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VOORWOORD

Dit is jaarverslag over de periode 2015-2016. Zoals inmiddels al gebruikelijk, vinden jullie in dit jaarverslag 
weer een overzicht van de gebeurtenissen en belevenissen van de bevers, kabouters, welpen, esta’s, scouts, 
explo’s, roverscouts en stam van Scouting Brigitta. 

Het afgelopen verslagjaar stond Scouting Brigitta in het teken van het terugkijken en het vooruitkijken. Het 
terugkijken had te maken met ons jubileum. In oktober 2015 bestond de groep 70 jaar en dat hebben we groots 
gevierd met een druk bezochte reünie en een geweldig jubileumkamp. Bij het vooruitkijken ging het vooral 
om de eerste stappen die we met de groep hebben gezet in de richting van een nieuw beleidsplan (voor de 
periode 2017-2020) en om de plannen die we maken om te komen tot een nieuw clubgebouw. Over al deze 
zaken is meer te lezen in dit jaarverslag.

Dit verslag is bedoeld voor iedereen die ons in de voorgaande periode gesteund heeft en voor iedereen die 
om andere redenen wil weten wat Scouting Brigitta het afgelopen jaar allemaal heeft ondernomen. 

Veel leesplezier!
Erwin Wigman
voorzitter groepsraad
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BESTUUR EN ORGANISATIE

Het afgelopen verslagjaar hebben we een begin gemaakt met het schrijven van een nieuw  beleidsplan voor de 
periode 2017-2020. Tijdens de groepsraadsvergaderingen hebben we met de leiding, de bestuursondersteuners 
en het bestuur gebrainstormd over de vraag ‘Waar staan we voor?’ en de vraag ‘Waar gaan we voor?’ 
Gaandeweg zijn de ideeën die hieruit naar boven gekomen, omgewerkt tot een beleidsplan, met als titel 
Scouting Brigitta bouwt aan de toekomst. Beleidsplan

Tegelijkertijd zijn er plannen ontwikkeld om te komen tot een nieuw clubhuis, waarmee een lang gekoesterde 
wens in vervulling lijkt te kunnen gaan. Tijdens het verslagjaar is er in samenwerking met architect Jack 
Denecke (van Architectenbureau Puister en Deneke Haarlem) een begin gemaakt met het opstellen van een 
programma van eisen met als titel Scouting Brigitta bouwt aan de toekomst. Programma van eisen.

Een van de dingen die daaraan voorafgingen, was een verdergaande bestuurlijke professionalisering. In 
navolging van de wens van Scouting Nederland hebben we een boekhoudkundige splitsing aangebracht, zodat 
er nu twee financiële administraties bestaan: van de stichting en de vereniging. De splitsing is ook wat betreft 
personeel goed ingevuld: naast Andrea Geeve-Keeman, die penningmeester van de stichting is geworden, is 
er nu ook penningmeester gekomen voor de vereniging: Irma Stibbe-Narold. Andrea heeft haar ingewerkt en 
de onderlinge samenwerking tussen beide is uitstekend. Wij zijn heel blij dat hiermee de continuïteit van het 
financiële beleid van Scouting Brigitta is gewaarborgd.

Bestuur
Scouting Brigitta bestaat uit twee delen: er is een stichting en een vereniging. De stichting faciliteert de groep. Zij 
zorgt voor de accommodatie, het materiaal en de financiën en ondersteunt de vereniging. De vereniging draagt 
zorg voor de activiteiten (het scoutingspel) en het vrijwilligersbeleid. Het hoogste orgaan van de vereniging, de 
groepsraad, staat onder aanvoering van het verenigingsbestuur. De groepsraad kwam in het verslagjaar vijf 
keer bijeen (inclusief de jaarvergadering). Om het gemakkelijker te maken de hele groep te betrekken bij het 
schrijven van het beleidsplan, hebben er geen zogenaamde ‘kleine groepsraden’ meer plaatsgevonden. Alle 
vergaderingen begonnen met een brainstormsessie ten behoeve van het beleidsplan. Op deze manier hebben 
alle leden van de groepsraad de mogelijkheid gekregen om daaraan een bijdrage te leveren.

Verenigingsbestuur
Het verenigingsbestuur kwam in het seizoen 2015-2016 zes keer bijeen. Halverwege het verslagjaar 
mochten wij twee nieuwe bestuursleden verwelkomen, die tijdens de jaarvergadering in maart zijn benoemd: 
penningmeester Irma Stibbe-Narold werd al genoemd. Daarnaast is een nieuwe vertegenwoordiger van de 
leiding in het bestuur gekomen, Jeroen (‘Arie’) Sipman. Met de komst van Arie is in de opvolging van bestuurslid 
Kim Fokkelman voorzien. Van haar namen we afscheid als bestuurslid tijdens de jaarafsluiting in juli 2016. Zij 
blijft werkzaam in de bestuursondersteundende functie van contactpersoon communicatie. 

Samenstelling anno 2016
•	 Voorzitter: Erwin Wigman
•	 Secretaris: Kaat Bakker
•	 Penningmeester: Irma Stibbe-Narold
•	 Groepsbegeleider: Ruben Wijkhuise
•	 Lid: Peter van Wees (tevens lid stichtingsbestuur)
•	 Lid: Jeroen Loog (namens leiding)
•	 Lid: Arie Sipman (namens leiding - ad interim)

Stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur kwam vier keer in officiële zitting bijeen. Daarnaast vond er in februari een overleg plaats 
met de dagelijkse besturen van de stichting en de vereniging ter voorbereiding van de jaarvergadering. Tijdens 
de jaarvergadering van 2016 is de nieuwe voorzitter Albert Jan Bloemendal in zijn functie bekrachtigd. 
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Samenstelling 2016
•	 Voorzitter: Albert Jan Bloemendal
•	 Secretaris: Karin Bosman-van Wees
•	 Penningmeester: Andrea Geeve-Keeman
•	 Clubhuisbeheerder: Thomas van den Raadt
•	 Lid: Peter van Wees (namens verenigingsbestuur)
•	 Lid: Bianca de Groot (namens ouders)
•	 Lid: Christiaan Lucas (namens leiding)

Oudervertegenwoordiging
De vereniging Scouting Brigitta heeft leden. De jeugdleden worden vertegenwoordigd door hun ouders. Omdat 
het niet werkbaar is om alle leden of hun ouders zitting te laten nemen in de groepsraad, werken we met 
vertegenwoordigers. De roverscouts en de stam worden vertegenwoordigd door hun coördinatoren en de 
ouders van de jeugdleden worden vertegenwoordigd door de oudervertegenwoordigers.
 
In theorie is er per leeftijdsgroep een vertegenwoordiger: voor de leeftijdsgroep van de bevers, voor de kabouters, 
welpen en esta’s, voor de scouts en voor de explo’s. De oudervertegenwoordigers worden door de ouders 
zelf aangewezen en behartigen de belangen van ‘hun’ leeftijdscategorie in de groepsraadsvergadering. Zij 
vervullen ook een functie als aanspreekpunt voor de ouders richting de leiding of het bestuur. In het verslagjaar 
is de bezetting van de oudervertegenwoordiging gelijk gebleven.

•	 Leeftijdsgroep bevers: deze is vacant gebleven. 
•	 Leeftijdsgroep kabouters, welpen en esta’s: Petra Peschar-du Maine (ad interim).
•	 Leeftijdsgroep scouts: Ronald de Groot.
•	 Leeftijdsgroep explo’s: Mirjam Peschar.
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Financiën
Tussen het stichtings- en het verenigingsbestuur bestaat een uitstekende verstandhouding, die onder 
meer zijn weerslag heeft op een financieel gezond beleid. In het verslagjaar heeft een ingrijpende wijziging 
plaatsgevonden met betrekking tot de financiën: er is een splitsing gekomen tussen de boekhouding van de 
stichting (huisvestingskosten en materiaalkosten en dito inkomsten; inclusief onderverhuur van het clubgebouw 
en verhuur van materialen) en de boekhouding van de vereniging (alle groepsgebonden kosten en inkomsten). 
Bij de groepsraad van 19 januari 2016 is deze splitsing aan de groepsraad voorgelegd en bekrachtigd. 
Het financiële jaar 2015 sloot met een positief resultaat van iets meer dan €8.000, wat onder meer te danken 
was aan het feit dat we, zoals verwacht, iets minder uitgaven hadden aan energielasten (met dank aan het 
nieuwe energiecontract, dat aanmerkelijk minder slordig was dan het jaar daarvoor). Verder werd, anders dan 
verwacht, niet gekort op de gemeentesubsidie en ook waren de ontvangsten gestegen van acties en verhuur. 
Al met al een financieel resultaat om trots op te zijn. 
Het overschot komt ten goede aan het Scouting Brigitta Fonds, dat in het leven geroepen is om te zijner tijd - 
als er een nieuwe accommodatie gevonden is voor Scouting Brigitta – deze volledig te kunnen inrichten, zodat 
scouting ook voor de komende generaties toegankelijk blijft op de manier waarop we gewend zijn.

Bij de splitsing van de boekhouding is ook het Scouting Brigitta Fonds beter opgetuigd; een deel van het geld 
is geoormerkt als reserve ten behoeve van (de exploitatie van) de vereniging. Wat het exploitatieresultaat van 
na de boekhoudkundige splitsing zal zijn, is op het moment van schrijven nog niet bekend, omdat de boekjaren 
niet gelijk lopen met dit sociale jaarverslag.

