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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
Sahi
E-mail

Daisy Heuchemer
06-38624767
welpen_flg@hotmail.com

Kabouters
Driemer
Mang
E-mail

Cora de Bruin
010-4730805
Kevin Ringlever
06-48864587
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
Jolanda
E-mail

Mathieu Verkade
06-24869319
Maaike van Hattem
06-38251023
Martijn Heuchemer
06-51613217
Jolanda Kremer
06-12396996
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

Eric Brouwer
Yorick de Vries

06-14444447
06-45960999

Troephuis
Lange Haven 11
3111 CA Schiedam
010-4267048
giro: 772595 t.n.v. st. scouting
Franciscus-Lodewijkgroep te
Schiedam
email: info@scoutingflg.nl
internet: www.scoutingflg.nl

Boomstam
Contactpersoon

Annemieke Jansen

010-4263530

Verenigingsbestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Materiaal
Groepsbegeleider

Annemieke Jansen
Joost Jansen
Peter Olsthoorn
Mathieu Verkade
Eric Brouwer

010-4263530
010-4263530
010-4264493
06-24869319
06-14444447

Beheerstichtingsbestuur
Voorzitter
Rob Ouwendijk
Secretaris
Joost Jansen
Penningmeester
Peter Olsthoorn
Lid
Jan Lentjes
Lid
Arnold Jansen
Aspirant lid
Theo Engering
Adviseur
Gé Brouwer
Redactie Groene Blad
Maartje van de Water
Prins Mauritsstraat 1
3116 GE Schiedam
06-30737726

010-2732265
010-4263530
010-4264493
010-4265246
010-4268106
010-4266868
010-4268406

Franciscus-Lodewijkgroep
Vind je alles leuk en kan je niet kiezen wat je gaat doen? Kiezen hoeft niet, want op scouting kan bijna alles! Scouting biedt
een actieve en uitdagende vrijetijdsbesteding voor jong en oud!
Scouting is leuk én leerzaam. Je hebt veel plezier met elkaar,
leert om samen te werken en je krijgt de ruimte om te ontdekken en te leren waardoor je steeds zelfstandiger wordt. En wie
weet geef je later ook wel leiding aan een groep kinderen.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staat algemene informatie over onze scoutinggroep.
Daarna krijgt u in hoofdstuk 3 een indruk van 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
beheerstichting en een overzicht van de financiën.

Wil je meer weten over onze groep of over het afwisselende en
actieve programma van de speltakken, lees dan verder in dit
jaarverslag van de Scouting Franciscus-Lodewijkgroep of kijk
op www.scoutingflg.nl
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Onze scoutinggroep
Onze groep is onderdeel van Scouting Nederland, de grootste
jeugd- en jongerenorganisatie in Nederland.
De Franciscus-Lodewijkgroep is 1 van de vier scoutinggroepen
in Schiedam. Het is een groep voor jongens en voor meisjes
met ongeveer 100 leden. Binnen de groep zijn verschillende
speltakken waarin kinderen of jongeren uit één leeftijdsgroep
hun spel spelen. Onder leiding van enthousiaste vrijwilligers
doen deze groepen wekelijks afwisselende activiteiten die
passen bij de leeftijd. Daarnaast zijn er natuurlijk de weekenden, bijzondere activiteiten met de hele groep en het jaarlijkse
zomerkamp.

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 speltak en het bedenken en uitvoeren van allerlei
activiteiten.
De groepsraad
De groepsraad bestaat uit alle stemgerechtigde leden van de
vereniging: het verenigingsbestuur, de gekwalificeerde leidinggevenden, overige personen met een functie in de vereniging, 1
afgevaardigde van de stam 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.

Ons clubgebouw is een monumentaal pand aan de Lange
Haven 11 in het centrum. Alle leeftijdsgroepen hebben een
eigen lokaal en er is een aparte stafruimte. Er is een grote
binnenspeelzaal en er zijn voldoende speelmogelijkheden in de
buurt.

