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Scouting Franciscus–Lodewijkgroep 
schiedam  



 

Contact 
 
 
 

 
Bevers 
Sterre Maartje van de Water 
Bas Siward de Vries 
Rebbel Lotte Hamerslag 
E-mail bevers@scoutingflg.nl 
 
Welpen 
Ikki Britt de Jong 
Jacala Casper Melief 
Sona Selma van de Werke 
E-mail welpen@scoutingflg.nl 
 
Scouts 
Martijn Martijn Heuchemer 
Kevin Kevin Ringlever 
Monique Monique Heuchemer 
Joyce Joyce de Keizer 
Zoë  Zoë Melief 
E-mail scouts@scoutingflg.nl 
 
Explorers 
Marcel Marcel Kieboom 
Mathieu Mathieu Verkade 
Edwin Edwin van de Leur 
E-mail explorers@scoutingflg.nl 
 
Stam 
Adviseur Marcel Kieboom 
Voorzitter Britt de Jong 
E-mail stam@scoutingflg.nl 
 
Clubhuis 
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: https://scoutingflg.nl 
twitter : @scoutingflg 

 
Boomstam 
Contactpersoon Annemieke Jansen 
 
Bestuur 
Secretaris Joost Jansen 
Penningmeester Peter Olsthoorn 
Materiaal Martijn Heuchemer 
Lid  Joost Mul 
Lid Zoë Melief 
E-mail bestuur@scoutingflg.nl 
 
 
Stichtingsbestuur 
Voorzitter Rob Ouwendijk 
Penningmeester Peter Olsthoorn 
Secretaris Joost Jansen 
Lid Jan Lentjes 
Lid Arnold Jansen 
Lid  Theo Engering  
 
Redactie Groene Blad 
Maartje van de Water  
Joost Mul 
groeneblad@scoutingflg.nl 
 
Webmaster 
webmaster@scoutingflg.nl 
 
 



1 

1 Inleiding 
 
 
 
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 https://scoutingflg.nl 

Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 staat algemene informatie over onze scouting-
groep. 
Daarna krijg je in hoofdstuk 3 een indruk van onze activiteiten. 
In hoofdstuk 4 geven we tot slot een overzicht van de financiën. 
 
 
 

 
 

Franciscus-Lodewijkgroep 
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2  Onze scoutinggroep  
 
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 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 af-
wisselende activiteiten die passen bij de leeftijd. Daarnaast zijn 
er natuurlijk de weekenden, bijzondere activiteiten met de hele 
groep en het jaarlijkse zomerkamp. 
 
Ons clubgebouw is een monumentaal pand aan de Lange Ha-
ven 11 in het centrum van Schiedam. Alle leeftijdsgroepen heb-
ben 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 telefoon-
gegevens staan op de website onder de knop informatie en ver-
volgens de knop contact. 
 
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  21+ 

De bevers en welpen hebben opkomst op zaterdagochtend en 
de scouts, explorers en stam op vrijdagavond. De boomstam 
heeft jaarlijks 2 eigen bijeenkomsten. 
 
Vereniging en beheerstichting 
Onze scoutinggroep bestaat uit een vereniging en een beheer-
stichting. De vereniging richt zich op het scoutingspel en de ont-
wikkeling van de groep en de beheerstichting zorgt voor het ge-
bouw en de financiën. 
 
De staf 
Zonder vrijwilligers geen scoutinggroep. De stafleden, een 
groep jonge mensen die het leuk vindt elke week voor een op-
komst 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 2019 
Zoë is gestopt bij de welpen en gestart bij de scouts en lid van 
het verenigingsbestuur geworden. Joost Mul is gestopt bij de 
welpen en scouts. Eric is gestopt als groepsbegeleider en ge-
start als praktijkbegeleider. 

 
Ledenaantal 
Het ledenaantal is het afgelopen jaar iets afgenomen naar 98 
leden (101 in 2018). 
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3  activiteiten 
 
Over de activiteiten van onze speltakken tijdens de wekelijkse 
opkomsten kan je lezen in de groene bladen. Deze zijn te vin-
den op onze website: https://scoutingflg.nl/ 
Ook kan je ons volgen via social media. Onze groep is te vin-
den op twitter en facebook met de laatste gebeurtenissen!  
 