Contributie en kampgelden
De contributie is in het verslagjaar gelijk gebleven: €180 per jaar. Vanaf volgend jaar wordt dit bedrag 
geïndexeerd. Met deze contributie is Scouting Brigitta als scoutinggroep een middenmoter, maar vergeleken 
met andere jeugdactiviteiten (sport, muziek, enzovoort) is het een laag bedrag. Een van de doelstellingen 
van onze groep is een laagdrempelige voorziening te zijn en te blijven. In dit bedrag zat ook de bijdrage voor 
Scouting Nederland en Regio Haarlem (in 2015 €32,50, in 2016 27,59). Het totale bedrag wordt in twee gelijke 
termijnen geïnd.
Van de automatische afschrijving, die vorig jaar ingevoerd werd, wordt inmiddels goed gebruik gemaakt: een 
toenemend aandeel van de leden betaalt automatisch, wat de penningmeester veel tijdwinst oplevert. Het 
innen van de contributie levert mede daardoor verder geen problemen op. Ouders die de contributie financieel 
niet kunnen dragen, kunnen via de gemeente ondersteuning krijgen, zodat Scouting Brigitta de laagdrempelige 
organisatie kan blijven die zij beoogt te zijn. De laatste betalingen van 2015-2016 zijn kort na de zomervakantie 
voldaan. Van de procedure die wij in het leven geroepen hebben om met wanbetaling om te gaan, hebben we 
in het verslagjaar geen gebruik hoeven maken.
De bijdrage voor het kamp wordt los van de contributie geïnd. Ook in 2016 hebben wij ernaar gestreefd de 
kosten voor de kampen zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen mee kon met de groep. 

Financiële acties
Zoals ieder jaar, werd ook dit jaar weer voor Jantje Beton gecollecteerd. Namelijk van 14 tot en met 18 maart. 
Dit jaar was de opzet anders dan de vorige jaren. Omdat we ook van start zijn gegaan met de Sponsorloop, 
hebben we de collecte voor Jantje Beton toegewezen aan twee speltakken, die de eigen inkomsten uit de 
collecte kunnen aanwenden voor extra’s tijdens de zomerkampen. De scouts en de explo’s haalden samen 
€692,56 op, wat via een van tevoren afgesproken verdeelsleutel over de speltakken is verdeeld. Het totale 
bedrag was €1.385,11

De Sponsorloop vond dit jaar plaats op 18 juni. Zoals vorig jaar afgesproken, werd dit jaar voor het eerst 
ook voor een extern goed doel gelopen. De organisatoren van de Sponsorloop kozen voor de Stichting Het 
Vergeten Kind (voorheen de Guusje Nederhorst Stichting) die tot doel heeft zogenaamde vergeten kinderen 
(kinderen die noodgedwongen in opvangcentra verblijven, bijvoorbeeld omdat ze slachtoffer zijn van huiselijk 
geweld) een veilige speelplek te bieden. Ofschoon het weer beter was dan vorig jaar (een heel regenachtige 
dag in maart), viel de deelname deze keer wat tegen. De route ging van start bij de Molen de Zandhaas bij 
Santpoort-Noord. Vandaar konden diverse tochten worden gelopen van twee tot vijf kilometer. Wie wilde, 
mocht er een tweede tocht achteraan plakken, wat door enkele kinderen ook daadwerkelijk werd gedaan. De 
kinderen konden zich laten sponsoren voor een bedrag per gelopen kilometer (met een maximum) of voor een 
vast bedrag. De Sponsorloop bracht €768 op. Hiervan gaat een derde deel naar Het Vergeten Kind.
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Inkomsten uit recycling
Scouting Brigitta heeft het milieu hoog in het vaandel. Verschillende activiteiten zijn erop gericht om daaraan 
een bijdrage te leveren. Het mooie is dat dit meteen inkomsten kan opleveren voor de groep. 

Op 19 maart hadden we weer een Rommelmarkt. Het opnieuw in roulatie brengen van afgedankte spullen 
is een leuke manier om een goede bijdrage te leveren aan het milieu en tegelijk de band met de buurt aan 
te halen. Spullen die op zolder staan te verstoffen, verdwijnen niet meer in de afvalbak, maar vinden een 
nieuwe bestemming. De Rommelmarkt dient ook als bindmiddel tussen de groep en de ouders en andere 
vrijwilligers. En – niet onbelangrijk - we halen er een leuk bedrag mee op voor de groep. Dit jaar waren vooral 
de vinyllangspeelplaten in trek. Mede door de grote belangstelling hiervoor, hebben we in 2016 opnieuw een 
mooie opbrengst gegenereerd: €998.

Verder besteden we wat aandacht aan de inzameling van inktcartridges en vet, een andere manier om tegelijk 
te werken aan milieubehoud én daarmee wat geld voor de groep te verdienen. De inkomsten hiervan zijn 
variabel. Vanwege het niet gelijklopen van het boekjaar (1 januari tot en met 31 december) met dit verslagjaar, 
is het is het niet mogelijk de opbrengst hiervan tijdens het verslagjaar te vermelden.

Sponsoren
Dat laatste geldt ook voor de sponsoracties: de Vomar-voordeelactie, waarbij vaste klanten van de Vomar 
(locatie winkelcentrum Spaarneboog) kunnen sparen voor Scouting Brigitta, en Sponsorkliks, waarbij klanten 
van webshops ervoor zorgen dat de webwinkel een deel van hun aankoopbedrag aan Scouting Brigitta doneert, 
via een link die gekoppeld is aan onze website. Scouting Brigitta is ook nog aangesloten bij de Vriendenloterij, 
die ongeveer hetzelfde werkt als de Sponsorkliks.

We werden dit verslagjaar ook weer blij gemaakt sponsoring in natura. Het IJsparadijs spande daarbij absoluut 
de kroon: tijdens het jubileumkamp verraste Carla van Zandvliet ons met een verrukkelijk dessert voor de hele 
groep: ijs in vele smaken! Ook IKEA Haarlem leverde een bescheiden sponsorbijdrage aan het jubileumkamp: 
het zondagochtendontbijt, dat door de meubelgigant was verzorgd, werd voor ons gratis afgeleverd op het 
kampterrein.

De uitbreiding van sponsoring staat nog op ons verlanglijstje. Dit wordt vooral belangrijk als we verdere stappen 
gaan maken met de komst van een nieuw clubhuis.

Vrienden van Brigitta
Scouting Brigitta heeft sinds jaar en dag enkele vaste donateurs. Afgelopen verslagjaar hebben we besloten 
om meer aandacht te schenken aan onze donateurs. De donateurs zijn vanaf nu Vrienden van Brigitta. In 
ruil voor hun donatie worden ze op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen van de groep en krijgen ze 
regelmatig uitnodigingen om bijvoorbeeld langs te komen voor een kop koffie bij onze groepsactiviteiten. 
Tijdens het verslagjaar is dit beetje bij beetje op gang gekomen; de bedoeling is dit in de komende periode 
verder uit te breiden en meer energie te steken in het werven van nieuwe donateurs. Aan het einde van het 
verslagjaar stond de teller op vier Vrienden van Brigitta.
 

Vrijwilligersbeleid
Scouting Brigitta draait volledig op vrijwilligers. De leiding, de besturen en de bestuursondersteuners zijn 
allemaal vrijwilligers. Bovendien zet ook een grote groep ouders zich vrijwillig in voor de groep. Scouting 
Brigitta is heel blij met al deze hulp!

Leiding en groepsbegeleiding
De leiding van Scouting Brigitta was in het verslagjaar weer iets gegroeid: vorig jaar waren er 29 speltakleiders, 
dit verslagjaar waren het er 31. Onder hen waren 5 teamleiders, 3 explobegeleiders en 4 coördinatoren (van de 
stam en de roverscouts), van wie sommigen een dubbelfunctie hadden als speltakleider en coördinator. Van 
hen waren er 12 gekwalificeerd als speltakleider (m/v) en hebben er 7 tijdens het verslagjaar hun certificaat 
behaald (zie hieronder: Scouting Academy).

Sinds 2011 is Ruben Wijkhuise groepsbegeleider van Scouting Brigitta. Hij ondersteunt, begeleidt en coacht 
de speltakleiding en hij is het aanspreekpunt van de leiding richting het groepsbestuur en vice versa. In 
het seizoen 2015-2016 hebben de speltakken opnieuw diverse keren bezoek van hem gehad. In april 2016 
hebben de speltakgesprekken plaatsgevonden en op 12 april vond het teamleidersoverleg plaats.
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De groepsbegeleider houdt daarnaast ook de ogen en oren open voor nieuw talent als het gaat om kandidaten 
voor de speltakleiding. Hij praat met explo’s en roverscouts die belangstelling hebben om speltakleider te 
worden, hij voert gesprekken met aspirant-speltakleiders en hij organiseert introductiebijeenkomsten. Ook 
houdt hij hun ontwikkeling als speltakleider-in-wording in de gaten. Hij werkt daartoe nauw samen met de 
beide praktijkbegeleiders (zie hieronder). 

Scouting Academy
Scouting Brigitta hecht aan professionaliteit. Evenals Scouting Nederland streeft Scouting Brigitta naar 
deskundigheid onder alle vrijwilligers. We willen over zoveel mogelijk goed gekwalificeerde leidinggevenden 
beschikken. Daarbij hoort ook deskundigheidsbevordering. De persoonlijke ontwikkeling van de vrijwilligers is 
daarbij het belangrijkste. Vrijwilligers moeten kunnen beschikken over de juiste deskundigheid om hun taken 
goed te kunnen uitvoeren. Scouting Nederland vindt dit ook belangrijk en heeft daartoe de Scouting Academy 
ontwikkeld.

