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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. Omdat onze scoutinggroep dit jaar 80 jaar bestond hebben
we ook een feest/reunie en een gezamenlijk zomerkamp georganiseerd. In hoofdstuk 4 vertellen we over het groepskamp en
het verslag eindigt met 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 meer dan 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.

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 zorgt voor het
gebouw en de financiën.
De staf
Zonder vrijwilligers geen scoutinggroep. 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 speltak en het bedenken en uitvoeren van allerlei
activiteiten.

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.
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.

Stafwijzigingen in 2013
Tim Koster is bij de welpen gestart, Angelique Speijer bij de
kabouters, Youri Deibel en Martijn van Alphen bij de verkenners.
Stephanie van Ree en Daisy Heuchemer zijn gestopt als welpenleiding, Yorick de Vries als verkennerleiding en Mathieu
Verkade en Jolanda Kremer als padvindsterleiding.

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+

Ledenaantal
Het ledenaantal is het afgelopen jaar gegroeid van 112 naar
127.
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Over de activiteiten van onze speltakken tijdens de wekelijkse
opkomsten kunt u lezen in de groene bladen. Deze zijn te
vinden op onze website: www.scoutingflg.nl
Hieronder kunt u lezen wat er zoal aan bijzondere groepsactiviteiten is georganiseerd in het afgelopen jaar.
Nieuwjaarsactiviteit staf
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we met de staf,
stichting en boomstam tijdens een middeleeuws diner houten
eetborden gemaakt.
Schiedamse scoutingdag
Op het land van belofte werd de Schiedamse scoutingdag 2013
geopend door de burgemeester Lamers, Michel Tobe en een
verdwaalde professor. De professor legde uit dat zijn tijdmachine kapot was gegaan en onze hulp nodig had om hem weer te
maken.
Op het plein hebben we outfits geknutseld van vuilniszakken en
zilver folie. Er was een lelyvlet gevuld met water zodat we van
papier bootjes konden vouwen en laten varen in de vlet. Gelukkig bleven alle bootjes varen. Bijna iedereen kent wel het spel
Angry Birds. Hiervoor was een katapult gebouwd van pionier
palen en gingen we met een bal schieten. Popcorn maken werd
ook gedaan.
Door de stad werd het grote sokkenspel gespeeld. Zoek zoveel
mogelijk mensen met de kleur sokken die op de lijst staan. De
oudere kinderen kregen dan een locatie waar ze een pakketje
op konden halen. Die pakketten samen maakte een woord.
Hiermee konden we de tijdmachine maken.
Voor de afsluiting van de dag hebben we de professor uitgezwaaid en is hij in de tijdmachine gestapt.
Duinenmars
Op zondag 14 april hebben we met 48 scouts en ouders in de
duinen van Kijkduin gewandeld. De bevers hebben samen met
de Explorers 5 kilometer gelopen en de rest heeft de 10 kilometer volbracht.
80 jarig jubileum
Op zaterdag 25 mei hebben wij onze 80e verjaardag gevierd
met leden, familieleden en oud-leden. Ruim 160 mensen hebben meegevierd met allerlei activiteiten en een gezellige barbecue.
In het mooi versierde clubgebouw was het op 25 mei 2013 een
drukte van jewelste. Er waren diverse sportieve en knutselactiviteiten voor jong en oud. Er was een fotopresentatie met foto’s
van 1948 tot nu en afsluitend was er een barbecue en een
borrel. (zie fotocollage bij hoofdstuk 1).
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De groep kreeg als cadeau een foto-mozaïek-schilderij, waarbij
het logo van de groep gevormd wordt door alle gezichten van
de huidige leden. Natuurlijk werden er de hele dag door herinneringen opgehaald. Vooral oud-leden vonden het leuk om te
zien dat de groep nog steeds springlevend is met ruim 110
leden, waarvan 30 vrijwilligers. En zonder deze enthousiaste
vrijwilligers zou de groep niet kunnen bestaan. Scouting is
zeker met zijn tijd meegegaan, maar sommige dingen blijven
als vanouds. Zoals samenwerken, vriendschap, creativiteit,
organiseren, koken, kamperen, veel afwisseling en gezelligheid.
Zomerkamp
Dit jaar zijn we van 20 tm 27 juli met z’n allen op groepskamp
geweest naar Mook vanwege het jubileumjaar. Zie hoofdstuk
4. Het voorbereidingsweekend met de staf en boomstam was
op 23 en 24 maart.
Familie-fotomiddag
Het nieuwe scoutingseizoen begon gelijk goed met een activiteit voor jong en oud(ers). En er waren natuurlijk fotopresentaties van het kamp.
Scout-in
Op 20-22 september is een hele club staf (12) naar de scout-in
geweest. Een tweejaarlijkse landelijke activiteit met workshops, veel lol en een groot feest.
