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Bevers
Sterre
Noa
E-mail

Maartje van de Water
Naomi de Lange
bevers_flg@live.nl

06-30727726
06-22318697

Welpen
Bagheera
Sahi
E-mail

Naomi den Hartog
06-50857910
Daisy Heuchemer
06-38624767
welpen_flg@hotmail.com

Kabouters
Driemer
E-mail

Cora de Bruin
010-4730805
kabouters_flg@hotmail.com

Verkenners
Marcel
Yorick
E-mail

Marcel de Bruin
010-4730805
Yorick de Vries
06-45960999
verkenners_flg@hotmail.com

Padvindsters
Mathieu
Maaike
Martijn
E-mail

Mathieu Verkade
010-2232168
Maaike van Hattem
06-38251023
Martijn Heuchemer
06-51613217
padvindsters_flg@hotmail.com

Explorers
Marcel
Stefan
Edwin

Marcel Kieboom
Stefan Walthie
Edwin van de Leur

010-2734461
010-2731742
06-51552924

Pivo’s
Adviseur
Voorzitter
Barman

Eric Brouwer
Yorick de Vries
Martijn van Alphen

06-14444447
06-45960999
06-53265409

Troephuis
Lange Haven 11
3111 CA Schiedam
010-4267048
giro: 772595 t.n.v. st. scouting
Franciscus-Lodewijkgroep te Schiedam
email: flg@scoutnet.nl
internet: http://users.scoutnet.nl/~flg

Boomstam
Contactpersoon

Annemieke Lentjes

010-4263530

Verenigingsbestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Materiaal
Groepsbegeleider

vacant
Joost Jansen
Peter Olsthoorn
Mathieu Verkade
Patrick Heuchemer

010-4263530
010-4264493
010-2232168
010-4719937

Beheerstichtingsbestuur
Voorzitter
Rob Ouwendijk
Secretaris
Joost Jansen
Penningmeester
Peter Olsthoorn
Lid
Jan Lentjes
Lid
Arnold Jansen
Adviseur
Gé Brouwer

010-2732265
010-4263530
010-4264493
010-4265246
010-4268106
010-4268406

Redactie Groene Blad
Maaike van Hattem

06-38251023

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.
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.
Het jaar 2010 stond in het teken van feest, omdat scouting in Nederland dit jaar 100 jaar bestond. En dat is flink gevierd. Op 15 mei was er
bijvoorbeeld een speciale dag voor alle scoutingleden uit heel Nederland: de Scouts-2-day in Utrecht.
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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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 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

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 bestaat uit een vereniging en een
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 Joost Jansen.

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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De structuur van de Scouting Franciscus-Lodewijkgroep is opgezet naar de richtlijnen van Scouting Nederland die beschreven zijn in het
Scouting Vademecum.

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.

1 januari 2010

31 december 2010

Leden

Leiding

Leden

Leiding

Bevers
Kabouters

6
14

1
2

6
11

2
1

Welpen
Padvindsters

13
11

3
2

16
12

2
2

Verkenners
Rowans / Sherpa’s

6
12

2
3

7
9

2
3

4(-2)
18

2

9(-3)
19

1

Pivo's
Boomstam
Groepsbestuur
Beheerstichting

5(-2)
6(-3)

Subtotaal

82
Totaal

21

4(-3)
5(-2)
86

103

18
104

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

Maartje van de Water
Naomi de Lange
geen nieuwe stafleden
geen nieuwe stafleden
geen nieuwe stafleden
Martijn Heuchemer
geen nieuwe stafleden
geen nieuwe stafleden

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

Monique Verzijden
geen stafleden vertrokken
Brenda Heuchemer
geen stafleden vertrokken
geen stafleden vertrokken
geen stafleden vertrokken
geen stafleden vertrokken