Het gaat het om een win-winsituatie: de kennis en vaardigheden die je binnen scouting (al dan niet via de 
Scouting Academy) hebt ontwikkeld, kunnen ook buiten scouting van waarde zijn en kennis en vaardigheden 
die je buiten Scouting hebt opgedaan, kan voor scouting van nut zijn. Bij de Scouting Academy wordt dit ten 
volle benut. De vrijwilligers van Scouting Brigitta volgen trainingen via de Scouting Academy, maar wie veel 
praktijkervaring heeft, kan dit ook laten ‘verzilveren’ als onderdeel van het kwalificatietraject. Het gaat daarbij 
om praktijkcompetenties die je bijvoorbeeld via opleiding of werk hebt opgedaan, of competenties die je hebt 
meegekregen in de tijd dat je zelf jeugdlid bij de scouting bent geweest. Dat laatste geldt alleen als het team 
en/of de praktijkbegeleider en groepsbegeleider ermee akkoord gaan. De eindkwalificatie wordt door, of onder 
auspiciën van, een externe praktijkcoach beoordeeld.

Anita Fokkelman en Caroline Van Wees-Wijkhuise zijn onze praktijkbegeleiders. Caroline is dit verslagjaar 
voor het eerst in deze functie actief en is ook meteen begonnen met de opleiding voor praktijkbegeleider. 
Onderling hebben ze de taken verdeeld. De praktijkbegeleiders observeren en begeleiden de speltakleiding 
in het kwalificatietraject en verzorgen trainingen. Verder houden ze bij wie over welke kwalificaties beschikt. In 
het verslagjaar zijn weer diverse verklaringen voor praktijkcompetenties afgegeven. Er werd ook veel gebruik 
gemaakt van het trainingsaanbod, dat landelijk, maar meestal via Scouting Regio Haarlem werd georganiseerd. 
Diverse speltakleiders (m/v) hebben deelkwalificaties behaald. Ten slotte hebben zes leidinggevenden hun 
eindkwalificatie behaald, namelijk kabouterleidsters Katja Hoogzaad, Graziella Del-Tin en Terry Mostert, 
welpenleidster Ivy van der Kroon en scoutsleider Daan Bosman. Ook Lisette van Iperen heeft haar certificaat 
voor leidinggevende bevers/welpen/scouts ontvangen, hetgeen eigenlijk een formele bevestiging is van haar 
jaren geleden behaalde erkenning.

Niet alleen de leiding, maar ook leden van het bestuur namen deel aan workshops, zowel van Scouting 
Nederland (onder andere de Kennisnetwerkdag) als van de Haarlemse Vrijwilligerscentrale.

Leidingactiviteit
Aan het begin van het scoutingjaar (23 augustus 2015) werd de speltakleiding meegenomen voor een 
tandemtocht. Met de leidingactiviteit bedankt het bestuur de leiding voor de inzet die men het afgelopen jaar 
heeft getoond en wordt de nieuwe speltakleiding in de gelegenheid gesteld de ‘collega’s’ te leren kennen. Om 
9.45 uur verzamelde iedereen zich bij Station Haarlem voor de spannende fietstocht, waar 19 speltakleiders 
aan deelnamen, onder wie 8 nieuwelingen. 

Ouders helpen mee
Zonder de hulp van de ouders zou een deel van de activiteiten van Scouting Brigitta niet mogelijk zijn. Er zijn 
ouders die helpen met chaufferen, met klussen in het gebouw, met knutselen voor kamp of andere activiteiten.

Sinds enige tijd proberen wij de hulp van de ouders wat meer te kanaliseren. Zo hebben we tegenwoordig een 
echt kookteam, dat bij groepsactiviteiten alles uit de kast haalt om de groep van een lekkere en voedzame 
maaltijd te voorzien. Dit seizoen is het kookteam onder meer in actie gekomen bij de JOTI, de Schaatsdag en 
zeker ook bij het Jubileumkamp. Als cadeau van het kookteam aan de speltakleiding en andere vrijwilligers die 
aanwezig waren bij het opruimen, heeft het kookteam tijdens het Jubileumkamp gezorgd voor een heerlijke 
afsluitende lunch.

Om de binding met Scouting Brigitta te vergroten, organiseren we diverse activiteiten waar ook de ouders bij 
betrokken zijn, zoals de Jaaropening (29 augustus 2015) en de Groepsborrel (dit seizoen was dat op 9 januari 
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2016). Bij dergelijke gelegenheden kunnen wij de ouders en zij elkaar beter leren kennen, waardoor er vanzelf 
een soort scoutinggemeenschap in de buurt ontstaat. Ook de speltakken ondernemen activiteiten waarbij 
de ouders gevraagd worden om te komen, waaronder de jaarlijkse explo-BBQ om geld op te halen voor hun 
kamp. 

Veilig vrijwilligerswerk
Sinds oktober 2014 is Irene Lucas als adviseur veilig vrijwilligerswerk actief. Na de inwerkperiode, waarin 
zij tevens via de Vrijwilligerscentrale haar papieren behaalde voor deze functie, organiseerde zij diverse 
activiteiten die verband houden met het thema.

Op 27 oktober 2015 vond een VV-avond plaats die weer door de Vrijwilligerscentrale werd georganiseerd. 
Deze keer namen 18 vrijwilligers eraan deel. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 december stonden alle opkomsten 
in het teken van het veilig vrijwilligerswerk. Elke speltak benaderde het thema op een eigen manier, van bevers 
tot aan de stam. De stamactiviteit, waarbij een spel uit de VV-Toolkit werd gespeeld, werd door Irene zelf 
geleid. Het weekend was een succes. De hele groep werd zich ervan bewust hoe belangrijk het is om je veilig 
te kunnen voelen in de groep.

Behalve de groepsgerichte activiteiten, heeft veilig vrijwilligersbeleid ook te maken met (de naleving van) 
afspraken die we maken in de groep. Sinds enige tijd hebben we een ‘Afsprakenlijst’, waarop alle afspraken 
worden bijgehouden die we tijdens de groepsraden hebben gemaakt. Aspirant-speltakleiders krijgen bij 
hun introductieprogramma ook uitgebreid voorlichting over deze lijst. Zo weet iedereen die met de kinderen 
te maken heeft, waar hij of zij aan toe is. Afgelopen seizoen is wat betreft ‘veiligheid’ alleen een afspraak 
toegevoegd over de omgang met ‘code rood’ bijgekomen, in de nasleep van de grote storm van zomer 2015. 

Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure
Sinds 2010 heeft Scouting Brigitta een vertrouwenspersoon. Tijdens de Jaarafsluiting op 10 juli 2016 hebben wij 
afscheid genomen van Loes van Galen, die deze functie al die tijd heeft bekleed. Zij had al eerder aangegeven 
wegens vele werkzaamheden haar taak niet meer goed te kunnen vervullen. Loes heeft ons al die tijd heel 
goed geholpen, waar wij dankbaar voor zijn. 

Loes’ plaats wordt nu vervuld door Cisca Appelman. Zij is werkzaam als professionele vertrouwenspersoon 
voor vrijwilligersorganisaties via de Vrijwilligerscentrale. Wij hebben bewust gekozen voor deze oplossing. 
Een vertrouwenspersoon van buiten de groep kan zich nog gemakkelijker onafhankelijk opstellen en door de 
professionele binding is ook de continuïteit verzekerd. Cisca heeft zich op 10 mei 2016 tijdens de groepsraad 
aan de groep voorgesteld.

Tegelijk met de komst van een nieuwe vertrouwenspersoon is ook gekeken naar de klachtenprocedure die we 
hadden ontwikkeld. Om dezelfde reden (de verzekering van continuïteit en de grotere onafhankelijkheid) is er 
uiteindelijk voor gekozen om ook de klachtenafhandeling voortaan te laten verlopen via de Vrijwilligerscentrale. 
De nieuwe procedure was tijdens het verslagjaar nog niet op schrift gesteld.

Accommodatie, onderhoud en materiaal
Het afgelopen verslagjaar stond geheel in het teken van de plannen om nieuwbouw te realiseren. Ondertussen 
zijn de werkzaamheden die betrekking hebben op het huidige clubgebouw gewoon doorgegaan. 

Schoterboshuis
Het lijkt erop dat onze sterke wens – een nieuw, eigen clubhuis in het Schoterbos, met als werknaam 
‘Schoterboshuis’ – nu toch werkelijkheid kan gaan worden. Veel lichten staan al op groen. In februari 2016 
hebben we een werkgroep opgericht om een Programma van Eisen (PvE) samen te stellen. De volgende 
personen maken deel uit van de werkgroep (in alfabetische volgorde): 

•	 Albert Jan Bloemendal – voorzitter stichting Scouting Brigitta;
•	 Erwin Wigman – voorzitter van vereniging Scouting Brigitta;
•	 Jack Deneke – oud-scout, Puister en Deneke Architecten Haarlem;
•	 Kaat Bakker – secretaris van de vereniging;
•	 Karin Bosman – secretaris van de stichting;
•	 Thomas van den Raadt – clubhuisbeheerder.
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Op 2 april hebben wij tijdens een stamavond met een deel van de leiding en de stam gebrainstormd over de 
vraag hoe ons nieuwe clubhuis eruit moet zien. De vier moodboards die het resultaat zijn van deze sessie, 
hangen sindsdien in het clubhuis. Mede aan de hand van dit denkwerk en van diverse locatiebezoeken begin 
2016 hebben we het PvE geschreven. Twee uitgangspunten staan ons bij de nieuwbouw voor ogen: het milieu 
en de buurt. Beide worden zichtbaar in de beoogde vormgeving van het gebouw en de indeling van de ruimtes: 
wij willen een flexibel gebouw, dat meetbaar duurzaam is. Dit alles wordt uitgebreid toegelicht in het PvE, dat 
uiteindelijk pas in het nieuwe verslagjaar (december 2016) klaar was en inmiddels is verzonden naar enkele 
belanghebbenden.