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
en dit jaar vanwege het jubileum PA80FLG/J.
De Scouts startten het weekend met het postenspel, zo gingen
ze chatten, zenden, solderen, een hindernis baan lopen met
soldeerprojecten als hulpmiddel en levend twitteren. Terwijl ze
daar druk mee bezig waren begonnen de Explorers met
opdrachten uit enveloppe, waarbij ze bijvoorbeeld een
groepsfoto moesten maken met meer dan twintig mensen
erop, een parodie op een videoclip maken en drinken in
schenken voor álle leiding in het gebouw!
Om tien uur werd het weekend nationaal geopend door drie
bekende radionieuwslezers van 3FM. Na het ontbijt de volgende ochtend kwamen de Bevers, Welpen en Kabouters aan
op het gebouw, die ook aan hun postenspel begonnen. Ze
pionierden mooie minizendmastjes en schreven een mooi
verhaal met z’n allen, natuurlijk gingen ze ook zenden, chatten
en een spel met morse doen.
Na de lunch deden we met de hele groep mee met het regiospel, dat is een spel waarbij een groep uit de regio opdrachten
maakt voor de andere groepen. Uit eindelijk werd onze groep
3de.
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GOH
In het weekend van 2 en 3 november hebben we de 2e GOH
georganiseerd. Dit is een oriëntatie wandeling voor jong en
oud in drie categorieën. De deelnemers moesten met een
kaart, kompas en kaarthoekmeter een wandeling lopen door
de mooie drunense duinen.
Iedereen van de leeftijd 10 jaar en ouder kon meedoen. We
hadden dan ook een gevarieerd deelnemersveld met welpen,
verkenners, explorers, stamleden, stafleden en boomstamleden. Ouders en vriendjes mochten ook mee doen.
Inzamelacties
Verder hebben we meegedaan aan de Jantje Betonactie, de
Scoutingloterij en hebben we aan het eind van het jaar de
speculaasactie gehouden, waarmee we wat geld verdienen
voor de groep, waarmee we onder andere extra activiteiten
kunnen organiseren.
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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Op 20 juli was het dan eindelijk zo ver: groepskamp 2013! Met
15 bevers, 20 welpen/kabouters, 35 scouts, 10 explorers en 30
vrijwilligers gingen we op weg naar Mook. Nadat iedereen
vanuit de bus in het verleden was gestapt, verscheen plots de
boodschapper. Zij verwelkomde ons vriendelijk in het land
Hattuarië, waar we deze week zouden doorbrengen. Elke
speltak (leeftijdsgroep) kreeg zijn eigen ‘dorp’ aangewezen om
hun tentenkamp/overnachtingsplaats in op te bouwen. Zo
leefden de bevers, welpen en kabouters in het dorp ‘Ereslot’, de
padvindsters in ‘Toverketel’, de verkenners in ‘Kampement’, de
explorers in ‘Castellum’ en de boomstam in ‘Arboretum’. De
boodschapper vervolgde haar verhaal met het nieuws dat we
die avond hoog bezoek van de koning, koningin en prinses
zouden krijgen. De koning vertelde dat de prinses vanmorgen
was verdwenen toen ze ging wandelen in het bos. De draak
heeft haar gevangen! Nadat iedereen had beloofd de koning en
koningin te helpen, stonden er uit ieder dorp twee leiding op die
vervolgens van de koningin een riddertuniek, zwaard en schild
overhandigd kregen om gedurende het kamp te gebruiken.
Op vrijdagavond 26 juli vertrok onder luid gejuich van alle
aanwezigen Franciscus op zijn paard het bos in op zoek naar
de draak. Na een dapper zwaardgevecht, zien we hoe Franciscus de draak doodt en de prinses uit de toren redt. Deze overwinning wordt daarna uiteraard groots gevierd op het tot dorpsplein omgetoverde speelveld. ’s Avonds was er een middeleeuwse maaltijd en genoten we van diverse optredens. Hierna
ging het overwinningsfeest nog verder in een dansspektakel, en
werd het uiteindelijk afgesloten met een gigantisch kampvuur.
Omdat het teveel is om op te noemen wat we elke dag hebben
gedaan, hier een greep uit de activiteiten: sportdag, keukens
pionieren, fietshike, loophike, kanoën, waterspelletjes, midgetgolfen, zwemmen, diverse bosspelen, speurtocht, middeleeuwse markt en geocachen.
Ook al kost het kamp maar circa €100,00 per kind, toch kan niet
iedere ouder dit bedrag betalen. Aangezien het kamp het
hoogtepunt van het scoutingjaar is willen we graag dat ieder
kind mee kan gaan. Daarom zoeken we ieder jaar sponsors.
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Contributie

Inkomsten

Uitgaven

14.700,00

3.658,60

Kampgelden
Onderdelen

7.198,50

7.984,70
2.356,52

Materialen
Activiteiten en acties

25,00
5.310,67

135,70
4.212,49

Subsidie

3.600,00

Rente
Donaties

480,56
600,00

Administratiekosten

589,66

Groene blad
Cursussen en trainingen

995,49
537,11
214,00

Onderhoud gebouw

778,70

Vaste lasten
Verzekeringen
Totaal
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417,00

6.003,38
2.046,05

32.921,39

28.922,74