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. In het weekend van 20-21 maart zijn we met
een gezelschap van leiding, bestuur, stam en boomstam op stafweekend in Oosterhout geweest. En er is een leidingfeest georganiseerd
op het scoutingterrein in de Bieslandse Bos.
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Hieronder kunt u lezen wat er zoal aan groepsactiviteiten is
georganiseerd in het afgelopen jaar.
Bestuur
Hierbij willen wij Cora bedanken voor 5 jaar voorzitterschap van
onze scoutinggroep! Ze gaat gelukkig niet weg en blijft leiding
bij de kabouters.
Nieuwjaarsreceptie
Tijdens de nieuwjaarsreceptie was er een „echt‟ casino waar
grof ingezet werd met scoutinggeld. Voor de staf zijn er daarna
pannenkoeken gebakken.
Tijd voor taart
Om het 100 jarig bestaan van scouting te vieren samen met de
gemeente hebben we in februari met de vier scoutinggroepen
in Schiedam taart aangeboden aan de gemeenteraad van
Schiedam.
Website
Op onze website staat van alles over onze groep, de groen
bladen, de jaarverslagen, foto‟s van diverse activiteiten. Onze
website is http://www.scoutnet.nl/~flg/
Duinenmars
Op zondag 11 april hebben we met 45 mensen in de duinen
van Kijkduin gewandeld. De bevers hebben 5 kilometer
gelopen, samen met de Explorers en de rest heeft de 10
kilometer volbracht. Na zo‟n trein en busreis, en wandeltocht in
de frisse buitenlucht is het toch weer fijn als je maandag kan
uitrusten op je werk of op school.
Scout-it out
We hebben met andere scoutinggroepen in Schiedam een
grote vossenjacht, pannenkoeken bakken en 100-jaar tegelsschilderen georganiseerd. De burgemeester opende deze
speciale scoutingactiviteit ter ere van het 100 jarig bestaan
van scouting in Nederland.
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Koninginnedag
Op Koninginnedag stonden we in het Julianapark met leuke
activiteiten voor alle kinderen die mee wilden doen. Als je
durfde kon je via een indianenbrug de vijver oversteken. Als
dat nog niet spannend genoeg was kon je ook nog proberen
het record kratje stapelen te verbeteren. Voor de lekkere trek
was er ook wat te drinken en kon je zelf popcorn poffen boven
een kampvuur. En dan was er ook nog jenga in het groot. Het
was een beetje jammer dat het lang heeft geregend, maar
ondanks het weer was het toch druk en een leuke dag.
Scouts2 Day (zie inleiding)
Zomerkampen
De zomerkampen waren voor de kinderen en leiding een leuke
happening. Hierover lees je meer bij de hoofdstukken van de
verschillende speltakken.
Familie-fotomiddag
Het nieuwe scoutingseizoen begon gelijk goed met een
activiteit voor jong en oud(ers). Via een speurtocht kwam
iedereen langs drie posten: een GPSpost, een Jenga /
Mikado-post en een post waar je je eigen 100 jaar scouting
Puzzel kon maken. En aan het eind was er een fotopresentatie
van alle kampen.
Maasdelta Sensation
Alle scouting groepen uit de Maasdelta regio kwamen op 18
september naar de Krabbeplas toe om het 100 jarig bestaan
van scouting te vieren. Voor elke leeftijdsgroep was iets leuks
georganiseerd.
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 bijvoorbeeld weer met zelfgebouwde
vlotten varen.
JOTA / JOTI
In oktober 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.
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.
Sinterklaas
Dit jaar kwam sinterklaas op bezoek bij de Welpen, Kabouters
en Bevers en bezocht de sint namens de Groep diverse
adressen in de omgeving.
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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.

Muziekinstrumenten maken: jaja, een gitaar
knutselen van een schoenendoos, een sambabal
maken van rijst en een bekertje en een drumstel
van pannen.
Noa opkomst: Noa is het nieuwe figuur in
Hotsjietonia en heeft als doel de bevers een
middagslaapje te laten doen en ze lekker voor te
lezen.
Kookopkomst: lekker muffins bakken!