Ten behoeve van de uitvoering van de plannen en de (zeer noodzakelijke!) fondswerving hebben wij ook een 
comité van aanbeveling opgericht. Dit bestaat uit: 

•	 Jaap Boot - voorzitter Scouting Nederland; 
•	 Khalid Boutachekourt - politicoloog, directeur Publinc, bestuurder (o.a. voorzitter RvT Fonds 

Cultuurparticipatie)
•	 Brigitte Kaandorp - cabaretière en Haarlemse oud-scout;
•	 Margo Slot - teamleider Bezoekerscentrum Nationaal Park Kennemerduinen; 
•	 Cees Vervoorn - lector Topsport en Onderwijs HvA en oud-Olympiër;
•	 Ezra van Zadelhoff - jurist, onderzoeker, trainer en coach.

Wij zijn bezig het comité nog verder aan te vullen. In het nieuwe verslagjaar gaan we verder werken aan de 
verwezenlijking van de plannen.

Accommodatie
Ondertussen vraagt de huidige accommodatie ook onze aandacht. De huurverhoging van 2015 is blijven 
staan, ondanks het feit dat we nauwelijks op energielasten konden bezuinigen. Deze huurverhoging is toen 
wel doorberekend naar de huurders. De stichting blijft in gesprek met de verhuurder over de hoogte van de 
huurprijs. 

Onderhoud en materiaal
De splitsing van taken tussen de clubhuisbeheerder (Thomas van den Raadt) en de materiaalmeester (Tom 
van der Meulen) is het afgelopen seizoen verder uitgewerkt. Tom werd het aanspreekpunt van de groep als het 
ging om materialen en Thomas bleef verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw.

Wat dat laatste betreft: de nieuwe cv-ketel bleek aanvankelijk niet goed te zijn aangelegd en afgesteld, 
waardoor het beloofde rendement bij lange na niet werd gehaald. Van de verwachte besparingen kwam 
daardoor weinig terecht. De verminderde uitgaven aan energielasten van vorig jaar waren te danken aan een 
beter energiecontract en de zachte winter die we hebben gehad.

Verder is er het afgelopen verslagjaar weinig aan (groot) onderhoud gedaan, mede doordat veel tijd en energie 
ging zitten in de plannen voor nieuwbouw. We hebben wel een nieuwe partytent en een nieuwe beamer 
aangeschaft. Verdere aankopen van groot materiaal zijn er niet gedaan. We proberen zo zuinig mogelijk met 
de spullen om te gaan en reparatie verdient verre de voorkeur boven nieuwkoop. Daarmee snijdt het mes aan 
twee kanten: enerzijds houden we de kosten laag en anderzijds werken we daarmee aan milieubehoud.

Secretariaat, ICT en communicatie
Het seizoen 2015-2016 was voor het secretariaat, de ICT en de communicatie opnieuw een jaar van uitbouwen 
en consolideren. Hieronder volgen enkele activiteiten die we ondernomen hebben.

Secretariaat
Ook het afgelopen seizoen was verdere structurering de basis van het secretariaat. Daarbij kwam echter het 
terugkijken in de tijd, vanwege het jubileumjaar. Veel tijd is gespendeerd aan het verzamelen en up-to-date 
brengen van adresgegevens van oud-Brigittaleden, zowel leiding als jeugdleden. Uiteindelijk is het gelukt om 
van zo’n 900 personen de namen te vinden – maar helaas niet van al deze personen de adressen. Velen 
hebben wij echter kunnen uitnodigen voor de reünie (zie verderop in dit verslag).

Behalve dit terugkijken was ook het vooruitkijken belangrijk: het organiseren van brainstormsessies voor het 
beleidsplan en het nieuwe clubhuis. Deze sessies moesten niet alleen worden georganiseerd, ook moest er 
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uiteindelijk een beleidsplan uit voortkomen. Daar komt veel denk- en schrijfwerk bij te pas. Zowel het PvE als 
het beleidsplan zijn pas in het nieuwe seizoen gereed gekomen.

ICT
In het verslagjaar is verder gewerkt aan de digitalisering van de informatiestromen. Veel formulieren zijn op 
onze website geplaatst. De website is geheel vernieuwd en werd tijdens de groepsborrel in januari 2016 
officieel in gebruik genomen. Ondertussen is hard gewerkt aan het op schrift stellen van gebruikersinformatie, 
zodat de leiding en de andere vrijwilligers die voor ons met Office365 werken, weten wat ze waar kunnen 
vinden en hoe ze hun documenten moeten opslaan. Het begint inmiddels al aardig ingeburgerd te raken en de 
voordelen van deze gezamenlijke documentopslag beginnen duidelijk zichtbaar te worden.

Communicatie
Communicatie krijgt in toenemende mate een belangrijke plaats in het beleid van Brigitta. Naast Kim 
Fokkelman is nu Eline Huijben aangesteld als contactpersoon communicatie. Met deze versterking is het 
communicatieteam compleet. In het verslagjaar is de externe communicatie verder verbeterd en is de huisstijl 
vernieuwd. De eenvoudige, strakke vormgeving, die nog altijd gedragen wordt door enkele vaste beelden (de 
das en het scoutingteken) en de kleuren paars en groen, komt terug in de nieuwe website en het vernieuwde 
briefpapier. 

Communicatiemiddelen in 2015-2016:
De website: De nieuwe website www.scoutingbrigitta.nl werd op 9 januari 2016 gelanceerd. Frisse kleuren, 
een eenvoudige zoekmachine en enkele leuke gadgets maken het zoeken op de site voor iedereen leuk en 
handig. De foto’s van de opkomsten van de speltakken en van groepsactiviteiten staan nog altijd veilig achter 
de inlog. De fotogalerij werd uitgebreid met een pagina van de reünie. Hierop zijn foto’s uit de oude doos te 
zien, evenals foto’s die door fotograaf Carlo Bakker (plusscout Scouting Texel) zijn gemaakt tijdens de reünie 
zelf.

De informatiefolder: De informatiefolder is een foldertje met de basale gegevens over Scouting Brigitta. Het is 
beschikbaar voor iedereen die belangstelling heeft voor de groep. 

Het informatieboekje: Dit is een ca. 20 pagina’s tellend boekje met vooral praktische informatie over de club, 
maar ook leuke weetjes over de speltakken en wat achtergrondinformatie over de groep en scouting in het 
algemeen. Het boekje wordt meegegeven aan nieuwe leden en nieuwe leiding. Het informatieboekje is in 2016 
weer aangepast aan de nieuwste informatie.

De Brigazet: De Brigazet komt vier keer per jaar uit en wordt aan alle groepsleden uitgereikt. Per speltak wordt 
een terugblik gegeven op de opkomsten van het afgelopen kwartaal en een vooruitblik gepresenteerd van 
de komende periode. Ook staan de overzichten van de programma’s erin. Ten slotte zijn er enkele pagina’s 
ingeruimd voor bestuurlijk nieuws en een up-to-date adressenlijst. De Brigazet wordt sinds 2016 ook aan de 
ouders en andere belanghebbenden gemaild. 

Facebook: Scouting Brigitta heeft een eigen Facebookpagina. Deze is vooral bedoeld om ouders en andere 
belangstellenden op de hoogte te brengen van de activiteiten die we ondernemen. Vrijwel wekelijks worden er 
foto’s en berichten gepost van opkomsten die zijn geweest, of andere zaken waar we ons mee bezig houden. 

Twitter: Ons Twitteraccount is gekoppeld aan Facebook, zodat de activiteiten van de groep maar op een plaats 
tegelijk hoeven te worden gemeld. Via Twitter kunnen wel berichten worden gepost.

PR-activiteiten 2015-2016:
Stand op de Braderie Vergierdeweg: Scouting Brigitta staat nu ieder jaar op een vaste plek, vlakbij ijssalon Het 
IJsparadijs, op de hoek van de Rijksstraatweg. De kraam wordt steevast druk bezocht, en de bezoekjes leidden 
meer dan eens tot een kennismaking met een blijvend resultaat. Het doel van deze activiteit is tweeledig: ons 
gezicht laten zien in de buurt en hopelijk enkele nieuwe leden werven.

Kerstmarkt Marsmanplen: Op uitnodiging van de winkeliersvereniging van het Marsmanplein konden wij ons 
presenteren op de gezellige zaterdag van 12 december. Overdag was het ondanks de kou prima te doen: een 
zelf gepionierde kraam met folders en een vuurkuil, waar kinderen marshmallows konden poffen. De aanloop 
was groot. Veel groepsleden kwamen na afloop van hun opkomst even langs – heel herkenbaar in hun uniform 
– waardoor het nog gezelliger werd. Helaas sloeg aan het eind van de middag het weer om, waardoor in allerijl 
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de spullen moesten worden afgebroken. Maar het was een geslaagd evenement en voor herhaling vatbaar.

Open Dag: De Open Dag van Scouting Brigitta (9 april 2016) wordt ook beschouwd als een activiteit ten 
behoeve van de communicatie. Meer hierover in hoofdstuk 4.

Sponsoring Naaldenveld: Als grootverbruikers van het scoutinglabelterrein Het Naaldenveld beschouwden wij 
het als een eer en een plicht om een donatie te kunnen doen voor de nieuwbouw van het toiletgebouw bij de 
ingang van het kampeerterrein. We maakten er een sport van om tijdens het jubileumweekend zoveel mogelijk 
geld op te halen via een ludieke spaarpot: een wc-pot met een doorzichtig deksel met een gleuf erin. Het 
stichtingsbestuur vulde het opgehaalde bedrag aan tot €500. Het gebouw werd op 7 juli geopend en sindsdien 
hangt er een mooi bord bij de entree met de naam van Scouting Brigitta erop.

