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Bevers 

Sterre Maartje van de Water 

Bas Siward de Vries 

Rebbel Lotte Hamerslag 

E-mail bevers@scoutingflg.nl 

  

Welpen 

Akela Zoë Melief 

Hathi Joost Mul 

Marala Naomi van der Zwet 

E-mail welpen@scoutingflg.nl 

 

Kabouters 

Woeps Angelique Speijer 

Mang Kevin Ringlever 

Sono Selma van de Werke 

E-mail kabouters@scoutingflg.nl 

 

Verkenners 

Marcel Marcel de Bruin 

Youri Youri Deibel 

Martijn Martijn Heuchemer  

Siward Siward de Vries 

E-mail verkenners@scoutingflg.nl 

 

Padvindsters 

Marloes Marloes Olsthoorn 

Fleur Fleur van de Water 

E-mail padvindsters@scoutingflg.nl 

 

Explorers 

Marcel Marcel Kieboom 

Stefan  Stefan Walthie 

Mathieu Mathieu Verkade 

E-mail explorers@scoutingflg.nl 

 

Stam 

Adviseur Eric Brouwer 

E-mail stam@scoutingflg.nl 

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 

E-mail boomstam@scoutingflg.nl 

 

Bestuur 

Voorzitter Annemieke Jansen 06-20136296 

Secretaris Joost Jansen 06-24968933 

Materiaal Mathieu Verkade 06-24869319 

Groepsbegeleider Eric Brouwer 06-14444447 

Lid  Judith van Beurden 06-44444918 

Lid  Martijn Heuchemer 06-14725780 

 

Stichtingsbestuur 

Voorzitter Rob Ouwendijk 010-2732265 

Penningmeester Peter Olsthoorn 010-4264493 

Secretaris Joost Jansen 010-4263530 

Lid Jan Lentjes 010-4265246 

Lid Arnold Jansen 010-4268106 

Lid  Theo Engering  06-52397025 

 

Redactie 

Maartje van de Water  06-30737726 

 

http://www.scoutingflg.nl/
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Vind je alles leuk en kan je niet kiezen wat je gaat doen? Kie-

zen 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 ontdek-

ken en te leren waardoor je steeds zelfstandiger wordt. En wie 

weet geef je later ook wel leiding aan een groep kinderen. 

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 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staat algemene informatie over onze scouting-

groep. 

Daarna krijg je in hoofdstuk 3 een indruk van de groepsactivitei-

ten. In hoofdstuk 4 geven we tot slot een overzicht van de 

financiën. 

 

 

 

 

Franciscus-Lodewijkgroep 

http://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 weeken-

den, bijzondere activiteiten met de hele groep en het jaarlijkse 

zomerkamp. 

 

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 telefoon-

gegevens 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 Bevers welpen en kabouters hebben opkomst op zaterdag-

ochtend 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 beheer-

stichting. 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 staf-

teams. Samen hebben zij veel plezier in het leiden van hun 

speltak en het bedenken en uitvoeren van allerlei activiteiten. 

 

Stafwijzigingen in 2014 

Dit jaar zijn er diverse verschuivingen in de stafteams geweest. 

Selma helpt mee bij de kabouters. Tim Koster is bij de welpen 

gestopt, Joost Mul is gestart bij de welpen. Fleur is overgestapt 

van de welpen naar de padvindsters. Martijn van Alphen is 

gestopt bij de verkenners. Siward helpt mee bij de verkenners. 

Martijn Heuchemer is overgestapt van de padvindsters naar de 

verkenners. Edwin van de Leur is gestopt bij de Explorers en 

Mathieu Verkade is begonnen als explorerleiding. 

 

Ledenaantal 

Het ledenaantal is het afgelopen jaar afgenomen van 127 naar 

111. 
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Over de activiteiten van onze speltakken tijdens de wekelijkse 

opkomsten kan je lezen in de groene bladen. Deze zijn te 

vinden op onze website: www.scoutingflg.nl 

Ook kan je ons volgen via social media. Onze groep is te 

vinden op twitter en facebook met de laatste gebeurtenissen! 

 

Volg op twitter: 

@ScoutingFLG     @StamFLG     @ExplorersFLG 

@PadvindstersFLG     @VerkennersFLG 

@KaboutersFLG     @WelpenFLG     @BeversFLG 

 

Facebook: 

/FranciscusLodewijk     /VerkennersFLG     /WelpenFLG 

 

Hieronder kan je lezen wat er zoal aan bijzondere groepsactivi-

teiten is georganiseerd in het afgelopen jaar. 

 

Nieuwjaarsactiviteit staf 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we met de staf, 

stichting en boomstam ‘Wie is de mol’ gespeeld. 

 

 

 

Stafweekend 

29 en 30 maart zijn we op stafweekend geweest. Na de geza-

menlijke lunch gingen we in teams met een autospeurtocht 

langs de Hollandse Waterlinie naar Zeist. ’s Avonds hebben we 

levend Scrabble gespeeld en de volgende dag gingen we 

steppen in Doorn. Het was een heel gezellig weekend met 

supermooi weer. 

