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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 onze activiteiten.
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 één 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.

De Bevers en welpen-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 van Schiedam. 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 2017
Dit jaar zijn Casper Melief en Britt de Jong gestart bij de welpen. Youri Deibel en Siward de Vries zijn gestopt bij de verkenners en Kevin Ringlever gestart. Maartje van de Water is
gestopt bij de padvindsters en Monique Heuchemer en Joyce
de Keizer gestart.

Ben je vier jaar of ouder en wil je komen kijken? Dat kan!
Laat ons even weten als je komt kijken. Onze email 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
van 4 tot 7 jaar
Welpen & Kabouters
van 7 tot 11 jaar
Verkenners& Padvindsters
van 11 tot 15 jaar
Explorers
van 15 tot 18 jaar
Stam
van 18 tot 21 jaar
Boomstam
Oud leden/Stafleden, 21+

Ledenaantal
Het ledenaantal is het afgelopen jaar iets toegenomen naar 105
leden (99 in 2016).
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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.
Bijzondere activiteiten scouts:
kaal of bijknippen
spelletjes in de plantage
knuffel verbouw opkomst
lange opkomst bij nieuwe Tono gebouw
filmmarathon als openingsopkomst januari
zomerkamp natuurlijk
insignes behalen
jota

Bijzondere activiteiten bevers:
Ballenbak maken
Bijzondere activiteiten explo’s:
Naar de kinderboerderij
blenderparty
Speurtocht naar de molen
bodypainten
Levend app spelletjes spelen
restaurant avond
Vaderdag boxershorts versieren
vliegeren op het strand
Carnavalfeest, Belgisch stoelendans, verkleden etc.
slapen in een steengroeve
Zomerkamp met Egypte als thema, mummie kwam langs
kampioenschap mens erger je niet
Paasweekend, eitjes speurtocht, reuze ei verzorgen, paasbingo.
casino avond
Weekendje met Mexico als thema, zelf burrito's maken en eten
geocachen
Pietengym, kruidnootjes bakken, cadeautjes inpakken
bowlen
Landenspel met paspoort stempels
piñata slaan, sombrero spel
Superhelden diploma
Bijzondere activiteiten welpen:
Soep opera maken
Bijzondere activiteiten stam:
Vikingweekend
Vriendenopkomst
Epic mail time
Orkaan opkomst
Snoepjescasino!
BBQ bij de adviseur
De verkiezingen
Schaatsen
Plannen kamp Tsjechië
Mummie opkomst
Zelf stratego maken
Een bezoek wereldmuseum
Collecteren voor Jantje Beton
Battle of de nesten
Circusweekend
Dorp bouwen
Piratenkamp
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Installatie van de nieuwe leden
Varen in een reddingsvlot op de Lange Haven
Fiets-puzzel-geo-smartphone-tocht
Sinterklaas-cadeautjes-spelavond
Bier en burger-avond
Mini-pionieren
Game-avond

Nieuwjaarsactiviteit staf
De nieuwjaarsreceptie met de vrijwilligers van de FLG was
weer gezellig. Dit keer gingen we met z'n allen op ‘safari’ met
een echte ‘braai’ en een safarispel.

Stafweekend
We zijn met de vrijwilligers gezellig op weekend geweest:
speurtocht, themapresentaties, chinees diner, ehbo, doorlopende leerlijn, sluipiesluip, kampvuur...
En op zondag oud hollandse spelletjes en boerengolf.
Het was super weer en we waren met een heel creatief en
gezellig team!

I scout
Dit jaar hebben we voor de tweede keer meegedaan aan Iscout: een digitale ‘wereldreis’ met zo'n 8400 scouts uit meer
dan 15 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. Na de pizza een groepsfoto
maken en daarna begon het spel. Door een goede samenwerking zijn we 60e geworden van de 381 deelnemers! Tot volgend
jaar!
Meer weten? www.iscoutgame.com

NL-doet
Met een donatie van het Oranjefonds hebben wij tijdens
‘NLdoet’ op 10 en 11 maart de vloer van het verkennerlokaal
geschilderd en het hele materiaalhok op de begane grond
aangepakt.

Duinenmars
Zondag 9 april waren we met ongeveer 50 scouts en ouders
naar de duinenmars! Een mooie wandeltocht met superweer
door de duinen van Kijkduin. En natuurlijk met de trein en de
bus…
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Zomerkampen
Over de zomerkampen kan je lezen in het Groene Blad nummer 3 (zie www.scoutingflg.nl onder downloads).

Seizoensopening
Het nieuwe scoutingseizoen begon gelijk goed met een inloopactiviteit op zaterdag 26 augustus van 17:00 tot 19:00:
fotopresentatie, spelletjes, gezelligheid en wat te eten.

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.

GOH
In het weekend van 4 en 5 november was alweer de 6e GOH.
Dit is een oriëntatie wandeling voor jong en oud in drie categorieën. Een record aantal deelnemers liep in 20 teams met een
kaart, kompas en kaarthoekmeter een wandeling naar Riel via
een mooi natuurgebied onder Tilburg. Iedereen van 7 jaar en
ouder kon meedoen. We hadden dan ook een groot en gevarieerd deelnemersveld met alle leeftijdsgroepen. 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 sinterklaas- en speculaasactie gehouden, waarmee we wat geld verdienen voor de
groep. Met de opbrengst kunnen we onder andere extra
activiteiten organiseren.

Groot onderhoud gebouw
In het voorjaar is de buitenkant van ons clubgebouw flink
aangepakt. Nu de Lange Haven prachtig is opgeknapt, kon
ons clubgebouw natuurlijk niet achterblijven. Het werk is
begeleid door onze bouwcommissie (BoCo), uitgevoerd door
Bastiaanse Vastgoedonderhoud en is mede mogelijk gemaakt
door het Fonds Schiedam Vlaardingen en het de Groot Fonds.
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Contributie
Onderdeelskassen
Materiaalfonds
Activiteiten en acties
Cursussen en training

Inkomsten

Uitgaven

12.745,80

3.152,25
2.138,61

770,00
1.612,22

245,15
740,34
55,00

Subsidie

3.850,00
135,56

Rente
Donaties

300,00

Administratiekosten

350,37
294,51

Groene blad
Telecommunicatie
Onderhoud gebouw

452,48
12.330,00
338,00

Vaste lasten
Verzekeringen

19.504,57
3.748,99
831,46

Totaal

32.081,58
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31.513,73