Het verenigingsbestuur
Het verenigingsbestuur houdt zich bezig met de (bijzondere)
activiteiten en het begeleiden en ondersteunen van de groep.
Het verenigingsbestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris,
penningmeester, groepsbegeleider en de materiaalbeheerder.
Het bestuur vertegenwoordigt de groep en organiseert de
speltakoverleggen en de algemene ledenvergaderingen.

Ben je vier jaar of ouder en wil je komen kijken? Dat kan!
Laat ons even weten als je komt kijken. Onze mail en telefoongegevens staan op de website onder de knop informatie en
vervolgens de knop contact.
Speltakken en tijden
Onze scoutinggroep heeft de volgende speltakken:
Bevers
Jongens en Meisjes van 4 tot 7 jaar.
Welpen
Jongens van 7 tot 10 jaar
Kabouters
Meisjes van 7 tot 10 jaar
Verkenners
Jongens van 10 tot 14 jaar
Padvindsters
Meisjes van 10 tot 14 jaar
Explorers
Jongens en Meiden van 14 tot 17 jaar
Stam
Jongens en Meiden van 17 tot 21 jaar
Boomstam
Oud leden/Stafleden, 21+

De beheerstichting
Om de financiën, het materiaal en het gebouw van de vereniging te beheren heeft de Franciscus-Lodewijkgroep een beheerstichting. Het stichtingsbestuur bestaat bij ons uit een
voorzitter, penningmeester, een secretaris, leden en een adviseur. 2 keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering
gehouden met het speltakkenoverleg, oudervertegenwoordiging
en de beheerstichting samen. In het voorjaar wordt onder
andere het jaarverslag vastgesteld en zijn de benoemingen van
het bestuur. In het najaar staat de begroting op het programma.
Het stichtingsbestuur vergadert verder alleen op verzoek van
de vereniging, of als ze dat nodig vinden. Zij bespreken dan
bijvoorbeeld lopende zaken, zoals het onderhoud van het
gebouw. Hiervoor is ook een aparte bouwcommissie (boco)
ingesteld.

De Bevers welpen en kabouters hebben opkomst op zaterdagochtend en de scouts, explorers en stam op vrijdagavond. De
boomstam heeft geen reguliere bijeenkomsten.
Vereniging en beheerstichting
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.
De staf
Zonder vrijwilligers geen scoutinggroep. De stafleden, een
groep jonge mensen die het leuk vindt elke week voor een
2

Ledenoverzicht 2011
1 januari 2011

31 december 2011

Leden

Leiding

Leden

Leiding

Bevers
Kabouters

6
11

2
1

6
7

2
2

Welpen
Padvindsters

16
12

2
2

8
17

1
4(-1)

Verkenners
Rowans / Sherpa’s

7
9

2
3

14
9

2
3

Pivo's
Boomstam

9(-3)
19

1

8(-4)
22

1

Groepsbestuur
Beheerstichting
Subtotaal
Totaal

4(-3)
5(-2)
86

5(-5)
6(-4)