De bevers hebben sinds dit jaar een vaste leiding. Maartje en
Naomi (Sterre en Noa) zijn er iedere zaterdag bij!
Nadat er 4 bevers waren overgevlogen en 1 bever was
weggegaan, zijn er ook weer 4 bijgekomen. Nu zitten we op
een mooi aantal van 5 bevertjes!
Dit hebben ze de laatste tijd meegemaakt:
Spinnenweb: door heel het lokaal wollen draden
spannen, en ze daar doorheen laten kruipen,
plezier gegarandeerd!
Flessenpost: een echte brief van een piraat kwam
aangespoeld, de bevers hebben hem beantwoord
met een brief en tekeningen!
Maasdelta sensation: zoveel scouts bij elkaar moet
wel gezellig zijn!
Brandersfeesten: ieder jaar opnieuw een geweldig
evenement in Schiedam, voor de bevers waren
super leuke spelletjes georganiseerd.
Overvliegweekend: afscheid nemen op een leuke
manier, de brief van Lange Doener maakte het
extra spannend en iedereen is als goede bever
geslaagd!
Halloweenmaskers knutselen: omdat Halloween er
aan kwam, hadden de bevers mooie maskers
gemaakt en zagen we alleen nog maar spoken en
pompoenen!
Verjaardagsopkomst: ballonnen lekprikken en het
spelletje eruit vissen, iedereen vond het leuk!
Sinterklaas weekend: ook voor de nietovervliegende
was
een
leuk
weekend
georganiseerd. Voor de eerste keer op scouting
slapen! Het sinterklaas paleis bezoeken en
kruidnootjes bakken, het was een feest!
Kerststerren knutselen: voor kerst werden de
mooiste werkjes mee naar huis genomen en was
het een extra mooie kerstboom dit jaar!

Ook kwam Sinterklaas nog langs, zijn we naar de Euromast
gegaan, hebben we in de sneeuw gespeeld, kettingen
gemaakt, spellen met 100 jaar scouting gespeeld, verkleed
opkomst met schminken en installeren!
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Het jaar 2010; het jaar waarin scouting Nederland 100 jaar
bestond. Daarom hebben wij veel activiteiten gedaan met het
thema 100.
Ook zijn we samen met de kabouters en bevers naar de
gymzaal gegaan. Dat was wel erg leuk. We hebben een
parcours gemaakt rondom het klimrek. De kinderen mochten
springen op de trampoline en als apen slingeren aan de
touwen. Voor ons geen probleem, dat kunnen wij wel. We
hebben afgesloten met apenkooi. Wat een gezellige boel was
dat zeg in de gymzaal. Na een dagje sporten gingen we moe
maar voldaan weer op huis aan.

show gepresenteerd door Sipke Jan Bousema. Tijdens deze
show werd het nieuwe verhaal van de welpen uitgebeeld.
(Want aan het begin van 2011 zal het themaverhaal van de
welpen veranderen).
Ook zijn we dit jaar op kamp geweest. Dit jaar ging de reis
naar Stellendam. Waar de dino‟s tot leven zijn gekomen en we
ze hebben bestrijd. En hun baby‟s gered. Wat een spannend
verhaal was dat zeg! Er was zelfs een dag waarbij 1 van de
kinderen in het water is gegooid door de dino. Het was een
heel geslaagd kamp en we verheugen ons nu al op volgend
jaar.

We hebben een opkomst met het kompas gewerkt. Dat ging
super! Veel kinderen wisten er veel van. Zonder moeite wisten
ze de windrichtingen op te noemen. Daardoor konden ze goed
meedoen met de spelletjes en onthielden ze goed wat de
bedoeling was. Daarna hebben de welpen flink gerend van
noord naar zuid en van zuid naar west en van west naar oost.
Al snel hadden de kinderen door waar alle windrichtingen
waren en werd het spel moeilijker gemaakt met extra
windrichtingen zoals noord-oost of zuid-west.

