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Bevers 

Sterre Maartje van de Water 

Bas Siward de Vries 

Rebbel Lotte Hamerslag 

E-mail bevers@scoutingflg.nl 

  

Welpen & Kabouters 

Akela Zoë Melief 

Hathi Joost Mul 

E-mail welpen@scoutingflg.nl 

E-mail kabouters@scoutingflg.nl 

 

Verkenners 

Martijn Martijn Heuchemer  

Youri Youri Deibel  

Marcel Marcel de Bruin 

Siward Siward de Vries 

E-mail verkenners@scoutingflg.nl 

 

Padvindsters 

Edwin Edwin van de Leur 

Maartje Maartje 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 

 

IBAN NL34 INGB 0000772595 

t.n.v. st. scouting Franciscus-

Lodewijkgroep te Schiedam 

email: info@scoutingflg.nl 

internet: www.scoutingflg.nl 

twitter : @scoutingflg 

 

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  Martijn Heuchemer 06-14725780 

 

Stichtingsbestuur 

Voorzitter Rob Ouwendijk 06-22968839 

Penningmeester Peter Olsthoorn 06-44346688 

Secretaris Joost Jansen 010-4263530 

Lid Jan Lentjes 010-4265246 

Lid Arnold Jansen 010-4268106 

Lid  Theo Engering  06-52397025 

 

Redactie Groene Blad                 Webmaster 

Maartje van de Water                 Yorick de Vries  

groeneblad@scoutingflg.nl               webmaster@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 één van de vier scoutinggroe-

pen in Schiedam. Het is een groep voor jongens en voor meis-

jes 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 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 email en tele-

foongegevens 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 & Kabouters Jongens en meisjes van 7 tot 11 jaar 

Verkenners Jongens van 11 tot 15 jaar 

Padvindsters Meisjes van 11 tot 15 jaar 

Explorers  Jongens en Meiden van 15 tot 18 jaar 

Stam  Jongens en Meiden van 18 tot 21 jaar 

Boomstam  Oud leden/Stafleden, 21+ 

De Bevers en welpen-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 2016 

Dit jaar zijn Naomi van der Zwet en Selma van de Werke ge-

stopt bij de kabouters. Marloes Olsthoorn is gestopt bij de 

padvindsters en Maartje van de Water en Edwin van de Leur 

zijn gestart. 

 

Ledenaantal 

Het ledenaantal is het afgelopen jaar iets afgenomen naar 99 

leden (108 in 2015). 
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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 het afgelopen jaar bijzonder was 

en welke groepsactiviteiten zoal zijn georganiseerd. 

 

  

Bevers 
Zelf ijs maken 

Snoepjescasino 
Smokkelbosspel 

Technisch postenspel 
Vloer is lava opkomst 

Proefjes met professor Plof 
Bever-doe-dag: glow in the dark minigolf 

Dinodag (koken, quiz, bordspel etc. in dinosaurus thema) 
Verf de vloer opkomst (gigantisch kunstwerk met hand- en voetafdrukjes) 

Verjaardagsfeest (met ballonnenprikken en verschillende taartspellen) 
Slingertocht met sleutels winnen en code kraken 
Griezelochtend met weerwolven en hut bouwen 
Knopenbordje maken (zeer eenvoudige versie) 

Lekker bakken met bijzondere vormpjes 
Herfst speurtocht en kastanjeknutsels 

Theater, verkleden en schminken 
Sinterklaas kwam langs! 

Playmais dierendag 
Kerstknutselen 
Glittergevecht 

Welpen-kabouters 
Knopenbadge 

Insigne spoorzoeken 
Teambuilding opdrachten 

Zomerkamp "Reis door de tijd" 
Bezoek aan het wereldmuseum in Rotterdam 

High tea maken voor de ouders toen de onderdelen samen gingen draaien 
Weerwolven weekend met de Scouting Wesselgroep uit Vlaardingen 

Weekend bij de Wesselgroep in de broekpolder  
Voorbereidingsweekend kamp  

Afscheid Marala en Sona 
Verjaardag van Hathi 

Nieuwjaarscasino 
Installeren 

Scouts 
Kookwedstrijd met drie gerechten 

Op Zomerkamp zijn we op tijdreis geweest 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie hebben we casino gespeeld in galakleding met de explorers en stam 

Lange opkomst bij de natuurspeeltuin achter schiedam noord met dropping en overnachting 
Het leiding team is samengegaan om de jeugdleden nog meer variatie te kunnen bieden in het spel van scouting 

