannend, maar gelukkig bleef het droog en kon
iedereen goed slapen. De laatste dag maakten de meiden op
de fiets een tocht. Onderweg waren verschillende posten waar
ze opdrachten moesten uitvoeren.

Afgelopen jaar hebben we veel verschillende opkomsten
gehad en natuurlijk een week zomerkamp. Hieronder staan
enkele activiteiten beschreven.

De eerste opkomst na de zomervakantie hebben we het spel
“kubbs” in het park gespeeld. Het spel komt uit Scandinavië.
De kinderen maakten twee teams en ze stonden tegenover
elkaar. Voor iedere groep stond een rij met houten paaltjes.
Met 6 stokjes probeerde het ene team de paaltjes van het
andere team om te gooien. Als dat lukte, werden de paaltjes
op een andere plek neergezet en mocht één van de twee
teams verder naar voren komen. Het was een lastig spel,
maar de padvindsters vonden het erg leuk.

Spelenderwijs werden de knoop- en kaarttechnieken een
beetje bijgespijkerd. Met een plattegrond van Schiedam werd
er geoefend met verschillende routetechnieken zonder dat er
maar een meter voor gelopen hoefde te worden. De kinderen
hebben voor elkaar een strippenkaartroute uitgezet en
geoefend met kaart en kompas.
De padvindsters hebben kennis gemaakt met een
muziekbingo. Ze stelden zelf een bingokaart samen door te
kiezen uit een lijst met liedjes en die willekeurig op een
bingokaart in te vullen. Daarna werden en muziekfragmenten
gedraaid. Steeds als ze een lied herkende, moesten ze die
aankruisen op hun kaart. Er werd volop meegezongen en
halverwege de opkomst werd er zelfs gedanst.

Tijdens een Halloween opkomst hebben de kinderen een
pompoen uitgehold en bewerkt. Ze hadden bakjes
meegenomen waar ze de inhoud van de pompoen in stopten.
Aan het einde van de opkomst kregen de padvindsters een
recept mee om pompoensoep te maken.
In november zijn onze 5 oudste meiden “overgevlogen” naar
het volgende onderdeel, de Explorers. Gelukkig kregen we
van de kabouters nog 3 nieuwe meisjes om de groep weer
aan te vullen. Verder hebben we ook nog een nieuwe leiding
erbij gekregen, een man. Nu bestaat ons onderdeel uit 10
padvindsters en 3 leiding.

In de eerste week van de zomervakantie zijn we met zijn allen
op kamp geweest, ons kampthema was: “Wie is de mol?”
Iedere dag werd er een mol aangewezen. Zij moest enkele
activiteiten saboteren en een dagopdracht uitvoeren. De
anderen hielden elkaar goed in de gaten omdat ieder aan het
eind van de dag moest aangeven wie de mol zou zijn. ‟s
Avonds werd bekendgemaakt wie de mol die dag was en wat
er was uitgehaald. Dit leverde steeds hilarische momenten op.
Vrijwel alle activiteiten en spelletjes stonden in het teken van
de mol.
De kinderen waren verdeeld in twee groepen. Ieder groepje
bouwde een eigen keuken van pionierhout en touw. Ze laten
op zo”n moment zien dat ze enkele knopen beheersen, zoals
de mastworp. En als ze die niet beheersen, wordt dat ook snel
genoeg duidelijk, want dan blijft
de keuken niet overeind staan.
Gelukkig bleven beide keukens
overeind.
De
oudere
padvindsters begeleiden de
jonge padvindsters tijdens dit
soort activiteiten. Hoogtepunt van
de week was de loophike van
twee dagen. Onderweg kwamen
ze verschillende posten tegen
waar ze opdrachten moesten
uitvoeren.
Eén
van
de
opdrachten was met een vlot een
riviertje oversteken. De kinderen
sliepen die nacht niet in hun
eigen patrouilletent, maar onder
een zeiltje. Met stokken, touw en
een groot zeil maakten ze een
tent en daar sliepen ze in. Het

Rond de Sinterklaastijd hebben we een cadeautjesspel
gespeeld. Iedereen nam 3 kleine cadeautjes mee. Om de
beurt gooiden de padvindsters met een dobbelsteen en ieder
getal was een opdracht. De kinderen moesten soms een
cadeautje afpakken, doorgeven, uitpakken of verplaatsen van
stoel. Daarbij voerden de kinderen ook andere soort
opdrachten uit zoals: uitbeelden, tekenen, vragen
beantwoorden en discussiëren over stellingen.
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rowanafdeling 1
en sherpaafdeling 657
explorers
De afgelopen tijd hebben we weer veel meegemaakt! Zo
hebben velen van ons de winterhike gelopen. Daarbij ga je de
hele nacht een hike lopen met allemaal gezellige mensen! Deze
keer liepen we van Vlaardingen via een hele omweg weer naar
Schiedam, en natuurlijk liepen wij verkeerd (zoals altijd!).Verder
hebben we vele leuke opkomsten gehad, we hebben de zoveel
feesten in 1 opkomst gedaan, bijvoorbeeld, „binnen 5 minuten
moet je je nu verkleden alsof het Koninginnedag is‟! Verder
hebben wij ook een heel leuk weekend gehad in thema van
records verbreken! Zo moesten we zo snel mogelijk een K3
puzzel (30 stukjes) maken met K3 muziek op de achtergrond.
Na een tijdje kon je die leuke meisjes van K3 niet meer horen!!
Wij zijn dit jaar 10 dagen op kamp geweest naar het mooie
Frankrijk, waar we super leuke dingen hebben gedaan!
We hebben gekanood, gemountainbiked, 2 dagen gegrot,
gehandicapten sportdag, omkeerdag, 1 daagse hike (waar
sommige een 2 daagse hike van hebben gemaakt). En we
hadden natuurlijk (bijna) elke avond een kampvuurtje! Wat
hartstikke gezellig is, beetje muziek erbij, marsmellows, wat te
drinken en lekker zitten kletsen met elkaar!
Dit jaar zijn een aantal padvindsters overgevlogen. Maar
daarvoor zijn ze natuurlijk al een paar keer komen kijken. Zo
hebben we die eerste avond de 5 dames kennis laten maken
met speleologie. Dat doen wij, als explorers best vaak op een
weekend en op kamp. We hebben uitgelegd hoe ze de gordel
aan moeten doen en waar alle gereedschappen, voor het
klimmen en dalen, moeten hangen. We deden dat in de grote
zaal, waar Marcel touwen stevig aan het plafond had gehangen
om te oefenen. Ze zijn allemaal 1 of 2 keer naar boven en
beneden geklommen en dat ging al best goed. Ze hadden er
ook veel lol in.
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jan van
hoofstam