Tot volgende keer,
De welpen

Ook werd dit jaar de scout-it-out in Schiedam georganiseerd.
Samen met de kinderen van de Tono-groep en de BVH-groep
gingen de kinderen op zoek naar vossen die in het centrum
rondliepen. Ze zochten figuren uit het jungleboek zoals: Hathi
(de olifant), Bagheera (de panter), Jacala (de krokodil), maar
ook naar figuren die bij de bevers horen zoals scheuremaar en
lange doener. Tussendoor kregen de kinderen een
pannenkoek en verfden ze ieder een jubileumtegel. Alle tegels
werden op een groot bord opgehangen en vormden samen
100 jaar. Na afloop kreeg ieder kind zijn tegel mee naar huis.
De scouts2day (een groot feest voor alle scouts van
Nederland) stond helemaal in het teken van het honderd jarig
bestaan van scouting. Wat een geweldig feest. We moesten
wel vroeg op om op tijd in Utrecht te zijn. Eenmaal in Utrecht
aangekomen zijn we de blauwe ballonnen gaan volgen en zo
kwamen we bij het park. Op het terrein stonden verschillende
spelletjes klaar. Na dit onderdeel was het feestje nog niet
afgelopen voor ons. We liepen naar de jaarbeurs. Er werd een
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Het afgelopen jaar hebben we met de kabouters weer veel
gedaan, beleeft en geleerd. Zo zijn we in de zomer een week
op dinosauruskamp geweest in Stellendam. Dit was ongeveer
de heetste week van het jaar, maar gelukkig zaten we dicht bij
een strandje. Hier hebben we dan ook iedere dag heerlijk
gebruik van gemaakt. Tijdens kamp waren er verschillende
spellen, speurtochten, een sportdag en natuurlijk kampvuur.
Ook was er een leuk dagje weg gepland. Samen met de
welpen en bevers zijn we naar de euromast geweest en
hebben midgetgolf gespeeld. Het uitzicht vanaf de euromast is
fantastisch, wat kan je ver kijken. Ook het midgetgolf was heel
leuk en de ballen gingen er goed in.
Met het mooie weer zijn we vaak naar buiten gegaan. Lekker
naar het Sterrebos om het smokkelspel te doen. Van de ene
kant van het bos naar de andere kant proberen steentjes over
te brengen zonder dat ze afgepakt worden door de douane.
Dit was soms best lastig, maar lukte toch goed.
In de Plantage spelen we ook vaak spelletjes, zoals
bussietrap, trefbal en stand in de mand.
We hebben nog een speurtocht gedaan, die ons via foto‟s en
kruispunten naar het Julianapark bracht, waar we voelkim
hebben gespeeld. Probeer maar eens door te voelen een kiwi,
tennisbal, rietje, waxinelichtje en andere dingen te herkennen.
Dat is niet altijd eenvoudig.
Met slecht weer zijn we binnen gebleven om te knutselen of
spelletjes in de grote zaal te doen.
Na de vakantie is er weer een aantal meiden overgevlogen
naar de padvindsters en we kregen er een bever bij. Omdat
we niet zo veel kabouters meer hadden, hebben we een
vriendinnenopkomst gehouden. Er zijn heel wat vriendinnen
komen kijken en samen met hen hebben we een filmpje van
kleipoppetjes gemaakt. Een aantal kinderen is bij de kabouters
gebleven, dus nu hebben we weer een iets grotere groep.
We hebben helaas afscheid moeten nemen van Vlitter, die is
gestopt als leiding bij de kabouters. Na heel veel jaren leiding
geven, gaat ze het wat rustiger aandoen.
Natuurlijk is Sinterklaas nog langs geweest met zijn zwarte
pieten. We hebben heel wat liedjes gezongen om allemaal een
mooi cadeautje te krijgen. Gelukkig was iedereen weer lief
genoeg geweest.
Ook zijn we begonnen met het kunstenaarsinsigne. We
hebben wuppies gemaakt en we gaan nog meer opdrachten
doen om dit insigne te verdienen.
Tot volgend jaar en groetjes van de kabouters.
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De verkenners bestonden dit jaar uit 6 leden (Jona ,Calvin,
Michael, Jelle, Ivo en Jasper) en 2 stafleden (Bas en Yorick).
Vanaf het begin van het jaar zijn we de opkomsten op
vrijdagavond gaan draaien. Een positieve stap voor de
verkenners en voor de leiding. Op vrijdag avond is het druk in
het gebouw en dat maakt het gezellig en geeft de mogelijkheid
om dingen samen te doen met andere speltakken. Ook
hoeven de verkenners de volgende dag niet naar school.