Zomer in de Zaanen: Zomer in de Zaanen ging in 2016 op reprise. In ruil voor het lenen van materiaal mocht 
Scouting Brigitta gratis een stand inrichten op het leukste zomerfestival van Haarlem-Noord. Ook dit jaar werd 
er weer een open vuur aangelegd, dat net als vorig jaar druk werd bezocht. Ook nu weer waren er veel leden 
in uniform aanwezig, die ook meehielpen met het verspreiden van folders en natuurlijk bij het roosteren van 
marshmallows voor de kinderen. Zomer in de Zaanen krijgt een vaste plaats in de communicatiekalender.

Samenwerking met andere organisaties
Scouting Brigitta staat niet los van de andere scoutinggroepen en van andere organisaties. In het verslagjaar 
had de groep contact met diverse groepen in binnen- en buitenland.

Bos en Duin
Ook dit jaar werd de samenwerking met de Bloemendaalse groep Bos en Duin op een laag pitje gehouden. 
De bevergroep had toestemming om de overnachting in het clubgebouw te houden, maar door gebrek aan 
belangstelling is dit uiteindelijk niet doorgegaan. Wel hebben de roverscouts in mei een kampvuuravond 
gehouden bij Bos en Duin. Ofschoon we op dit moment dus weinig met elkaar te maken hebben, vinden wij 
het belangrijk met de andere scoutinggroepen in de omgeving op vriendschappelijke voet te staan.

Scouting Regio Haarlem
Scouting Regio Haarlem is het overkoepelende orgaan van alle scoutinggroepen in Haarlem en omstreken 
(Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, IJmuiden, Overveen, Santpoort, Velsen-Zuid, Zandvoort en Zwanenburg). 
Scouting Brigitta de grootste groep van Haarlem en de een-na-grootste van de regio. 
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Scouting Regio Haarlem zorgt onder meer voor de verdeling van gemeentelijke subsidies over de groepen, 
ze organiseert en faciliteert regionale activiteiten, zoals de Regionale Scouting Wedstrijden (voor de scouts) 
en de Splash! (een wedstrijdevenement in het zwembad) en ze organiseert trainingen voor kaderfuncties 
(leiding, bestuur etc.). Verder draagt ze zorg voor de uitvoering van het landelijke beleid voor zover het de 
regio Haarlem betreft.
In het seizoen 2015-2016 waren er twee regioraadsvergaderingen, die beide door bestuursleden van Scouting 
Brigitta werden bezocht. Twee afgevaardigden van de Regio nemen deel aan het landelijke overleg.

Scouting Nederland
In Leusden is het Landelijk Servicecentrum van Scouting Nederland gevestigd. Hier werken beroepskrachten 
en vrijwilligers samen aan de ontwikkeling van landelijk beleid, nieuwe activiteiten en dienstverlening aan de 
scoutinggroepen. Hiermee zijn kosten gemoeid en daarom betalen alle groepen een afdracht. 

Scouting Nederland ging dit seizoen verder met het proces van het maken van een nieuw beleidsplan en 
organiseerde daartoe regionale sessies, zogenaamde ‘kampvuurbijeenkomsten’. Diverse bestuursleden 
en oudere jeugdleden van Scouting Brigitta namen deel aan de sessie op 26 september 2015, die mede 
georganiseerd was door een van de speltakleiders van Brigitta, Jelmer Coppens.

In het verslagjaar heeft Scouting Brigitta opnieuw gebruik gemaakt van de diensten van het Landelijk 
Servicecentrum van Scouting Nederland. Zo hebben we opnieuw informatie ingewonnen over de herindeling 
van de financiën. De beide secretarissen van Brigitta namen deel aan de kennisnetwerkdag op 5 maart 2016. 
Van tevoren was er een afspraak gearrangeerd met twee financieel deskundigen van SN. Zij hadden de 
documenten met betrekking tot de splitsing van tevoren bestudeerd en lieten tijdens het gesprek dat die 
dag plaatsvond, weten dat Brigitta de zaken goed had geregeld. De deskundigen gaven nog wel enkele 
belangrijke tips mee. Tijdens de kennisnetwerkdag werden er ook diverse workshops gegeven, waaronder een 
workshop over fondswerving en een over gang van zaken rondom de bouw van een nieuw clubhuis, waar de 
secretarissen aan deelnamen.

Haarlemse Vrijwilligerscentrale
De Haarlemse Vrijwilligerscentrale wordt ook steeds meer een organisatie waar Scouting Brigitta een band 
mee heeft. De Vrijwilligerscentrale levert kennis en ervaring (en personele inzet!) op het gebied van Veilig 
Vrijwilligerswerk. De centrale heeft een groot aanbod van workshops en cursussen op tal van gebied, waar 
met name de bestuurders van Scouting Brigitta regelmatig gebruik van maken. De cursusdeelname is altijd 
gratis.

Daarnaast biedt de Vrijwilligerscentrale een netwerk waar wij gebruik van kunnen maken als het gaat om 
bestuurlijk advies, problemen (klachtencentrale) of vertrouwelijke zaken (vertrouwenspersoon). Ook beschikt 
de Vrijwilligerscentrale over een vacaturebank, waar wij in het verslagjaar een advertentie hebben ingediend 
voor de functie van penningmeester. Van het aanbod dat wij kregen, hoefden wij uiteindelijk geen gebruik te 
maken, omdat inmiddels in de vacature was voorzien.
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SCOUTINGSPEL: DE SPELTAKKEN

Iedereen die met scouting te maken heeft, weet dat scouting LEUK is. Maar scouting is ook leerzaam. Om het 
leerzame en het leuke van scouting zo goed mogelijk tot uiting te laten komen, streven wij naar een gevarieerd 
en compleet spelaanbod. De doorlopende leerlijnen die in 2013-2014 zijn opgesteld, hebben ook in 2015-2016 
gediend als uitgangspunt bij het programma. In dit hoofdstuk doen wij verslag van de hoogtepunten.

Bevers
De bevers zijn de jongste leden van de groep: jongens en meisjes in de leeftijdsgroep 4 à 5 tot 7 jaar. Zij 
spelen hun wekelijkse spel op zaterdagochtend in Hotsjietonia, waar zij Professor Plof, Rozemarijn, Stuiter, 
Rebbel, Bas Bos, Steven en Sterre Stroom, Keet Kleur en Noa tegenkomen. Rondom de verhalen over deze 
personages vermaken de bevers zich met activiteiten als knutselen, sport en spel. De bevers leren samen 
spelen, delen en leren van elkaar. 
In het verslagjaar vond in het leidingteam een belangrijke verandering plaats. Jaimie van der Kroon nam 
gaandeweg afstand van het team, terwijl Elise Stienstra wegens het prille moederschap niet volledig inzetbaar 
was. Elise en Jaimie wisselden zo hun aanwezigheid af, zodat de drie nieuwe (aspirant-)speltakleiders niet 
alleen zouden komen te staan. Aan het eind van het seizoen nam Jaimie afscheid. Elise blijft in het nieuwe 
jaar nog beschikbaar.

Leiding 2015-2016
Elise Stienstra (teamleider)
(Jaimie van der Kroon)
Noa Peschar
Jeffrey Stibbe
Owen van der Werff

Opkomsten

Kamp
Ondanks het feit dat het kamp in het vorige seizoen zo goed bevallen was, is er dit jaar geen kamp geweest 
voor de bevers. Het kamp was gepland in het weekend van Pinksteren, maar de belangstelling was te gering 
om het te laten doorgaan. Het werd uiteindelijk een dagje uit naar boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. Niettemin 
was er voor de bevers dit jaar een overnachting: tijdens het Jubileumweekend waren zij ook van de partij!
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23 jan In de keuken met Rozemarijn (sportpas)
30 jan De bevers vertellen
6 feb Neem je leukste spelletje mee
13 feb Kijkje nemen in het lab + vriendje mee
20 feb Leidingfeestje
5 mrt Beverband
12 mrt Ren je rot
19 mrt Levend doolhof (tocht)
26 mrt Tocht 2.0
2 apr Vuurweekend+ knopen en techniek
9 apr Open dag
16 apr Gekke bevers
23 apr Bever got talent
7 mei Sportdag
14 mei Dagje uit: Zorgvrij
21 mei Sprookjeswonderland
28 mei Groepsweekend
4 jun Jongens tegen de meisjes
11 jun Alfabet
18 jun Sponsorloop
25 jun Bootjesrace
2 jul Laatste opkomst

22 aug Eerste opkomst + installeren
29 aug Jaaropening   
5 sep Rond ronder rondst + vriendjesdag  
12 sep Dierentuin maken   
19 sep Kraantje Lek - hutten bouwen  
26 sep Oud-Hollandse spelletjes   
3 okt Vuuropkomst + dierendag   
10 okt Film-pyjamadag   
17 okt JOTI   
24 okt Weekend   
31 okt Sprookjes, spinnen en griezels  
7 nov Kunstatelier met Keet Kleur  
14 nov Rondje Scouting Bigitta   
21 nov De grote verovering   
28 nov Verrassing   
5 dec Sint met kabouters   
12 dec Winterwonderland   
19 dec Kerstbrunch (met kabouters en welpen) 
2 jan 11- disco ’s avonds   
9 jan Beverwereld (sportpas)   
16 jan Bob de Bouwer (sportpas) 
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Kabouters
Kabouters zijn meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar. In het verslagjaar speelden zij nog altijd op 
zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur. De kabouters speelden dit seizoen voor het eerst in de Jungle, 
naar het beroemde verhaal van Rudyard Kipling. De overstap was eind vorig jaar al aangekondigd en langzaam 
aan voorbereid. Met het voor het laatst zingen van het Bambiliëlied werd op 5 september 2015 definitief 
afscheid genomen van de oude kaboutertijd. Nou ja, definitief… er was nog wel in januari een opkomst waarbij 
de kabouters ‘op vakantie naar Bambilië’ gingen…

Met deze overstap sloten de kabouters beter aan bij de andere groepen in dezelfde leeftijdscategorie. Door de 
overstap naar de Jungle kon er voor de kabouters meer uitdaging en vernieuwing in het activiteitenprogramma 
worden ingebracht. De gevolgen waren meteen merkbaar in het ledental, dat al snel begon te groeien en ook 
in het nieuwe seizoen nog altijd toeneemt. Veel kabouters vinden het zo leuk, dat ze vriendinnetjes meenemen 
naar de opkomsten. Uit die kennismaking komt dan vaak weer een nieuw lidmaatschap voort. 