18

87

104

16
103

Verklaring: de tussen haakjes genoemde aantallen zijn leden
met een dubbelfunctie. Deze zijn dus lid van een onderdeel en
tevens staf- of bestuurslid of zijn leiding in twee onderdelen.
Stafwijzigingen in 2011
Kevin Ringlever is bij de kabouters gestart en Jolanda Kremer
bij de padvindsters.
Naomi den Hartog is gestopt als welpenleiding.
Leidingactiviteiten
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. In 2011 heeft
vrijwel het hele stafteam een overstaptraining gevolgd, waarmee de staf gekwalificeerd leiding is geworden volgens het
nieuwe trainingsprogramma Scouting Academy.
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.
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Hieronder kunt u lezen wat er zoal aan groepsactiviteiten is
georganiseerd in het afgelopen jaar.
Bestuur
Ons bestuur is gelukkig weer compleet: Annemieke Jansen is
voorzitter en Eric Brouwer groepsbegeleider.
Nieuwjaarsreceptie
Tijdens de nieuwjaarsreceptie waren er leuke activiteiten voor
de kids en ouders in het thema ’zo goed als nieuw’: sokpoppen
maken, papier-machéen, wentelteefjes bakken, enz. De staf
bleef daarna eten en we hebben levend cluedo gedaan.
Website
Op onze vernieuwde website staat van alles over onze groep,
de agenda, contactgegevens, de groene bladen, de jaarverslagen, foto’s van diverse activiteiten. Onze website is
www.scoutingflg.nl.
Duinenmars
Op zondag 10 april hebben we met ruim 50 mensen in de
duinen van Kijkduin gewandeld. De bevers hebben samen met
de Explorers 5 kilometer gelopen 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.
Groepsweekend Nistelrode
In het voorjaar zijn we met de hele groep een weekend naar
Nistelrode gegaan. Na aankomst hebben we een kennismakingsspel gedaan. Na de lunch was er voor de bevers, welpen
en kabouters een speurtocht, waarbij je onderweg leuke
activiteiten kon doen, zoals worstjes maken boven een kampvuurtje of je eigen steen verven in je favoriete dier. De scouts
en explorers hadden deze middag de missie om de ontvoerde
prinses te redden uit de handen van de gemene piraten. Er
werden twee katapulten en een vlot gepionierd. Met het vlot
konden ze bij de prinses komen terwijl ze door de piraten met
de katapult en waterballonnen bekogeld werden. Natuurlijk is
de prinses gered!
Na het avondeten hebben we een smokkelspel gedaan waarbij er goudklompjes verdiend konden worden, gevolgd door
een kampvuur.
Zondag waren er verschillende spelletjes zoals: schatzoeken,
handafdrukken maken in gips, varen met een bootje, een
hindernisbaan en nog veel meer leuke activiteiten.
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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 proberen het record kratje stapelen te verbeteren. Voor de lekkere trek was er ook wat te drinken en kon je
zelf een marshmallow roosteren boven een kampvuur. En dan
was er ook nog jenga in het groot. Het was een leuke en goed
bezochte dag.
Zomerkampen
De jaarlijkse zomerkampen waren voor de kinderen en leiding
weer 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). Je kon de nieuwe website bekijken,
grote foto-puzzels maken en proberen met z’n allen een zeil
om te draaien terwijl iedereen erop staat. En er was een borrel
en natuurlijk de fotopresentatie van alle kampen.
Brandersfeesten
Tijdens dit evenement hebben we met de 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 Jantje Betonactie, de
Scoutingloterij, de Grote clubactie online 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
Ook 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.

We hebben dit jaar veel leuke dingen gedaan! We zijn o.a.
begonnen met het halen van badges. Als ze een paar opkomsten in het thema van die badge hebben meegedaan, dan
kunnen ze die badge behalen. Ze zijn begonnen met de Sterre
badge en die hebben ze nu bijna gehaald.
We hebben er ook een aantal nieuwe bevers bij. Begin dit jaar
hadden we er maar 3, want alle oudste bevers gingen overvliegen. Maar dankzij de vriendje/vriendinnetje opkomst hebben we er nu 8!
Verder hebben we kalenders gemaakt, door je eigen foto op
het lichaam van een plaatje uit een tijdschrift te plakken. Erg
leuke resultaten!
We hebben ook speurtochten gelopen, in de sneeuw gespeeld, pudding gebakken, knijperspel, paaltjesvoetbal gespeeld, kerstboom knutsels gemaakt, we hebben de kast
geverfd, installaties gehad, Oudhollandse spelletjes gespeeld,
puzzels opgelost, vriendje/vriendinnetje opkomst gehouden,
verstoppertje door het gebouw gedaan, een mooie hut gebouwd, buiten gespeeld, nationale ballendag gehouden,
verkleedopkomst gehad.
En we zijn natuurlijk kamp geweest! De leukste week van het
jaar, daar kijkt iedereen altijd naar uit!We verheugen ons
alweer op komend kamp, dat wordt vast weer net zo leuk!
Hierbij een foto impressie van afgelopen jaar.
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Een nieuw scouting jaar vol nieuwe dingen en nieuwe stappen. We zijn dit jaar erg goed begonnen. We zijn namelijk het
nieuwe welpenthema ingesprongen waarin een hoop nieuwe
dierenfiguren bij zijn gekomen, maar ook figuren zijn verdwenen .Om de kinderen snel kennis te laten maken met de
nieuwe dieren, hebben we de afgelopen twee maanden alle
spellen in het thema gedaan.