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 captains-dinner en kampvuur. En tot slot gingen we met
de trein weer terug
Na de zomervakantie weer verder met de gebruikelijke
opkomsten. Het kamp werd herdacht tijdens een gezamenlijke
middagactiviteit met de ouders met als afsluiting de
kampfoto‟s. Al vrij snel kwamen de oudste welpen Mees,
Anne-Luke en Sebas, waardoor we op het nieuwe aantal van
9 leden kwamen.

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.
We hebben met klei stop motion filmpjes gemaakt,
de verkenners zijn apetrots op hun creatie „victor
verkenner‟ die te bekijken is op you tube.
We hadden een prachtig weekend. Waar de
hoogtepunten het klimmen en game op het netwerk
waren. De klapper was het bezoek aan de pizzeria,
we hebben hier zelf onze pizza‟s mogen baken.
Dit jaar stond in het teken van het 100 jarig bestaan
van scouting Nederland, dit hebben we met heel
scouting Nederland gevierd in Utrecht tijdens
Scouts 2 day.
Een aantal afwisselende opkomsten; collecteren,
knutselen, spelletjes, enz.
Een 24 uurs weekend bij de Tonogroep als
voorbereiding op zomerkamp. Dit hield in, heen en
terug op de fiets, bivakkeren in een tent, pionieren
en de volgende dag een fietstocht met een stukje
waterfietsen als afwisseling.

Activiteiten na de zomer:
Een aantal opkomsten buiten zoals softbal en
smokkelaartje
Een dagje bij de surfplas van Vlaardingen bij
maasdelta sensation om het 100 jarig bestaan met
de regio te vieren.
Een lang Jotaweekend op de Lange Haven.
Minute to win it, pionieren, routetechnieken,
survival of the smartest en handelsspel.
Een avond surprises uitpakken in het teken van
Sinterklaas.

Het zomerkamp was een gezamenlijk kamp met de
padvindsters. We zijn op de fiets naar Austerlitz gegaan: een
flinke uitdaging die met verve werd aangegaan. Wij beleefden
iedere dag een ander sprookje. Het kamp bestond weer uit
een rits gebruikelijke activiteiten die in de vorm van het thema
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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.

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

In november zijn onze 5 oudste meiden “overgevlogen” naar
het volgende onderdeel, de Explorers. Gelukkig kwamen er
van de kabouters 3 nieuwe meisjes om de groep weer aan te
vullen. Verder hebben we ook nog een nieuwe leiding erbij
gekregen. Nu bestaat ons onderdeel uit 10 padvindsters en 3
leiding.

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.

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 opdrachten uit
zoals: uitbeelden, tekenen, vragen beantwoorden en
discussiëren over stellingen.

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.
In de eerste week van de zomervakantie zijn we met zijn allen
op kamp geweest, ons kampthema was: “sprookjes?” Iedere
dag kwamen er diverse sprookjes aan bod en vrijwel alle
activiteiten en spelletjes stonden in het teken van een
sprookje.
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. Nieuw dit jaar was het feit dat we met zijn
allen op de fiets naar het kampterrein toe gegaan zijn.
Iedereen was hier wel een beetje nerveus voor, want ja het is
een heel eind naar Austerlitz. Na een tocht van 7 uur en 78km
op de teller hebben we het toch allemaal gehaald.
De laatste dag maakten de meiden een fietstocht, onderweg
waren verschillende posten waar ze opdrachten moesten
uitvoeren.
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.
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Het jaar 2010 is voor het grootste deel hetzelfde geweest als de
voorgaande jaren. De wekelijkse opkomsten worden door ons
gedraaid op de vrijdagavonden. Hierin wordt elke week door
twee of meer van de Explorers zelf bedacht en uitgewerkt wat
er wordt gedaan. Dit varieert van film kijken, zelf brood bakken
op houtvuur, steden bouwen van suikerklontjes en beautyavond tot speleo-technieken oefenen, zomerkamp voorbereiden
en alles wat er maar tussenin zit.