Volg op twitter: 
@ScoutingFLG @GroeneBladFLG 
@BeversFLG 
@WelpenFLG 
@Scouts_FLG 
@ExplorersFLG 
@StamFLG 
 
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 explo’s: 
foto’s maken, ontwikkelen en afdrukken 

dungeons&dragons 
geocachen 
exploriteit 

karten 
dropping 

lasergamen 
explo-awards 

Just dance opkomst 

Bijzondere activiteiten stam: 
“Ik houd van Holland” opkomst 

Buitenspeelopkomst 
Levend Mario Party 

Avatar marathon 
Escaperoom 

Crazy 88 
Stamawards 

D&D opkomst 
Hobby opkomst 

Geocache opkomst 
 

Bijzondere activiteiten scouts: 
Op weekend in Pijnacker als voorbereiding voor zomerkamp 

Deelgenomen aan Regionale scoutswedstrijden (rsw) 
Zomerkamp met thema alle dagen feest in Austerlitz 

Levend ganzenbord door hele gebouw gespeelt 
15 km gelopen met duinenmars in Kijkduin 

Aan insignes gewerkt 
Collecteren voor jantje beton 

7 overgevlogen scouts geïnstalleerd 
Herdenksopkomst tbv 4/5mei dodenherdenking 

Met bamboe bruggen gebouwd: welke kan de grootste krachten aan 
Expressie insigne met als eind de zelfgemaakte film met ouders bekeken 

Bijzondere activiteiten bevers: 
Zomerkamp in Sjakie en de chocoladefabriek 

World clean up day, plastic uit de oceaan vissen 
Spelen op de Isquash baan van HermesDVS 

Bever-doe-dag naar de Beestenboel 
Peter pan weekend 

Wafels bakken 
Circus opkomst 

Fotokalender maken 
Jota-Joti, into the jungle thema 

Levend cluedo en bordspellen in het park 
Steven Stroom badge, angst overwinnen, NOZW spel, kompas knutselen 

Bijzondere activiteiten welpen: 
Vriendjes- en vriendinnetjesopkomst 

Regioactiviteit: De Gulden draak 
Knutselopkomst 
Pionieropkomst 

Speeldernis 
Proefjesopkomst 

World Cleanup day 
Zelf Monopoly maken 

Afscheidsopkomst Hathi & Akela 
Verjaardagsopkomst Ikki & Jacala 
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Nieuwjaarsactiviteit vrijwilligers 
We organiseren ieder jaar een vrijwilligersborrel voor iedereen 
die het afgelopen jaar op de een of andere manier geholpen 
heeft als vrijwilliger bij de groep. Deze keer met een borrel, 
hamburgers en een zeer goed georganiseerde Pubquiz in de 
grote zaal. 
 
 
iScout 
Dit jaar hebben we op 3 maart voor de vierde keer meegedaan 
aan iScout: een digitale ‘wereldreis’ met meer dan 10.000 
scouts waarbij je punten kan krijgen door het goed beantwoor-
den van reisvragen. Maar om een vraag te mogen beantwoor-
den moet je eerst credits verdienen door de meest vreemde op-
drachten uit te voeren. Na de traditionele pizza en de groeps-
foto begon het spel. We zijn deze keer 114e geworden van de 
477 teams. Volgend jaar weer! 
Meer weten? https://iscoutgame.com/ 
 
 
 
 
 
NL-doet 
Met een donatie van het Oranjefonds hebben wij tijdens 
‘NLdoet’ op 15 en 16 maart de muren en plafonds van het trap-
penhuis opgeknapt en geschilderd. Het trappenhuis is nu weer 
oogverblindend wit. 
 
 
 
 
 
Duinenmars 
Zondag 7 april waren we met een grote groep scouts en ou-
ders naar de duinenmars! Een mooie wandeltocht tijdens de 
eerste zomerse dag van 2019. Deze keer zijn we met auto’s 
afgereisd naar Kijkduin, omdat het OV met een grote groep 
wel erg ingewikkeld werd en dat beviel prima. De door de 
boomstam georganiseerde lunch was ook top. 
 
