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Scouting Franciscus Lodewijkgroep 
schiedam  



 

Contact 
 
 
 

 
Bevers 
Sterre Maartje van de Water 
Bas Siward de Vries 
Rebbel Lotte Hamerslag 
Keet Mariam Bonsang 
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 
Zoë  Zoë Melief 
Jeremy Jeremy Ouwendijk 
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 
Groepsbegeleider 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 
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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 is niet alleen een actieve en uitdagende vrijetijdsbe-
steding, maar biedt ook mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen 
en steeds je grenzen te verleggen. Naarmate je ouder wordt 
kan je steeds meer zelf en met je leeftijdsgroep bepalen wat je 
activiteiten zijn. Dan ga je automatisch meer dingen uitproberen 
en ontwikkelen waar je interesses liggen en waar je talent voor 
hebt. Dit uitproberen en gewoon doen vergroot het zelfvertrou-
wen en helpt ook in het vinden van de juiste opleiding, baan of 
hobby. En wie weet geef je later ook wel leiding aan een groep 
kinderen. 
 
Wij werken zowel individueel als in groepen aan die vaardighe-
den, die in je volwassen leven ook heel goed van pas kunnen 
komen. Gezamenlijk activiteiten organiseren, een kamp hou-
den, een maaltijd bereiden, een tocht lopen/navigeren, EHBO 
beoefenen. Dit afgestemd op wat het groeps- en individuele ni-
veau is, zodat iedereen mee kan doen. Dit sociale aspect van 
het werken in groepen, vergroot de samenredzaamheid. 
 
Wij richten ons vooral op Schiedamse jeugd, maar naast de ac-
tiviteiten voor een grote groep kinderen is er dus ook genoeg 
uitdaging voor volwassenen. 
 

We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn en onze activitei-
ten zo goedkoop mogelijk te houden, zowel voor de leden als 
de vrijwilligers, zodat scouting voor iedereen bereikbaar is, on-
geacht achtergrond of inkomen. 
 
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 

https://scoutingflg.nl/
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2  Onze scoutinggroep  
 
Onze scoutinggroep 
Onze groep is onderdeel van Scouting Nederland, de grootste 
jeugd- en jongerenorganisatie in Nederland met meer dan 
1.000 groepen en in totaal zo’n 110.000 leden. 
De Franciscus Lodewijkgroep is één van de vier scoutinggroe-
pen in Schiedam. Het is een club met ongeveer 100 leden. Bin-
nen 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 twee 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 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. Sa-
men hebben zij veel plezier in het leiden van hun speltak en het 
bedenken en uitvoeren van allerlei activiteiten. 
 
Stafwijzigingen in 2020 
Joyce de Keizer is gestopt bij de scouts. Maaike van Hattem is 
gestopt als praktijkbegeleider. Mariam Bonsang is gestart als 
staflid bij de bevers. Jeremy Ouwendijk is gestart als staflid bij 
de scouts. 
 
Ledenaantal 
Het ledenaantal is het afgelopen jaar iets toegenomen naar 101 
leden (98 in 2019). 
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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: 
/ScoutingFLG 
/BeversFLG 
/WelpenFLG 
/Scouts-FLG-100190077458281 
/StamFLG 
 
Hieronder kan je lezen wat er het afgelopen jaar bijzonder was 
en welke activiteiten zoal zijn georganiseerd in dit bizarre ‘Co-
rona-jaar’ met een deel fysieke opkomsten en een deel online. 
Wij zijn trots op onze staf voor hun flexibiliteit en creativiteit. In 
no time waren we omgeschakeld naar ikscoutthuis in de perio-
des dat we geen fysieke opkomsten mochten draaien door alle 
maatregelen.  
  

Leukste activiteiten explo’s: 
• Digitale escaperoom 
• Fotografie 
• Bakken met Emma 
• Boulderen 
• Filmmarathon 
• Tussen kunst en quarantaine 
• Just dance 
• Build hour own campsite in minecraft 

Leukste activiteiten stam: 
• Julie’s online cluedo opkomst 
• Scavenger hunt at home 
• Suppen over de Schiedamse grachten 
• Among Us (online) 
• Jasper’s V.O.C. opkomst 
• Soezen-bakopkomst 
• Bob-Rossen 
• Crazy 88 (online) 
• Regenachtige fiets speurtocht met chocomel!  
• BBQ bij Marcel 

Leukste activiteiten scouts (door de scouts zelf gekozen): 
• Mario weekend waarin ze zelf Mario karts hebben gemaakt 

(zeepkist) en hier in hebben geracet 
• Online koekjes bakken workshop (ingrediënten thuis bezorgd) 
• Online Bob Ross workshop (materiaal thuis bezorgd) 
• Online eindejaarsquiz 
• Jota joti 
• Scouts and dragons weekend/kamp 
• Pietenopkomst 
• Lucifer domino 
• Fluitekoord knopen 
• Ehbo leren 

Leukste activiteiten bevers: 
• Aladin weekendje 
• 3 badges verdiend met de thuisopkomsten 
• Online scoutgames van de groep 
• Zelfgebouwde knikkerbaan door het lokaal 
• Smurfenkamp 
• Spelen op de interactieve squashbaan bij Hermes DVS 
• Proefjes met professor Plof 
• Overvliegen over touwbrug 
• Echte bioscoop nagebouwd, met popcorn en tickets en filmposters 
• Kerstkaarten voor eenzame ouderen 

Leukste activiteiten welpen: 
• Bakopkomst verjaardag Dahinda 
• Crazy 88 
• Beestenboel 
• Badge Bingo 
• Proefjes opkomst 
• Jungledozen knutselen  
• Cryptische speurtocht 
• Vuur maken 
• Stoepkrijt illusies 
• Online kunst-opkomst 

Leukste activiteiten boomstam: 
• Corona-ganzenbord 
• Sinterklaasopkomst met sintkleurplaat 

https://scoutingflg.nl/
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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 was dat op 4 januari 
Toto. 
 