Het leidingteam is in het verslagjaar ongewijzigd gebleven. De vier 
kabouterleidsters zijn inmiddels goed op elkaar ingesteld.

Leiding 2015-2016
Drinte – Magdalena Jonker
Doortje – Katja Hoogzaad
Hollie – Graziella Del-Tin
Mysa – Terry Mostert

Opkomsten

Kamp
Dit jaar was de groep kabouters zo groot dat een kabouterkamp mogelijk geworden was. Zo gingen de dames 
voor het eerst sinds lange tijd zonder de welpen op kamp. Het kamp vond plaats in Oudewater en stond in 
het teken van het beroemde verhaal van Alice in Wonderland. Alice, het konijn, Chester de poes, de rups, de 
hoedenmaker, de Hartenkoningin, de Witte Koningin en de tweeling waren allemaal van de partij. 

Alice moest trouwen, maar dat wilde ze niet. Het konijn kwam als een redder in de nood. Via een geheimzinnige 
deur nam hij Alice en de kabouters mee naar Wonderland. Alice moest de Jabberwacky van de Hartenkoningin 
verslaan, zodat Alice uit haar greep bevrijd kon worden en de Witte Koningin haar rechtmatige plaats op de 
troon weer kon innemen. De kabouters stonden Alice daarbij vanzelfsprekend terzijde, met verkleedpartijen, 
sport, knutselwerk, het oplossen van puzzels (codes kraken!) en nog veel meer. Het was erg warm en er 
waren heel veel muggen, maar ondanks dat hebben de kabouters een heerlijke week gehad.
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29 aug Jaaropening  
5 sep Grote volksverhuizing   
12 sep Jungle-opkomst    
19 sep Knutselopkomst   
26 sep Jungle-opkomst + vriendinnetjesdag  
3 okt Elswout   
10 okt Buitenweekend   
17 okt JOTI   
31 okt Halloween   
7 nov Bomenopkomst   
14 nov Techniekopkomst   
21 nov Leiding voor een dag   
28 nov Internationaal   
5 dec Sinterklaas   
12 dec Kerststukjes maken   
19 dec Kerstbrunch    
2 jan Sylvesterparty aka 11- disco  
9 jan Tocht lopen    
16 jan Mannenopkomst    
23 jan  Jungle-opkomst    

30 jan Op vakantie naar Bambilië   
6 feb Balou dansopkomst 
13 feb Valentijnsopkomst
20 feb Prehistorieopkomst
5 mrt Grieken en Romeinen
12 mrt Ruïne van Brederode 
19 mrt Tochttechnieken
26 mrt Verboden woord 
2 apr Technieken: vuur 
9 apr Open Dag 
16 apr Kookopkomst 
23 apr Wedden dat..? 
7 mei Sportopkomst 
21 mei Naar het park
28 mei Groepsweekend
4 jun Leidingfeestdag 
11 jun  Jungle-opkomst
18 jun  Sponsorloop 
25 jun Spetter Spektakel
2 jul Welpen- kabouteruitje
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Welpen
De welpen zijn jongens in de leeftijd van 7 tot 11 jaar. Ze spelen op zaterdagmiddag hun spel in de Jungle. De 
welpenhorde is verdeeld in nesten (groepjes van ongeveer zes jongens). Tijdens de opkomsten nemen ze een 
kijkje in verschillende gebieden in de rimboe.
Het seizoen 2015-2016 was voor de welpen een jaar vol vernieuwing. De welpenleiding trad met drie 
nieuwelingen aan, van wie één (Ivy van der Kroon, die het jaar ervoor bij de beverleiding was) teamleider 
werd. Twee oudgedienden - Maarten van Kesteren en Wouter ’t Jong – bleven nog een jaar bij de leiding om 
de nieuwelingen in te werken. Voor de welpen was het even wennen: nieuwe gezichten leren kennen en ook 
nieuwe leidingnamen leren onthouden. Jacala (de krokodil) en Kigo (de vis) hadden gezelschap gekregen van 
Akela (de wolf), Ikki (het stekelvarken) en Baloe (de bruine beer). 
De horde begon het seizoen met een aanmerkelijk kleiner aantal welpen dan voorgaande jaren. Dat kwam 
doordat een grote groep jongens van dezelfde leeftijd naar de scouts was overvlogen. Aan het eind van het 
verslagjaar was de groep echter alweer flink gegroeid. Intussen was het nieuwe team ook goed ingewerkt, 
waardoor Maarten en Wouter met een gerust hart hun functie als welpenleider konden neerleggen.

Leiding 2015-2016
Akela – Ivy van der Kroon
Jacala - Maarten van Kesteren
Kigo – Wouter ’t Jong
Ikki – Luka van Schie
Baloe – Jelmer Coppens

Opkomsten

Kamp
De welpen gingen dit jaar voor het eerst met de esta’s op kamp. Het thema was Harry Potter, voor iedereen 
welbekend! De kampbrieven werden vanzelfsprekend per uil rondgebracht. De welpen en esta’s gingen naar 
het clubgebouw van de Mgr. Bekkersgroep in Son en Breugel. 

De groep werd – natuurlijk via de sorteerhoed! - opgedeeld in afdelingen, die de bekende namen kregen: 
Huffelpuf, Ravenklauw, Zwadderick, Griffoendor, Klamfors en Baexbatons. De kinderen ondernamen van alles 
om een goede tovenaarsleerling te worden: Harry, Ron en Hermelien gaven steeds nieuwe opdrachten. De 
toverstaf moest worden versierd, het clubhuis moest worden omgetoverd in een soort Zweinstein, er moest een 
schat worden gezocht (van de overleden ouders van Harry) en er werden sportwedstrijden gehouden. En ja, 
zwerkbal stond natuurlijk ook op het programma. Maar telkens bleek dat de activiteiten werden gedwarsboomd. 
Waar waren bijvoorbeeld de knutselspullen gebleven? Sneep bleek erachter te zitten. Lukte het de kinderen 
om te achterhalen waarom Sneep zo lelijk deed? Ook voor het ‘welstakamp’ gold dat het ondanks de warmte 
en de vele, vele muggen weer een geslaagd kamp was geweest.
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22 aug Kamprevival 
29 aug Jaaropening 
5 sep Parkolympics 
12 sep 101 Opdrachten 
19 sep Jachtgebied van Baloe 
26 sep Operatie Waterraket 
3 okt Vuur I 
10 okt Groots Junglemonopoly 
17 okt  JOTI 
31 okt Jachtgebied van Kigo 
7 nov Knikkerbaan bouwen 
14 nov Op z’n Grieks 
21 nov Insigne I 
28 nov Insigne II 
5 dec Sinterklaas 
12 dec Veilig Vrijwilligers 
19 dec  Kerstopkomst 
2 jan 11- Disco 
9 jan Jachtgebied van Jacala 
16 jan  Oud-Hollandse spelletjes 

23 jan  Technieken I
30 jan Binnenweekend
6 feb Jachtgebied van Akela
13 feb Kusjesdag
20 feb Midwintertocht
5 mrt Onbewoond eiland
12 mrt Jachtgebied van Ikki
19 mrt Rommelmarkt
26 mrt Technieken II
2 apr Vuur II
9 apr  Open Dag
16 apr Kraantje Lek 
23 apr Leiding voor een dag
21 mei Midzomertocht
28 mei Groepsweekend
4 jun Boerderij Zorgvrij
11 jun Around the World
18 jun Sponsorloop
25 jun Eieren & blote voeten
2 jul Welpen-kabouteruitje
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Esta’s
De Esta’s vormen een gemengde groep kinderen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar. Zij hebben hun opkomsten op 
vrijdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. Net als de welpen, spelen zij hun spel ‘in de jungle’, samen met Raksha 
(de wolvin), Mang (de vleermuis), Chil (de wouw), Tabakai (de jakhals), Sona (de zwarte beer) en Karait (het 
gifslangetje). De esta’s ondernemen vergelijkbare activiteiten als de kabouters en de welpen, maar doordat zij 
een gemengde groep vormen, is de dynamiek iets anders. 

Dit jaar waren er twee nieuwe speltakleiders, van wie één al aan het eind van het vorige jaar meedraaide 
(Roos Gillisen). De groep esta’s is nog altijd heel groot, dus wij zijn blij dat ook het leidingteam goed gevuld 
is gebleven. Aan het einde van het verslagjaar gaf Eline Blok, die vanaf het begin van het bestaan van de 
estagroep speltakleidster geweest is en aan wie de esta’s veel te danken hebben, te kennen dat ze wilde 
stoppen. Tijdens de jaarafsluiting op 10 juli hebben we afscheid van haar genomen. Haar opvolgster als 
teamleider in het nieuwe seizoen is Mathilde Kramer.