gens de favoriet is) en flessenvoetbal waarbij we erg genoten
hebben van de zon.

Zomerkamp
Dit jaar zijn we weer op kamp geweest en de reis ging naar
Bergen. Het thema werd op een leuke manier ingeleid.
Een van de kinderen vond tijdens het spel een toverboek in de
bosjes! Waardoor het kamp niet meer ‘de schijf van vijf’ was
maar TOVERKAMP. We klapten het boek open, er stond in
dat het van een tovenaar Levicus was. We moesten het zo
snel mogelijk weer terugbrengen, maar helaas, waar is tovenaar Levicus? Daarom hebben we het boek ergens goed in
het kampgebouw verstopt. Er misten overigens 4 bladzijdes…
Misschien kunnen we de tovenaar helpen door de bladzijdes
te vinden. De kinderen waren vol van de spanning en waren
de hele week op hun hoede.
Het kook-insigne
We hebben eerst een opkomst gekookt. Eerst hebben we
heerlijke soep gemaakt met zelf gesneden groenten en gedraaide balletjes en daarna nasi met saté. We hebben er
heerlijk van gesmuld en een van de kinderen heeft voor zijn
verjaardag ijsjes getrakteerd, die we zelf mochten versieren
met slagroom en snoepjes. Na dit alles zaten we wel helemaal
vol. Ook hebben we hierna een proef/snoep opkomst gehad.
Allemaal spelletjes met verschillende snoepjes. En het leuke
was ook dat je de snoepjes mocht houden!! We deden memory met snoepjes dus kan je lekker snel snoepjes verdienen.
Duinenmars
Met zijn allen wandelen door de duinen. Het ging de jongens
erg goed af. We hebben de kinderen niet gehoord over ‘hoelang is het nog lopen?’, of ‘wanneer gaan we zitten?’. Het was
een gezellige dag, waarbij de kinderen ook nog in het water
hebben gespeeld.
Zwemmen
We zijn laatst ook met zijn allen gaan zwemmen in zwembad
groenoord. Het was een erg gezellige dag!!
Spelletjes
Ook hebben we nog veel verschillende leuke en nieuwe
spellen gespeeld, zoals levend tetris. En balspellen die we al
langer kenden, zoals stand in de mand, bussietrap (wat overi7

In 2011 hebben we met de kabouters weer een fantastisch
scoutingjaar gehad. Zo zijn we in de zomer een week op toverkamp geweest in Bergen in Noord-Holland. Nadat we een
toverboek hadden gevonden, gebeurde er allemaal vreemde en
spannende dingen. Tijdens kamp waren er verschillende spellen, speurtochten, een sportdag en natuurlijk kampvuur en
uiteindelijk hebben we de slechte tovenaar tegen kunnen
houden door een toverdrankje te maken waar de goede tovenaar hem mee uit kon schakelen.

Dit is in het kort wat we afgelopen jaar hebben gedaan.
Tot volgend jaar en groetjes van de kabouters!