 
 
 
 
Weekend voor 18-plussers 
We hadden 18-19 mei een gezellig weekend met de vrijwil-
ligers en een vol programma: Na de lunch stranden op een on-
bewoond eiland, na veel gepuzzel ontsnappen (lees: escape-
room), pizza eten in Oud Beijerland, een groot kampvuur, het 
spel ‘wie heeft er nog nooit …’, en op zondag heerlijk struinen 
en geocachen op het eiland Tiengemeten. 
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Zomerkampen 
Over de zomerkampen kan je lezen in het Groene Blad num-
mer 3 (zie https://scoutingflg.nl/het-groene-blad). 
 
 
Seizoensopening 
We zijn het seizoen gestart met een vossenjacht, mooie kamp-
verhalen en het bekijken van de kampfoto’s. Hiervan is een 
leuk filmpje gemaakt (zie facebook). 
 
 
 
 
 
Open Monumentendag 
Dit jaar hebben we op zaterdag 14 september meegedaan aan 
Open Monumentendag. Het thema was ‘Plekken van Plezier’ 
en dat past helemaal bij onze scoutinggroep. Er werden rond-
leidingen gegeven en er was een mooie samenvatting van de 
geschiedenis van ons gebouw gemaakt voor alle gasten. 
 
 
 
Brandersfeesten 
Uiteraard waren we er ook weer bij tijdens de brandersfeesten 
met onder meer popcorn bakken, eendjes vissen, schminken, 
sleutelhanger knopen, kanovaren, opblaasballen op het water. 
Het weer werkte niet mee, maar iedereen heeft zich toch goed 
vermaakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOTA / JOTI 
Elk jaar proberen duizenden scouts met elkaar in contact te 
komen via de radio en via het internet. De weekendvullende 
activiteit zorgt niet alleen voor contacten over de hele wereld 
maar staat ook vooral in teken van de techniek! Zo is er weer 
heel wat gesoldeerd. Het thema van dit jaar was INTO The 
Wild. Dit volgt het thema van de Welpen die dit jaar hun 100ja-
rig bestaan vieren. Zo gaat op deze manier ook de JOTA en 
de JOTI de jungle in. 
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GOH (Gezellige Oriëntatie Hike) 
In het weekend van 2 en 3 november was de 8e GOH. Dit is 
een gezellige oriëntatie wandeling voor jong en oud in drie ca-
tegorieën. 60 wandelaars liepen in 19 teams met een kaart, 
kompas en kaarthoekmeter een wandeling naar Loon op Zand 
via de Drunense Duinen. Iedereen van 7 jaar en ouder kon 
meedoen. We hadden dan ook een groot en gevarieerd deel-
nemersveld met alle leeftijdsgroepen. Ouders en vriendjes 
mochten ook mee doen. Het avondprogramma bestond traditi-
oneel uit chinees eten, een kampvuur en een vuurshow. Zon-
dag nog een gezamenlijk ontbijt en weer naar huis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzamelacties 
We hebben weer meegedaan aan de Jantje Betonactie en 
hebben aan het eind van het jaar de speculaasactie gehou-
den, waarmee we wat geld verdienen voor de groep. Met de 
opbrengst kunnen we onder andere extra activiteiten organise-
ren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opleiding en training 
Naast de persoonlijke opleidingstrajecten van staf, zijn er ook 
‘ONS’ activiteiten georganiseerd met leerzame thema’s. Ver-
der hebben de gezamenlijke praktijkbegeleiders van de vier 
Schiedamse scoutinggroepen een activiteit voor alle staf neer-
gezet om elkaar beter te leren kennen. Ook zijn enkele stafle-
den naar de scout-in geweest, waar ze diverse trainingen heb-
ben gevolgd (van houthakken tot PR, van regiospelen tot lei-
dinggeven). 

 
  



7 

4  Financieel overzicht 
 
 
 
 Inkomsten Uitgaven 
   
Contributie 12.577,75 3.076,25 
Onderdeelskassen  2.844,40 
Materiaalfonds 610,00 584,27 
Activiteiten en acties 2.801,95 3.238,08 
   
   
Subsidie 4.500,00  
Rente 19,40  
Donaties 300,00  
   
Administratiekosten 643,35 1.296,05 
Groene blad 480,00 846,61 
   
Telecommunicatie  499,25 
Onderhoud gebouw 400,00 1.311,50 
Vaste lasten 402,00 4.160,24 
Verzekeringen  1.692,36 
   
Totaal 22.734,45 19.549,01 
 