Leiding 2015-2016
Raksha - Eline Blok (teamleider)
Mang - Mathilde Kramer
Chil - Hugo van der Veldt
Tabakai – Marvin Hulsebosch
Sona – Roos Gillisen
Karait – Jonas Heller

Opkomsten

Kamp
De esta’s gingen dit jaar samen met de welpen op kamp. Het Harry-Potterverhaal staat al beschreven in de 
paragraaf van de welpen. Ook de esta’s hebben een heel leuk kamp gehad.
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21 aug Kamp-afterparty   
28 aug Jaaropening   
4 sep Highland games   
11 sep  Bosgolf   
18 sep  Crea Bea   
25 sep Hoe loop ik een tocht?   
9 okt Sportief op locatie   
16 okt JOTI   
30 okt Een dag als professor   
6 nov Splash   
13 nov De esta’s als chef!   
20 nov Minut to win it   
27 nov Creatief met……   
4 dec Sinterklaas   
11 dec Veilig vrijwilligerswerk   
18 dec Kerstdiner   
2 jan 11-disco   
8 jan Hoe leg ik een knoop   
15 jan Binnenweekend   
22 jan Insigne   

29 jan Insigne
5 feb EHBO
12 feb Knikkeren
19 feb Party
4 mrt Jongensopkomst
11 mrt Meisjesopkomst
18 mrt Oud-Hollandse spelletjes
25 mrt Op bezoek bij... de politie
1 apr Hakken en zagen
8 apr Open dag
15 apr In de knoop
22 apr Rondje om de wereld
6 mei Dreggen
13 mei Lama’s
20 mei Tochttechnieken
27 mei Groepsweekend
3 jun Olymische spelen
10 jun Paintball
17 jun Sponsorloop
24 jun Levend sjoelen
1 jul Esta-uitje
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Scouts
De scouts zijn jongens en meisjes in de leeftijdsgroep 11 - 15 jaar. De scouts vormen samen een ‘troep’, 
verdeeld in ‘patrouilles’. Iedere patrouille wordt gevormd door ervaren, minder ervaren en nieuwe scouts. De 
patrouille heeft een patrouilleleider (PL) en een assistent-patrouilleleider (APL), die samen verantwoordelijk 
zijn voor het reilen en zeilen in de patrouille en hun kennis en ervaring overdragen op de jongere scouts, 
bijgestaan door de speltakleiding. De scouts vormden ook dit seizoen een grote groep, bestaande uit zes 
patrouilles. 
In het leidingteam is een kleine verandering gekomen: Irene Lucas nam afscheid: zij is explobegeleider 
geworden. Sanna Overbeek is in haar plaats gekomen. 
Ook dit jaar mochten de scouts van Scouting Brigitta na een overwinning bij de Regionale Scouting Wedstrijden 
(RSW) naar de Landelijke Scoutingwedstrijden. Het was een historische overwinning: de derde keer op rij. De 
Regiobokaal kon daarmee aan onze prijzenkast worden toegevoegd! Het waren de Leeuwen die deze prestatie 
hadden volbracht en Brigitta’s eer in Baarn mochten verdedigen. Na een weekend kamperen, pionieren, 
tochten lopen enzovoort, eindigden zij op 16 mei als 15e van de 105 patrouilles. Zo zijn de verwachtingen voor 
het volgende jaar weer wat verder opgeschroefd.

Leiding 2015-2016
David van der Kroon (teamleider / hopman)
Marloes Veldhuis (vaandrig)
Jeroen Loog (vaandrig)
Arie Sipman (vaandrig)
Daan Bosman (voortrekker)
Frederick Kramer (voortrekker)
Sanna Overbeek (voortrekker)

Opkomsten

Kamp
De scouts gingen dit jaar naar Austerlitz. Ook bij de scouts was het thema dit jaar Harry Potter. De beroem-
de tovenaarsjongen zelf was niet aanwezig. Wel gingen de patrouilles tegen elkaar strijden tijdens het grote 
Toverschool Toernooi, om te zien welke patrouille uiteindelijk als winnaar het kamp mocht afsluiten. Geduren-
de het kamp konden de patrouilles punten vergaren voor zowel scoutingtechnieken als themaopdrachten. 
Er werd ook gesport (zwerkbal mocht niet ontbreken!) en natuurlijk werden de patrouillekeukens en –tenten 
aan een zware inspectie onderworpen. Overal konden punten mee worden verdiend en aan het eind van het 
kamp werd aan de hand van deze scores een verdeelsleutel losgelaten op het eindspel. De best scorende 
patrouilles maakten daarmee een grotere kans op de eindzege, maar anderen hadden nog een kansje om 
te winnen. De Leeuwen wisten uiteindelijk de sleutel te vinden om het slot te openen en mocht de vuurbeker 
meenemen naar het clubhuis.
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22 aug Eerste opkomst: foto’s  
29 aug Jaaropening 
5 sep Prettig kennis te maken  
12 sep  Highland Games 
19 sep Technieken I  
26 sep Wedden dat + installatie 
3 okt Vuuropkomst I  
10 okt Vele handen maken licht werk 
17 okt JOTI  
31 okt Technieken II  
7 nov De deur uit! + Kader? 
14 nov Scoutingsporten  
21 nov Boerenkoolweekend 
28 nov Big surprise!?  
5 dec Sinterklaas 
12 dec Muzikale fruitmand  
19 dec Kerstopkomst 
2 jan Anti-goedevoornemensopkomst 
9 jan Brigitta-(winter?)bootcamp  
16 jan Knutselen voor gevorderden 

23 jan Patrouillewedstrijden I  
30 jan Patrouillewedstrijden II
6 feb  Tijd voor ontspanning
13 feb  PL-technieken
20 feb Patrouillewedstrijden III
5 mrt Danger! Danger!
12 mrt RSW-voorbereiding I
19 mrt Rommelmarkt
2 apr Vuuropkomst II
9 apr Open dag
16 apr RSW-voorbereiding II
23 apr Fluitenkoord knopen + RSW
7 mei Mission (im)possible
21 mei Ready Steady Cook
28 mei Groepsweekend
4 jun Boerengolf
11 jun Technieken
18 jun Sponsorloop
25 jun Stadsopkomst
2 jul Wateropkomst
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Explo’s
De explo’s vormen een groep jongens en meiden van tussen de 15 en de 18 jaar. Aangezien deze leeftijdsgroep 
al veel zelfstandiger is, spreken we hier niet meer van ‘leiding’, maar ‘begeleiding’. De explo’s komen op 
vrijdagavond bijeen en organiseren hun eigen opkomsten met de hulp van de begeleiders. In het begin krijgen 
ze nog veel hulp, maar naarmate het seizoen vordert, doen ze steeds meer zelf. De programma’s borduren 
voort op wat de explo’s hebben geleerd in de voorgaande speltakken. Ook organiseren ze hun eigen kamp. 

Evenals vorig seizoen was de groep explo’s erg groot. De explo’s vormen voor Scouting Brigitta van oudsher 
een kweekvijver voor leidingtalent: veel van de huidige speltakleiders zijn al als explo ‘gescout’ voor de 
leiding. Tijdens het verslagjaar zijn opnieuw verschillende explo’s actief geweest als hulp van de organisatie 
bij groepsactiviteiten. 

De explo’s draaiden dit jaar met een vernieuwd begeleidersteam. 
Lilian Turkenburg werd vaste begeleider en Irene Lucas is er aan 
het begin van het seizoen bij gekomen.

Begeleiding 2015-2016
Christiaan Lucas 
Lilian Turkenburg
Irene Lucas

Opkomsten

Kamp
Ieder jaar kiezen de explo’s zelf hun kamplocatie uit. Dit jaar werd het Pfadfinderzeltplatz Brexbachtal, nabij 
Koblenz in Duitsland. Was het toevallig of niet dat ook de roverscouts dit jaar (voor het eerst op kamp! - 
zie hieronder) naar dezelfde scoutingcamping gingen? Beide groepen hadden overigens wel een eigen 
programma. De explo’s gingen onder meer naar de Dierentuin Neuwied, naar het stadje Koblenz voor de 
nodige cultuur en ze gingen klimmen in het Kletterwals Sayn in Bendorf. Het weer was prachtig en de explo’s 
konden terugkijken op een heerlijk kamp.
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21 aug Foto’s kijken   
29 aug Jaaropening   
4 sep Planningsopkomst   
11 sep Sport en spel   
18 sep Iehl, Bah Scouting   
25 sep Expressie   
9 okt Identiteit   
16 okt JOTI-weekend   
30 okt Buitenleven, vuuropkomst (Bij Ruben) 
6 nov Internationaal   
13 nov Samenleving   
20 nov Veilig en gezond   
27 nov Sport en spel   
4 dec Sinterklaas   
11 dec Veilig vrijwilligerswerk   
18 dec Kerstgala   
8 jan Zig Zag 2.0   
15 jan Planningsopkomst   
22 jan Kamppresentaties   

29 jan Internationaal   
5 feb Samenleving
12 feb Winterhike
19 feb Sport en spel
4 mrt Uitdagende scoutingtechnieken
11 mrt Expressie
18 mrt Voorbereiden rommelmarkt
25 mrt Buitenleven 
1 apr Identiteit / Vuurweekend
8 apr Voorbereiden Open dag
15 apr Internationaal
22 apr Buitenweekend?
20 mei Veilig en gezond
27 mei Groepsweekend
3 jun Sport en spel
10 jun Uitdagende scoutingtechnieken
17 jun Sponsorloop
24 jun Expressie
1 jul Voorbereiden Explo-BBQ
8 jul Laatste opkomst
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Roverscouts
De roverscouts vormen een gemengde speltak voor leden van 18 tot 21 jaar. Zij komen twee keer per maand 
bijeen op vrijdagavond. Zij hebben geen begeleider, maar een coördinator, die optreedt als aanspreekpunt 
en ervoor zorgt dat er een planning wordt gemaakt van de activiteiten. De activiteiten worden uiteraard door 
de roverscouts zelf georganiseerd. De roverscouts zijn vaak al (heel) lang lid van de scouting en ze worden 
regelmatig gevraagd om mee te helpen bij (groeps)activiteiten. In het verslagjaar maakten twee roverscouts 
deel uit van de speltakleiding. 
Daan Bosman en Graziella Del-Tin zijn dit jaar begonnen als de nieuwe coördinatoren. Het feit dat er nu twee 
coördinatoren zijn (Sjoerd Bosman was voorheen de enige coördinator) maakt deel uit van het beleid van 
Scouting Brigitta om te proberen zoveel mogelijk twee personen voor een taak beschikbaar te hebben, dus 
het kwam heel goed uit dat zij dit samen wilden doen.