Tot zover in een notedop de activiteiten die wij met de
Explorers hebben ontplooid gedurende 2010.

Daarnaast hebben we ook dit jaar weer met activiteiten mee
gedaan die werden georganiseerd door de regionale of
landelijke scouting-organisatie.
In januari hebben we weer meegedaan aan de regionale
winterhike. Hierbij lopen de kinderen tussen 20.00 en 04.00
uur ergens in de Zuid-Hollandse regio een looptocht van
circa 20 kilometer met 3-4 tussentijdse posten. In totaal
hebben hier zo‟n 100 Explorers uit verschillende ZuidHollandse scoutinggroepen mee gedaan.
Verder zijn we naar de feesten geweest in verband met het
100-jarig bestaan van Scouting Nederland, De JubJam
vanuit de landelijke scoutingorganisatie en de Maasdelta
Sensation vanuit de regio.
Ook zijn wij actief geweest tijdens een aantal grotere activiteiten
in Schiedam zelf, zoals De Nationale Scoutingdag, de
dodenherdenking, De Brandersfeesten en Koninginnedag.
Net als alle jaren zijn wij ook dit jaar weer op zomerkamp
geweest. Dit jaar zijn wij met zijn allen 10 dagen naar de
Vogezen in Noord-Frankrijk geweest. Daar hebben wij ons
onder de Franse zon onder andere bezig gehouden met een 2daagse loophike door het Vogezen-gebergte, paardrijden,
mountainbiken en meer van dit soort activiteiten.
Hiernaast is het bij het kamp ook elk jaar weer speciaal dat de
kinderen elke dag niet alleen zelf inkopen doen, maar ook elke
dag zelf het avondeten voorbereiden.
Al met al kunnen we ook dit jaar weer terug kijken op een zeer
geslaagd zomerkamp.
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’
Sinds kort bestaat de Stam weer uit een hele groep. Er zijn nu
wel 9 leden! En een super leuke adviseur die het toch wel tot 10
leden maakt.
Afgelopen jaar hebben we onder andere deze dingen gedaan:
Barbecue met de Tono groep: Om de nieuwe leden
welkom te heten, Had Yorick samen met scouting
de Tono een lekkere barbecue georganiseerd!
Karten: Met z‟n allen gingen we racen in Delft, wat
goed gepland was en voor iedereen hartstikke leuk.
EOL: En natuurlijk doet onze fanatieke groep ook
mee met een loophike!
Game opkomst: De hele avond voor de tv hangen
en lekker gamen op de WII, playstation en xbox360. Goed georganiseerd door iedereen en het
heeft een leuke avond opgeleverd!
Taart maken: Omdat Maartje jarig was, heeft de
stam prachtige taarten versierd met dikke lagen
marsepein!
Borden maken: Om het lokaal nog een beetje te
versieren en eigen te maken, heeft iedereen voor
zich een groot houten bord versierd. We hebben er
dingen opgeplakt / aangehangen / opgeschoten
waaraan je kan zien wie het gemaakt heeft.
Surprises sinterklaas: Heel traditioneel heeft ook de
stam deze opkomst gevolgd. Met veel viezigheid en
plezier!
Oud en nieuw: Een beetje last-minute maar toch
gezellig was het oud en nieuw feest. We gaan er
volgend jaar voor zorgen dat het dak eraf vliegt!
Risk opkomst: Wie kent het bordspel Risk niet,
waarbij je de wereld moet veroveren? Wij in ieder
geval wel. Want we waren er gemakkelijk 2 uur
zoet mee! En met een leuke zelf bedachte regel
erdoorheen was het helemaal een feestje!
Cocktails maken: Super goed georganiseerd door
Dyonne en Laurence, de beste ingrediënten
ingekocht en goede recepten opgezocht. Werd ook
weer een heel gezellige avond!
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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.
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 familiemiddag
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
heeft een aantal mensen daaraan meegedaan.
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2010 was voor het Stichtingsbestuur op zich een rustig jaar. We
hebben in maart met hulp van de leden en hun ouders
meegedaan aan de collecte voor Jantje Beton.
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. Dit jaar hebben we ook de
bestaande beheersstichting veranderd, zodat deze beter
aansluit bij de huidige situatie met de Groepsvereniging. De
leden merken weinig van de vernieuwing en de stoffige
Stichtingsstatuten uit 1977 zijn aangepast en door de notaris
opnieuw vastgesteld.