Dropping met rugzak voor de overnachting in Hoek van Holland waar ze zelf de weg naar de slaapplaats moesten vinden 
Ketting reactie waarbij je met een ding in beweging zetten andere dingen in beweging moet krijgen en zo een parkoers af 

Afscheid van Marloes als leiding van de padvindsters: alles stond in het teken van haar opleiding tot verpleegkundige 
Sinterklaas met opdrachten om je cadeau te bemachtigen en je gedicht voor te mogen lezen 

Werken aan insignes zoals knopen, vuur maken, ehbo en routetechnieken 
Naar buiten in het sterrenbos en de plantage 

Spelletjes in de grote zaal Explorers 
Skydiven 

Masterchef 
Stop motion film 

Snapchat verstoppertje 
Restaurant-avonden 

Kamp in Zweden 
Geocachen 

Speleo 
Joga 

Stam 
Bbq 

Creatief 
Proefjes 

Bodypaint 
Pyjama party 
Watergevecht 

Lord of the rings 
Epic meal time 

Verzin iets 
Muziek 

Film 
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Nieuwjaarsactiviteit staf 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben we met de staf, 

stichting en boomstam ‘escape-room’ gespeeld in Donald 

Duckthema met een heuse ‘woudloperstest’. 

 

 

 

 

 

 

 

Stafavond 

In februari hebben we een stafavond georganiseerd over leiding 

zijn, training en opleiding. Die avond heeft een aantal stafleden 

direct de kwalificatie gekregen, want we hebben behoorlijk wat 

ervaren leiding. 

 

 

 

 

 

I scout 

Dit jaar hebben we voor het eerst meegedaan aan I-scout: een 

digitale ‘wereldreis’ met 7.000 scouts uit 20 verschillen landen 

waarbij je punten kan krijgen door het goed beantwoorden van 

reisvragen. Maar om een vraag te mogen beantwoorden moet 

je eerst credits verdienen door de meest vreemde opdrachten 

uit te voeren. Meer weten? www.iscoutgame.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duinenmars 

Zondag 10 april waren we met ongeveer 60 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 net als vorig jaar op de fiets! 

 

  

http://www.iscoutgame.com/
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Groepsweekend 

Op 15 tm 17 april zijn we met het grootste deel van onze scou-

tinggroep (ruim 70 deelnemers) een weekend weg geweest 

naar Westmalle in België. 

Het thema was ‘tovenaars’. Door goed samen te werken en de 

opdrachten en spellen goed uit te voeren, konden we een 

certificaat verdienen waarmee je wordt toegelaten tot de ‘tove-

naarsopleiding’. En dat is natuurlijk gelukt. 

Vrijdagavond was er een avondspel voor de oudere leeftijds-

groepen en heeft de tovenaar bij de jongste onderdelen voorge-

lezen. 

Zaterdag was er een postenspel, speurtocht, dierengeluiden-

spel en kampvuur, Zondag stond er levend ganzenbord en 

boompje verwissel op het programma. Het was weer erg gezel-

lig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zomerkampen 

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

mer 3 (zie www.scoutingflg.nl onder downloads). 
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Seizoensopening 

Het nieuwe scoutingseizoen begon gelijk goed met een foto-

presentatie van het afgelopen jaar en een vossenjacht met alle 

kampthemafiguren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOTA / JOTI 

14-16 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. En ’s aconds 

was er een ‘silent disco’! Onze call is PA7FL/J. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOH 

In het weekend van 5 en november hebben we de 5e GOH 

georganiseerd. Dit is een oriëntatie wandeling voor jong en 

oud in drie categorieën. De deelnemers liepen met een kaart, 

kompas en kaarthoekmeter een wandeling naar Geldrop via 

de Strabrechtse heide bij Eindhoven: mooi weer, prachtig 

wandelgebied, leuke deelnemers en het belangrijkste het was 

erg gezellig! 

Iedereen van 7 jaar en ouder kon meedoen. We hadden dan 

ook een groot en gevarieerd deelnemersveld met alle leef-

tijdsgroepen. 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. 
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 Inkomsten Uitgaven 

   

Contributie 12.646,25 3.435,73 

Kampgelden  34,00 

Onderdeelskassen  1.596,33 

Materiaalfonds 630,00 530,20 

Activiteiten en acties 7.075,85 6.277,12 

Cursussen en training  195,00 

   

Subsidie 3.850,00  

Rente 245,26  

Donaties 300,00  

   

Administratiekosten  497,54 

Groene blad  527,35 

   

Telecommunicatie  447,78 

Onderhoud gebouw  763,87 

Vaste lasten 275,00 3.532,08 

Verzekeringen  1.884,30 

   

Totaal 25.022,36 19.721,30 

 