Met het mooie weer zijn we vaak naar buiten gegaan. Lekker
naar het Sterrebos om stratego en 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 en levend tetris.
Met slecht weer zijn we binnen gebleven om te knutselen of
spelletjes in de grote zaal te doen.
In april zijn we op groepsweekend geweest. Met heel onze
scoutinggroep naar Nistelrode om een weekend lang plezier te
maken. Hierna hebben we er een nieuwe leiding bij gekregen
namelijk Mang. En dat kwam goed uit, want we konden wel wat
versterking gebruiken.
Na de vakantie zijn er weer een aantal meiden overgevlogen
naar de padvindsters en we kregen er twee bevers bij. We
hebben meegedaan aan allerlei activiteiten tijdens de Brandersfeesten en de JOTA/JOTI.
Ook hebben we samen met de welpen een ouder-kindweekend
gehad. Alle kinderen mochten een ouder meenemen. Met z’n
allen hebben we in Maasland een heel gezellig weekend gehad
met bosspelletjes en winegums maken.
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 oefenen van knopen, zodat de
meiden als ze bij de padvindsters komen al een basis hebben
voor het pionieren. Iedere week oefenen we tien minuten een
knoop en na een paar weken komt er elke keer een nieuwe
knoop bij. Ook hebben we knopenplankjes gemaakt om straks
de knopen op te spijkeren, zodat we iedereen kunnen laten zien
welke knopen we kunnen maken.
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De verkenners bestonden aan het begin van het jaar uit 6
leden en 2 stafleden (Marcel en Yorick). De activiteiten bestonden vooral uit de opkomsten op vrijdag van 19.00 tot
21.00 uur. Op vrijdagavond is het druk in het gebouw door de
aanwezigheid van padvindsters, explorers en stamleden. Dat
maakt het gezellig en geeft de mogelijkheid om dingen samen
te doen.
Rond februari hebben we bezoek gehad van 5 welpen. Hiervan hebben wij er 3 vroegtijdig laten overvliegen en we zijn
met acht kinderen op kamp geweest.

En de activiteiten aan het eind van het jaar waren:
• Een aantal opkomsten buiten zoals frisbee golf en smokkelaartje.
• Tijdens de brandersfeesten hebben we op zelfgemaakte
vlotten deelgenomen aan de vlottenrace en de meeste
prijzen binnen weten te halen.
• Een lang Jota-weekend gehad op de haven.
• Pionieren, routetechnieken en touwbanen over de sloot.
• Een avond surprises uitpakken met Sinterklaas.
Het was weer een waardevol jaar.

Dit waren opvallende opkomsten om zo een indruk van het
jaar te geven.
• Als start dit jaar hadden we de traditionele Casinoavond.
• Samenwerken is belangrijk bij Scouting. We hebben dus
een avond gehouden met teamopdrachten.
• We hebben de verkenners ook een opkomst laten organiseren, zo hebben we een opdracht uit expeditie Robinson
gedaan, laat me niet lachen en een libdub.
• We hadden een prachtig weekend met als hoogtepunten
een bezoek aan de bakker, het wetenschapsmuseum van
Delft en gamen op het netwerk. Weer een gezellig weekend met zeer leerzame momenten.
• Een aantal afwisselende opkomsten; collecteren, knutselen, Fort Boyaard, spelletjes, enz.
• Een gezamenlijk weekend met de hele groep.
• Een 24 uurs weekend in de Staalduinsehoeve als voorbereiding op zomerkamp: heen en terug op de fiets, bivakkeren in een tent, pionieren en het maken van een vuur en
het koken van een maaltijd.
Het zomerkamp was een gezamenlijk kamp met de padvindsters. We zijn in Dwingeloo op kamp geweest en het thema
was Expeditie Robinson. Het kamp bestond weer uit een rits
activiteiten die in de vorm van het thema waren gegoten. Zo
hadden we het opbouwen van het kamp, een wandeltocht,
sluipie sluipie, sportdag, zwemmen, statten, en tot slot een
fietstocht met captains-dinner en kampvuur. En tot slot moe
maar voldaan met de trein weer terug.
Na de zomervakantie weer verder met de gebruikelijke opkomsten. Het kamp werd herdacht met een gezamenlijke
middagactiviteit met de ouders met als afsluiting de kampfoto’s. Al vrij snel krijgen we er 5 nieuwe verkenners bij. De twee
oudste verkenners zijn naar de explorers overgevlogen waardoor we aan het einde van het jaar 14 verkenners hebben.
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Afgelopen jaar hebben we veel verschillende opkomsten
gehad en natuurlijk een week zomerkamp. Hieronder staan
enkele activiteiten beschreven.