 
 
 
 
 
 
iScout 
Dit jaar hebben we op 7 maart weer meegedaan aan iScout: 
een digitale ‘wereldreis’ met meer dan 10.000 scouts waarbij je 
punten kan krijgen door het goed beantwoorden van reisvra-
gen. Maar om een vraag te mogen beantwoorden moet je eerst 
credits verdienen door de meest vreemde opdrachten uit te 
voeren. Na de traditionele pizza en de groepsfoto begon het 
spel. We zijn deze keer 227e geworden van de 529 teams. Vol-
gend jaar weer! 
Meer weten? https://iscoutgame.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scoutgames 
Dankzij onze webmaster hebben we een online spelomgeving 
waarbij je doe-opdrachten en vragen live kan spelen, en dat 
hebben we gedaan tijdens de groepsactiviteit Scoutgames! 
13 teams hebben de meest gekke opdrachten gedaan om cre-
dits te verdienen in deze online wedstrijd. 
 
 
 
 
 
 
 
NL-doet en opfrisactie clubgebouw 
Met een donatie van het Oranjefonds hebben wij in hele kleine 
klusteams het houtwerk van de deuren en traptreden in het 
trappenhuis geschilderd. Het trappenhuis is nu helemaal af en 
kan er weer jaren tegen. 
Verder is er veel opgeruimd en schoongemaakt, hebben we in-
middels een nieuwe groepenkast voor de elektriciteit en hebben 
we betere tafels en stoelen en een koelkast gekregen. Dat was 
hoognodig omdat onze oude spullen aardig versleten waren. 
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Zomerkampen 
Dit jaar waren kampweken door alle coronaregels moeilijk uit-
voerbaar. Maar niets doen, dat kon natuurlijk ook niet. Daarom 
hebben we weekenden dicht bij huis (in Schiedam en Vlaar-
dingen) georganiseerd en de explorers hadden zelfs een hele 
week dagopkomsten. 
Over de zomerkampweekenden kan je lezen in het Groene 
Blad nummer 3 en 4: https://scoutingflg.nl/het-groene-blad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staf-stam bbq 
Op 5 september hebben boomstamleden een gezellige bbq 
voor de stafleden georganiseerd als feestelijke start van het 
nieuwe scoutingseizoen.  
 
  

https://scoutingflg.nl/het-groene-blad
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Seizoensopening 
Tijdens de seizoensopening hebben we met de onderdelen in 
estafette een gezamenlijk kunstwerk gemozaïekt. 
 
 
 
 
JOTA / JOTI 
Elk jaar proberen duizenden scouts met elkaar in contact te 
komen via de radio en via het internet. De activiteit zorgt niet 
alleen voor contacten over de hele wereld maar staat ook in 
teken van de techniek! De JOTA-JOTI bestond dit jaar uit 
losse opkomsten op vrijdagavond en op zaterdag. Er was een 
postenspel en je kon zenden, chatten, solderen en een porto-
spel doen. Ondanks dat het allemaal anders was dit jaar toch 
een hele geslaagde activiteit. 
 
 
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 
Als vrijwilliger bij Scouting vorm je een onmisbare schakel bij 
de persoonlijke ontwikkeling van meiden en jongens. Daarom 
is het belangrijk dat je je ook als vrijwilliger blijft ontwikkelen. 
Dat doen wij via Scouting Academy. Dit jaar hebben we er 
weer twee gekwalificeerde stafleden bij.  
 
 
Eindejaarsquiz 
Aan het eind van het jaar hebben we een online pubquiz geor-
ganiseerd voor en door de vier Schiedamse scoutinggroepen 
met een thuisbezorgd snackpakket als bedankje voor de vrij-
willigers. ’s Middags was er een quiz voor 7-11 jarigen en een 
quiz voor 11-15 jarigen. De avond was voor alle vrijwilligers. In 
de middag hebben 33 team meegedaan en ’s avonds 80 vrij-
willigers. 
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4  Financieel overzicht 
 
 
 
 Inkomsten Uitgaven 
   
Contributie 11.990,66 3.524,30 
Materiaalfonds 40,00  
Activiteiten en acties 2.382,51 1.792,25 
   
   
Subsidie 4.500,00  
Rente 10,29  
Donaties 680,00  
T-shirts 400,00 467,04 
Administratiekosten  485,30 
Groene blad 480,00 529,90 
   
Telecommunicatie  527,05 
Onderhoud gebouw 350,00 4.567,55 
Reservering groot onderhoud  3.800,00 
Vaste lasten 253,00 3.463,64 
Verzekeringen  1.930,64 
   
Totaal 21.086,46 21.087,67 
 


