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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 krijg je in hoofdstuk 3 een indruk van de groepsactiviteiten. In hoofdstuk 4 geven we tot slot 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 stafteams. 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.

Stafwijzigingen in 2015
Dit jaar is Kevin Ringlever is bij de welpen gestopt, Naomi van
der Zwet is overgestapt naar de kabouters. Fleur is gestopt bij
de padvindsters.

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.

Ledenaantal
Het ledenaantal is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven met
108 leden (111 in 2014).

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+

2

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 het afgelopen jaar bijzonder was
en wat voor groepsactiviteiten is georganiseerd.
Groene Blad
Dit jaar bestaat ons Groene Blad 70 jaar!

Nieuwjaarsactiviteit staf
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we met de staf,
stichting en boomstam ‘scouting masterchef’ gespeeld.

Stafweekend
Op 18 en 19 april zijn we met 23 staf-, boomstam- en bestuursleden van onze groep een weekend weggeweest. Zaterdag was
er een autospeurtocht naar Bavel, 's avonds een BBQ, avondspel en natuurlijk een kampvuur. Zondag stond er een gps-tocht
per kano op het programma. Het was weer erg gezellig!
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Duinenmars
Zondag 12 april waren we met meer dan 70 scouts en ouders
naar de duinenmars! Een mooie wandeltocht door de duinen
van kijkduin. Maar eerst met de trein en de bus…behalve de
explorers, want die gingen op de fiets!

Zomerkampen
Over de zomerkampen kan je lezen in het Groene Blad nummer 3 (zie www.scoutingflg.nl onder downloads).
Er zijn ook twee explorers (Julie en Iris) naar de wereld jamboree in Japan geweest!

Familie-fotomiddag
Het nieuwe scoutingseizoen begon gelijk goed met een fotopresentatie van het afgelopen jaar.

Brandersfeesten
Tijdens de Brandersfeesten stonden we weer op het Doelenplein bij molen de Kameel met diverse leuke activiteiten, zoals
schminken, eendjes vissen en natuurlijk de bungeeroeiwedstrijd.
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JOTA / JOTI
16 tm 18 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 7 en 8 november hebben we de 4e 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 naar
Soerendonk door een mooi bos en heidegebied onder Eindhoven: 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 boomstamleden. 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 gehouden, waarmee we wat geld verdienen voor de groep,
waarmee we onder andere extra activiteiten kunnen organiseren.

Sinterklaas
Dit jaar kwamen zwartepieten op bezoek bij de Welpen, Kabouters en Bevers en bezocht de sint namens de groep diverse adressen in de omgeving.
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Contributie
Kampgelden
Onderdelen

Inkomsten

Uitgaven

14.543,50

8.022,76

150,00

Materialen
Activiteiten en acties

502,50
4.669,31

Subsidie

3.850,00

Rente
Donaties

310,05
600,00

Administratiekosten

809,60

565,72
4.357,52

1.293,80

Groene blad

173,62

Telecommunicatie
Onderhoud gebouw

476,11
977,50

Vaste lasten
Verzekeringen
Totaal
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439,91

5.399,26
2.054,34

25.874,87

23.320,63