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

Dankzij de inzet van de Bouwcommissie is het gebouw in prima
staat en zijn we natuurlijk erg tevreden over. In de tweede helft
van het jaar Willem van Hattum en Arnold Jansen drie lokalen
onder handen genomen.
Als eerste hebben zij een oude wens ten uitvoer gebracht. In
het kabouterlokaal is een mooie laminaatvloer gelegd. De oude
vloerbedekking was op sommige plaatsen erg slecht en een erg
onveilig struikelblok geworden. Dat is verholpen en er is nu een
veilige situatie.
Vanwege de mond op mond reclame over het mooie
eindresultaat van de vloer werden Willem en Arnold ook
vriendelijk uitgenodigd om het lokaal van de Padvindsters aan
te pakken. Er was ruim een jaar geleden al het één en ander
aan voorbereidend schuurwerk aan het dakbeschot en de
wanden tijdens opkomst activiteiten door de dames gedaan,
maar de klus afmaken stond nog niet op de kalender. Vandaar
dat de Boco dit heeft opgepakt. Met een frisse kleur en
eveneens een nieuwe laminaatvloer kunnen ze weer jaren
vooruit.
Deze klussen waren slechts een aanloopje naar een meer
rigoureuze klus, namelijk de ingang van het Verkennerslokaal
terugbrengen in de oorspronkelijke staat van enkele jaren
geleden. Ook dat is door de Boco intussen gerealiseerd. Het
ingangsportaal is omgebouwd tot een ruimte waar gecomputerd
kan worden. Verder is in het lokaal zelf een vaste zithoekbank
met bergruimte gemaakt.
Het ziet er allemaal prachtig uit en ik denk dat we er zo weer
een tijdje tegen kunnen.

Om de continuïteit in het bestuur te garanderen blijft het
stichtingsbestuur op zoek naar nieuwe "aspirant-leden" of
adviseurs voor het stichtingsbestuur. Vrijwilligers die een klein
stukje van hun vrije tijd willen besteden om met ons mee te
denken over de financiën en onroerende zaken die in en rond
de Groep spelen zijn van harte welkom.
Via deze weg wil ik nog graag alle stichtingsleden, de
bouwcommissie (Boco), de Boomstammers, de stafleden, de
jeugdleden, en de vrijwilligers bedanken voor hun inzet en hun
vrije uren om ons gebouw tot een toonbaar en `bewoonbaar`
pand te houden.
Wij zijn er gerust op dat we het komende jaar weer op deze
mensen mogen rekenen.
Arnold Jansen,
Beheerstichting.
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Boco

en

Rob

Ouwendijk,

voorzitter

Inkomsten

Uitgaven

Zomerkamp

9.494,00
3.902,56

4.919,43
3.830,06

Activiteiten en acties

9.729,91

7.811,81

Subsidie

3.825,00

Rente
Donaties

994,85

Contributie

802,22

Telefoonkosten
Groene blad
Cursussen en trainingen

20,00

247,52
271,89
50,00

Diverse onderhoud

1.162,95

Hypotheek

8.811,09
4.802,48

Vaste lasten
Verzekeringen

451,28

2.126,51

Administratiekosten

225,47
532,84

Materialen

Totaal

29.219,82
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34.792,05

