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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 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 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.
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.

Stafwijzigingen in 2018
Maartje van de Water en
Marcel de Bruin zijn
gestopt bij de verkenners,
Edwin is overgestapt van
de verkenners naar de
Explorers. Stefan Walthie
is gestopt bij de explorers. Eric is gestopt als
stamadviseur en Marcel
Kieboom heeft het stokje
overgenomen.

Speltakken en tijden
Onze scoutinggroep heeft de volgende speltakken:
Bevers
van 4 tot 7 jaar
Welpen
van 7 tot 11 jaar
Scouts
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 afgenomen naar 101
leden (105 in 2017).
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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
@BeversFLG
@WelpenFLG
@Scouts_FLG
@ExplorersFLG
@StamFLG

@GroeneBladFLG

Bijzondere activiteiten scouts:
Masterchef: koken in patrouilles
Waterbaan maken van plastic flessen
Routetechniek: coördinaten zoeken op
kaart en route lopen van ander groepje
Operatie ingeblikt: blikjes zoeken in het gebouw
In mei leggen alle vogels een ei: nest pionieren, ei
vervoeren over parcours, ei koken en opeten
en met de inhoud Noorse wafels maken
Nationale ballendag: allemaal balspellen
Katapult maken van bamboestokkken
Verjaardags of afscheidsopkomst
Stopmotionfilmpjes maken
Ehbospellen

Facebook:
/FranciscusLodewijk
/BeversFLG
/WelpenFLG
/Scouts-FLG-100190077458281
/StamFLG
Hieronder kan je lezen wat er het afgelopen jaar bijzonder was
en welke activiteiten zoal zijn georganiseerd.

Bijzondere activiteiten bevers:
Olympische winterspelen
Speurtocht kinderboerderij
Alice in Wonderland weekend
Brandersfeesten, Jota-Joti, seizoensopening
Fleur Kleur badge, naaien, verkleden en toneelspelen
Bever-doe-dag naar de Speeldernis
Bakken, knutselen en postenspel
Vriendje vriendinnetje dag
Mulan, China weekendje
Spelen in de boomhut!!

Bijzondere activiteiten explo’s:
Bowlen
Bolderen
Dungeons&dragons
Zwemmen in het tikibad
Casino opkomst voor de scouts
Abseilen uit het gebouw
Guitar/band hero
Strandwandeling
Zomerkamp

Bijzondere activiteiten welpen:
EHBO insigne
Wie is de mol?
Wereld reis weekend
Afval opruim wedstrijd in het centrum
Een opkomst over scouting in de toekomst
Spookhuis maken voor de ouders
Levend pokemon go
Levend mario party
Natuur insigne
Sport insigne

Bijzondere activiteiten stam:
Escape room
Levend Mario party
Afscheidsbbq bij Erik
Ik hou van Holland
Pyjama party
Film maken
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Nieuwjaarsactiviteit staf
De nieuwjaarsreceptie met de vrijwilligers van de FLG was
weer gezellig. Dit keer gingen we met z'n allen onze 85e verjaardag vieren en hebben we pannenkoeken gegeten, slingers
gemaakt, beschuit versierd, balonnentrap en stoelendans
gespeeld…. Echt iets voor (grote) kinderen ;-).

I scout
Dit jaar hebben we op 3 maart voor de derde keer meegedaan
aan I-scout: een digitale ‘wereldreis’ met zo'n 10.000 scouts
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 en de groepsfoto begon het spel.
Door een goede samenwerking zijn we 92e geworden van de
424 teams! Volgend jaar weer!
Meer weten? www.iscoutgame.com

NL-doet
Met een donatie van het Oranjefonds hebben wij tijdens
‘NLdoet’ op 9 en 10 maart de grote zaal en de vloer van de
stam geschilderd.

Duinenmars
Zondag 8 april waren we met maar liefst 62 scouts en ouders
naar de duinenmars! Een mooie wandeltocht met …. ja alweer
…. mooi weer door de duinen van Kijkduin. En natuurlijk met
de trein en de bus…

85 jarig jubileumfeest
26 mei hebben we ter ere van ons 85 jarig bestaan een gezellige BBQ voor leden en oud leden georganiseerd. Er werd een
tipje van de sluier opgelicht over wat ons als kampthema stond
te wachten. Na dit spannende moment, werd het feest officieel
geopend. Je kon foto’s bekijken, bordspelen doen, knutselen,
geschminkt worden en natuurlijk was er de photobooth!
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Groepskamp
Over ons groepskamp in Hoogerheide 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 1 september met een echte vossenjacht. Dit jaar konden alle kampdeelnemers een cd met alle
kampfoto’s krijgen, maar dan moesten ze eerst een opdracht
uitvoeren. En dat was een flinke uitdaging: het vinden van alle
leiding en boomstamleden in de stad die verkleed waren als
personages die wel iets met ontdekken te maken konden
hebben.

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 3 en 4 november was alweer de 7e GOH.
Dit is een oriëntatie wandeling voor jong en oud in drie categorieën, georganiseerd door 6 man staf. 60 wandelaars liepen in
19 teams met een kaart, kompas en kaarthoekmeter een
wandeling naar Hoogerheide via een mooi natuurgebied onder
Bergen op Zoom. 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.
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Suikerzoet Filmfestival
Dit jaar zijn wij voor het eerst locatie geweest voor het Suikerzoet Filmfestival! In de binnenstad van Schiedam wordt dit
gratis film evenement al 14 jaar op rij georganiseerd. Net als
onze vereniging, draait ook Suikerzoet volledig op vrijwilligers.
Een prachtig initiatief waar we graag aan mee helpen en onze
grote zaal is natuurlijk een bijzondere filmzaal.

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. Met
de opbrengst kunnen we onder andere extra activiteiten
organiseren.

Groot onderhoud
Tijdens de zomervakantie hebben we niet stil gezeten. De
vloeren van de bevers, welpen, grote zaal en de overlopen in
het trappenhuis zijn onder handen genomen en zijn van een
mooie nieuwe bedekking voorzien.
En in het najaar heeft de hal een opknapbeurt gehad.

Opleiding en training
Op zaterdag 17 februari werd er een trainingsdag Gewenst
Gedrag verzorgd door een 4-tal trainers van scouting Nederland. Deze training werd door de 4 scoutinggroepen uit Schiedam gevolgd. Leiding, praktijkbegeleiders en bestuursleden
waren aanwezig. Bij elkaar een groep van ruim 50 personen
met als doel: met elkaar in gesprek gaan over gewenst gedrag. Daarnaast heeft het bestuur meegedaan aan het traject
bestuursontwikkeling, dat door de regio is georganiseerd.
In september zijn acht vrijwilligers van onze scoutinggroep
naar de Zeeuwse Scoutiviteit geweest. Dit is een gezellig
weekend aan het Veerse meer in Zeeland waar allerlei activiteiten en cursussen georganiseerd worden voor en door de
vrijwilligers van scouting.
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Contributie
Onderdeelskassen
Materiaalfonds

Inkomsten

Uitgaven

12.805,05

3.072,09

842,50

2.538,65
367,62

Activiteiten en acties
Cursussen en training

8.248,53

Subsidie

3.904,00

Rente
Donaties

30,76
300,00

Administratiekosten

8.063,57
133,50

797,70

Groene blad

480,00

954,64

Telecommunicatie
Onderhoud gebouw

400,00

480,05
16.440,25

Vaste lasten
Verzekeringen
Totaal
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317,00

3.762,19
1.257,90

27.327,84

37.868,16