 

 

 

 

Duinenmars 

Op zondag 6 april hebben we met maar liefst 58 scouts en 

ouders in de duinen van Kijkduin gewandeld. Maar eerst 

natuurlijk met de trein en de bus. De bevers hebben 5 kilome-

ter gelopen en de rest heeft de 10 kilometer volbracht. 
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Schiedamse scoutingdag 

Dit jaar hebben de Bevers, Welpen en de Kabouters weer mee 

gedaan met de Schiedamse Scoutingdag op 12 april. 

De dag werd geopend door de burgemeester van Schiedam. 

Toen de vlaggen gehesen waren begon de vossenjacht. In het 

centrum liepen allemaal mensen met rare outfits die de scouts 

moesten vinden. Er liep een Tirools meisje die eigenlijk een 

jongen was, een heks, een olifant, een tovenaar, de Kerstman, 

een non en paparazzi! Iedere keer dat ze iemand vonden (en 

tikten!) kregen ze een woord, en met al die woorden konden ze 

een zin vormen. 

Verder kon je bij de boom op het Land van Belofte kratten 

stapelen en deze beklimmen. 

Ook was er een aanhanger vol water waar je eendjes kon 

vissen en bij het kampvuur kon je maïs halen zodat je boven 

het vuurtje zelf popcorn kon maken. En op het plein kon je nog 

twister spelen. En tot slot hadden de Scouts van andere groe-

pen een wipwap gepionierd waar iedereen even op kon wippen.  

 

 

Zomerkampen 

Over de zomerkampen kan je lezen in het Groene Blad num-

mer 3 (zie www.scoutingfl.nl onder downloads). 

 

 

Familie-fotoavond 

Het nieuwe scoutingseizoen begon gelijk goed met een foto-

presentatie van het afgelopen jaar, een hapje en een drankje. 

Er zijn maar liefst 12 pakken pannenkoeken gebakken! 

 

 

Zeeuwse Scoutiviteit 

De ZESC (ZEeuwse SCoutiviteit) is een weekend dat wordt 

georganiseerd speciaal voor leiding op scouting. Hier organi-

seren ze workshops die ons helpen het spelaanbod te verbre-

den of ons leert om beter om te gaan met kinderen en situaties 

binnen de groep. 

 

Op 19, 20 en 21 september 2014 zijn 10 man staf naar Veere, 

Zeeland gegaan. Daar hebben ze een weekend gehad dat in 

het teken stond van workshops, maar ook plezier en feestjes.  

De workshops die tijdens de zeeuwse scoutiviteit gevolgd 

konden worden waren bijvoorbeeld: schminken voor begin-

ners, knopenborden maken, omgaan met ouders, kinderen 

met ander gedrag, route technieken voor beginners, koken 

met wonderpannen, houtbewerken…. en ga zo maar door! 

 

 

Brandersfeesten 

De explorers hebben deze keer het Bungeeroeien gewonnen 

en hebben zelfs de krant gehaald. 
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JOTA / JOTI 

17 tm 19 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOH 

In het weekend van 1 en 2 november hebben we de 3e 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 

het mooie Oisterwijkse vennengebied: mooi weer, prachtig 

wandelgebied, leuke deelnemers en het belangrijkste het was 

erg gezellig!!! 

Iedereen van de leeftijd 10 jaar en ouder kon meedoen. We 

hadden dan ook een gevarieerd deelnemersveld met welpen, 

verkenners, explorers, stamleden, stafleden en boomstamle-

den. Ouders en vriendjes mochten ook mee doen. 

 

 

 

 

 

 

Inzamelacties 

Verder hebben we meegedaan aan de Jantje Betonactie en 

hebben we aan het eind van het jaar de speculaasactie ge-

houden, waarmee we wat geld verdienen voor de groep, 

waarmee we onder andere extra activiteiten kunnen organise-

ren. 

 

 
 

Sinterklaas 

Dit jaar kwamen zwartepieten op bezoek bij de Welpen, Ka-

bouters en Bevers en bezocht de sint namens de groep diver-

se adressen in de omgeving. 
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 Inkomsten Uitgaven 

   

Contributie 14.015,50 3.179,61 

Kampgelden 4.651,85 5.289,61 

Onderdelen  2.936,53 

Materialen 169,00 650,70 

Activiteiten en acties 3.177,47 2.160,94 

   

Subsidie 3.850,00  

Rente 358,31  

Donaties 300,00  

   

Administratiekosten 726,30 2.098,00 

Groene blad  427,38 

Cursussen en trainingen 125,00 530,00 

   

Onderhoud gebouw  732,96 

Vaste lasten 599,64 5.397,83 

Verzekeringen  2.018,42 

   

Totaal 27.973,07 25.421,98 

 