onze groepsvesten en vroeg ze of ze een keertje mocht komen kijken.
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.

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.

In het najaar hebben we veel tijd besteed aan “echte” scouting
technieken en dan vooral routetechnieken. Eerst uitleggen wat
je allemaal ziet op een kaart, en er achter komen dat het toch
allemaal wel klopt met de werkelijkheid. Als vervolg daarop
hebben we allemaal verschillende route technieken uitgelegd
en uitgeprobeerd.

De padvindsters hebben kennis gemaakt met 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 je
een lied herkende, moest je die aankruisen op je 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: “Expeditie Robinson”
Iedere dag kreeg iedere ronde een opdracht die ze met elkaar
moesten uitvoeren.
De kinderen waren verdeeld in twee groepen. Met beide
groepjes hebben we 1 grote keuken gebouwd 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. De laatste dag maakten de meiden
een fietstocht. Onderweg waren er 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.
In september hebben we een grote uitbreiding gehad van ons
onderdeel, er kwamen maar liefst 5 kabouters overgevlogen
en 2 vriendinnetjes van buitenaf. Hierdoor hebben we nu een
groep van 18 meiden. Daarnaast is Jolanda ons komen versterken in het leidingteam. Tijdens een wandelweekend zag ze
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Het jaar 2011 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.
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 Zuid-Hollandse scoutinggroepen mee gedaan.

Een enkele keer hebben we spelletjes gespeeld of film gekeken.
Tot zover in een notedop de activiteiten die wij met de Explorers hebben ontplooid gedurende 2011.