pivo’s
Afgelopen jaar is voor de stam een rustig jaar geweest. De
adviseur van de stam had het door zijn thuissituatie te druk
gekregen om de stam goed te kunnen begeleiden en daarnaast
waren er wat leden gestopt, zodat ons ledenaantal op 4 stond.
En met zo weinig mensen is het lastig om mooie opkomsten te
houden. Daarom, en ook omdat ik het leuk vind, heb ik de taak
van stamadviseur overgenomen na de zomer. Remco Bartels
heeft ondertussen afscheid genomen en we hebben de stamhut
weer op orde gebracht. Daarnaast hebben we een keer
geoefend met ons speleo-materiaal, zodat we dat in het echt
kunnen gaan gebruiken komend jaar. Speleo is en blijft namelijk
een van de bijzondere dingen die binnen onze groep word
beoefend. En om dit veilig te kunnen doen is oefenen zeker van
groot belang. Verder hebben we een leuk feest meegemaakt bij
een van de leden in zijn studentenflat en proberen we de inloop
van stafleden naar de stamhut op de vrijdagavonden weer wat
op gang te krijgen. De stamhut wordt na de opkomsten van de
verkenners, padvindsters en explorers vaak gebruikt om wat na
te praten en om onder het genot van een drankje plannen door
te spreken en wat te ontspannen.
De vooruitzichten voor de stam zie ik positief. Zoals het er nu
naar uit ziet komen er na de zomer 7 enthousiaste leden van de
explorers over en dan kunnen we er weer echt tegenaan.
Tot die tijd houden we het rustig, doen we mee aan de
groepsactiviteiten en draaien we zo nu en dan mee met de
explorers.
Tot volgend jaar
Eric Brouwer, stamadviseur.
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boomstam

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.

eol

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 leiding niet kan of gewoon om iets
speciaals te verzorgen. Zo hebben ze dit jaar de pietentraining
georganiseerd en meegeholpen met zomerkampen.
Een aantal keren per jaar gaan boomstamleden iets met elkaar
doen. Dat kan van alles zijn: van gezellige avonden tot
wandelen in de Ardennen, of deelnemen aan de
ExploOriëntatieLoop van de landelijke stam. Afgelopen jaar
hebben een aantal mensen daaraan meegedaan. De tocht
werd dit jaar door Mathieu en Joost georganiseerd omdat zij het
jaar daarvoor hadden gewonnen. Op de overnachtingsplek was
een bbq georganiseerd en er was zelfs een hout gestookte
tobbe!
Ook is de boomstam bijvoorbeeld nog gaan
onderwaterhockeyen!

onderwaterhockey
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stichtingsbestuur

6. BeheerStichtingsactiviteiten
2009 was voor het
Stichtingsbestuur 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. Dit jaar is ook
de keuken dankzij sponsors
en vrijwilligers grondig
gerenoveerd. Kijk maar
naar de foto‟s van voor en na de verbouwing!
Aan het eind van 2008 is het besluit genomen tot de omzetting
van de juridische organisatie van de groep. De groep is in 2009
een
Groepsvereniging
geworden.
De
bestaande
beheersstichting blijft onveranderd de groep ten dienste. 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.

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 Beheerstichting.

Het Stichtingsbestuur heeft dit jaar tegelijk met de algemene
ledenvergadering twee maal vergaderd over de algemene gang
van zaken, met name over het gebouw en het financiële zaken
daarbij. Het Stichtingsbestuur bestaat uit:
- Rob Ouwendijk (voorzitter);
- Joost Jansen (secretaris);
- Peter Olsthoorn (penningmeester);
- Jan Lentjes (lid);
- Arnold Jansen (lid);
- Frans Liekens (lid).

Verbouwing keuken: na

Verbouwing keuken: voor
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7. Financieel overzicht
Inkomsten

Uitgaven

Contributie

9469,72

5068,16

Zomerkamp

5171,37

5018,52

Activiteiten
Acties

315,00
10573,54

495,63
7642,60

Subsidie

3825,00

Rente/bankkosten

933,75

Donaties

300,00

Telefoonkosten
Groene blad
Diverse onderhoud

80,00

273,09
411,17

5749,00

5583,13

Hypotheek

2461,09

Vaste lasten
Verzekeringen

225,72

4298,56
1745,55

Administratiekosten

360,41

Materialen

246,00

Totaal

36643,10
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33603,91