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 11 dagen naar Floreffe in
België geweest. Daar hebben wij ons onder andere bezig
gehouden met een 2-daagse loophike door de mooie Ardennen, rotsklimmen, speleo, kanoën 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 bereiden.
Al met al kunnen we ook dit jaar weer terug kijken op een zeer
geslaagd zomerkamp.
Een glimp van de opkomsten van afgelopen jaar:
We hebben onder andere een avond gebowld, waarbij na een
zeer zware en keiharde competitie Janneke uiteindelijk met de
zo felbegeerde poedelprijs naar huis is gegaan. Ook zijn alle
nieuwe dames geïnstalleerd als Explorer. Met het oog op het
zomerkamp hebben we natuurlijk ook onze speleotechnieken
bijgehouden. Verder hebben we ook een karaoke-avond gehouden en hebben we een avond letterlijk en figuurlijk gevuld
met de heerlijkste cocktails (allemaal alcoholvrij natuurlijk).
Met Sinterklaas hebben we de mooiste surprises voor elkaar
gemaakt en een aantal keer hebben we lege flessen en oud
papier opgehaald om geld te verdienen voor ons kamp.
Hiernaast zijn we nog creatief bezig geweest met onder andere
klei en oud Hollandsche tegeltjes.
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Sinds een jaar bestaat de Stam weer uit een hele groep. Er
zijn nu 9 leden. Plus een superleuke adviseur die het toch wel
tot 10 gezellige leden maakt.
Afgelopen jaar hebben we onder andere deze dingen gedaan:
Begin dit jaar hebben we een leuke Body-Paint-avond gehad.
Elk stamlid werd ondergeschminkt en de meest mooie levende
kunstwerken werden gemaakt.
Eind mei zijn we met z’n allen naar de Walibi Fundays geweest. Oftewel, een weekend lekker lol maken met andere
scouts in en om Walibi Flevoland!
AOT: 3 stamleden hebben dit jaar meegedaan aan de Ardennen-Oriëntatie-tocht. Ze hebben 2 dagen lang voor de lol met
bepakking door de Ardennen gelopen.
Omdat de meeste stamleden wel van een biertje houden en
erg kritisch zijn welk biermerk zij willen, hebben wij een bierproefavond gehouden. De meest pauper- tot aan de meest
luxe biertjes waren ingekocht en getest op smaak. Het bleek
dat de meeste stamleden hun lievelingsbiertje er niet uit
konden pikken en een heel ander merk de hemel in prezen.
We zijn dit jaar weer voor het eerst sinds tijden op zomerkamp
geweest. We zijn een midweek in ‘s-Gravenzande geweest en
hebben ons erg vermaakt.
EOL: Naast de AOT voor de Die-Hards is er elk jaar ook de
minder heftige EOL. Dit jaar werd het door een boomstamteam van onze scoutinggroep georganiseerd. Een paar stamleden deden hier ook aan mee en hebben veel lol gehad.
Op een vrijdagavond zijn we met z’n allen in Zoetermeer gaan
Skiën bij Snowworld. Ook al was het voor aan paar mensen de
eerste keer , het ging ze best goed af!
Surprises Sinterklaas: Het Sinterklaasfeest ging ons ook dit
jaar niet ongestoord voorbij. We hebben een leuk surprisespel
gedaan en iedereen ging met wat leuks naar huis.
Oud en nieuw: Dit jaar hebben wij een oud en nieuwfeest in de
stamhut gehouden. Het thema was gemaskerd bal. Al gemaskerd gingen we met z’n allen vrolijk het nieuwe jaar in!
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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 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 het groepsweekend 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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2011 was voor het Stichtingsbestuur opnieuw een rustig jaar.
We hebben in maart met hulp van de leden en hun ouders
meegedaan aan de collecte voor Jantje Beton. Daarnaast zijn
ook weer rond de Sinterklaas de gebruikelijke acties ondernomen om wat extra geld te verdienen en daarmee allerlei activiteiten te ondersteunen.
De Bouwcommissie zorgt dat het gebouw in prima staat is en
daar zijn we natuurlijk erg tevreden over. Zo is in 2011 alle
schilderwerk aan de gevel van het gebouw weer in orde gemaakt en ziet alles er weer strak uit. Binnen heeft de Grote Zaal
ook een verfbeurt gehad. Verder is het gebouw in het afgelopen
jaar voorzien van een ADSL netwerk, zodat we in alle lokalen
kunnen beschikken over internet.
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 (lid).
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 de groep spelen, of die een klus in het gebouw
willen doen 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 fijn clubhuis te houden.
Wij zijn er gerust op dat we het komende jaar weer op deze
mensen mogen rekenen.
Arnold Jansen, Jan Lentjes en Rob Ouwendijk,
namens de Beheerstichting.
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Inkomsten

Uitgaven

10.794,50

2.732,76

3.964,22
1.472,50

4.275,46
907,72

693,75

1.403,80
1.122,02

Activiteiten en acties

6.949,97

4.260,09

Subsidie
Rente

3.510,00
787,72

Donaties

377,22

Telefoon/internetkosten
Administratiekosten

180,44
657,50

566,74
1.565,47

Groene blad
Cursussen en trainingen

16,50

335,82
50,00

Contributie
Kampgelden
Groepsweekend
Onderdelen
Materialen

Onderhoud gebouw

1.479,35

Hypotheek
Vaste lasten

7.138,19
4.886,12

401,00

Verzekeringen

1.574,17

Totaal

29.805,32
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32.297,71