Coördinatie 2015-2016
Daan Bosman
Graziella Del-Tin

Opkomsten

Kamp
Nooit eerder gingen de roverscouts van Brigitta op kamp, maar eens moest de eerste keer zijn. Ze hebben 
hard gewerkt om een leuk programma in elkaar te draaien en dat is hen zeker gelukt. Onder het mom ‘zoveel 
mogelijk uitvoeren, met zo min mogelijk moeite’ hadden ze een fantastische en relaxte week in Duitsland. 
Aangezien de explo’s een eindje verderop hun tent opgeslagen hadden, voelde het voor de roverscouts toch 
nog een beetje vertrouwd. En ze konden af en toe nog even iets lenen dat ze toch nog waren vergeten mee te 
nemen... Het was een ‘uitprobeerkamp’, maar de roverscouts hebben zo enorm genoten met z’n allen dat ze 
besloten hebben ook in het nieuwe seizoen weer samen op kamp te gaan.
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14 aug Grote schoonmaak 
29 aug Planningsopkomst 
11 sep Carnavalsopkomst 
25 sep Kleine vergadering + Casino 
9 okt Nachtspel 
23 23 Geen opkomst ivm vakantie 
6 nov Halloween 
20 nov Bierathlon 
4 dec Sinterklaas 
18 dec Kerstcocktail 
 1 jan Kateropkomst 
15 jan Muzikale Fruitmand 

29 jan Schildersopkomst
12 feb Valentijnsopkomst
27 feb Binnenweekend
11 feb Youtube-opkomst
25 feb Bowlen!
8 apr Voorbereiden Open Dag
22 apr Kookopkomst
29 apr Buitenweekend
6 mei Filmavond
20 mei Kampvuur @ Bos en Duin
17 jun Verjaardagsfeestje Bram
1 jul Partyboot
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Stam
De stam is de volwassen speltak van Scouting Brigitta. De stam komt om de week bij elkaar op zaterdagavond. 
Aan de opkomst gaat een gezamenlijke maaltijd vooraf, waarbij doorgaans ook de kinderen van stamleden 
aanwezig zijn. 

De stam wordt gevormd door de leiding, de bestuursleden, de bestuursondersteuners en de plusscouts, 
oftewel volwassen leden van 21+; zij helpen vaak mee bij groepsactiviteiten. De stamavonden zijn mede 
daardoor meer dan alleen leuke spelletjesavonden voor grote mensen: ze vormen het cement van de groep. 
Aan het begin van het seizoen (op 22 augustus) is het programma voor 
het hele jaar vastgesteld, dat activiteiten omvat variërend van quizzen tot 
i-Scoutgames, van geocaching tot een escape room. Op 2 april was een 
bijzondere stamavond geprogrammeerd: een brainstormsessie in verband 
met de nieuwbouwplannen. De moodboards die het resultaat waren van 
het gezamenlijk dromen, hangen sindsdien in het clubhuis.

Aan het begin van het seizoen werd Daan Bosman toegevoegd aan 
het coördinatorenteam. Hij doet voortaan de financiën. Tegelijk met 
zijn aantreden ook een nieuw betalingssysteem van kracht, inclusief 
een handig computerprogramma dat ieders consumptiegedrag bij de 
stamavonden bijhoudt. Het werk voor de penningmeester van de stam is 
daardoor minder tijdrovend geworden. Het bleek als snel goed te voldoen 
– afgezien van een enkele storing zo nu en dan.

Aan het eind van het seizoen, zomer 2016, werden alle stamleden die niet tot leiding, bestuur, of 
bestuursondersteuning horen, op de hoogte gebracht van een nieuwe regeling, die in het nieuwe seizoen van 
start zou gaan. In het verleden was regelmatig het thema ‘stamcontributie’ ter sprake geweest. Er bestond 
onduidelijkheid over de vraag wie wel en wie geen contributie betaalde en voor wie Brigitta wel en niet de 
afdracht betaalde aan Scouting Nederland – inclusief de Regio. Om aan alle wensen te kunnen voldoen en 
tevens een einde te maken aan de bestaande onduidelijkheden, zijn er twee soorten stamlidmaatschappen 
geïntroduceerd: stamlidmaatschap met SN, stamlidmaatschap zonder SN.. Tijdens de zomervakantie van 
2016 konden de betreffende stamleden erover nadenken welke vorm het beste bij hen paste. In het nieuwe 
seizoen werden de betreffende stamleden (opnieuw) ingeschreven.

Coördinatie 2015-2016
Lisette van Iperen
Peter van Wees
Daan Bosman (financiën)

Opkomsten
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15 aug Grote schoonmaak   
22 aug Eerste stamopkomst   
5 sep Spelletjesavond Tom   
19 sep Ik hou van scouting   
3 okt VerAssingsopkomst   
17 okt JOTI   
31 okt  Halloween   
14 nov Slumber party   
28 nov De Quiz    
12 dec Veilig vrijwilligerswerk Irene  
9 jan Groepsborrel   
23 jan Brabantse avond   

6 feb GPS-wintertocht 
20 feb Roos en Eline H 
5 mrt Iscoutgame
19 mrt Wereld Wonderavond
2 apr Brainstormsessie Schoterboshuis
16 apr Irene, Lisette, Chris en Roos
30 apr Bosman Quiz
14 mei Actief op locatie
28 mei Groepsweekend 
11 jun NPO Luka en Terry
25 jun Grote shoarmatocht
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Speciale opkomsten en groepsactiviteiten
Behalve de activiteiten van de speltakken organiseert Scouting Brigitta ook speciale activiteiten voor een deel 
van de groep en activiteiten voor de hele vereniging, al dan niet inclusief de ouders. Deze activiteiten dienen 
meerdere doelen. 
De groepsactiviteit is allereerst een middel om de leden van de verschillende speltakken met elkaar kennis te 
laten maken. Zo kunnen welpen, kabouters en esta’s hun leeftijdgenoten leren kennen met wie ze later samen 
scout zullen zijn. De bevers kunnen de welpen, esta’s en kabouters leren kennen, zodat ze weten wat hen 
te wachten staat als ze overvliegen naar de volgende speltak. En explo’s en roverscouts kunnen de jongere 
kinderen leren kennen en ontdekken of ze het leuk zouden vinden om leiding te worden.
Een tweede doel van groepsactiviteiten is dat de ouders op een ongedwongen manier kunnen kennismaken 
met elkaar en met het bestuur en de leiding, die toch iedere week voor hun kinderen klaarstaan.
Ten derde is er nog een buurtgericht doel: Scouting Brigitta maakt zich zichtbaar. Dit doel speelt bijvoorbeeld 
bij de Rommelmarkt en de Braderie op de Vergierdeweg. Enerzijds creëert Scouting Brigitta daarmee 
naamsbekendheid en goodwill en anderzijds fungeert een groepsactiviteit op deze manier ook als middel tot 
directe ledenwerving.
Dit seizoen was echt hét seizoen van de groepsactiviteiten. Aangezien Brigitta dit jaar haar 70-jarig bestaan 
vierde, hadden we er twee incidentele groepsactiviteiten bij. Dat maakte het voor de groep extra druk. Maar 
terugkijkend kunnen we vaststellen dat het desondanks goed gegaan is.

Jaaropening
We hebben er inmiddels een mooie traditie van gemaakt om met de hele club (bestuur, leiding, leden, vrijwilligers 
en andere ouders) het nieuwe seizoen te openen. De Jaaropening vond deze keer plaats op. Na de teleurstelling 
over het terrein van De Watergeus vorig jaar, werd dit jaar voor een veilige plek gekozen: het Naaldenveld. Om 
11.00 uur verzamelden ouders, kinderen, leiding en andere vrijwilligers zich op het Naaldenveld. Hier waren 
allemaal spelletjes uitgezet. De ouders hadden zoals te doen gebruikelijk weer gezorgd voor de lunchhapjes 
volgens het principe van een Amerikaans feest. Het werd mede door het prachtige weer, een schitterend begin 
van het nieuwe jaar. Aan de Jaaropening namen rond de honderd kinderen en ouders deel. 

JOTI
Jamboree On The Internet (JOTI) is een wereldwijd scoutingevenement in het derde weekend van oktober, 
waarbij duizenden scouts over de hele wereld contact met elkaar leggen via het internet. Het JOTI-weekend 
had dit jaar als thema ‘Zet eens een boom op’. JOTI. De opkomst was goed, het was gezellig en leuk. Het 
beviel ook goed om dit jaar niet meer bij de landelijke JOTI aan te sluiten. 
Het 11-programma ging over Bas Bos. Bas Bos wilde de wereld een beetje groener maken, Hij kwam bij 
Scouting Brigitta langs om te vragen of de kinderen wilden helpen met het planten van een boom. Hij was wel 
zijn gereedschap vergeten. Door bij de posten puzzelstukjes te vergaren konden de kinderen het gereedschap 
‘verdienen’ en uiteindelijk samen een boompje planten naast de gymzaal.
Het 11+programma bestond uit een programma voor de scouts en de explo’s en een avondspel. Het programma 
van de scouts en explo’s omvatte verschillende postenspellen, waaronder weffriddles, een tijdcapsule en een 
indianenbrug, die min of meer op het JOTI-thema waren afgestemd. 
Op zaterdagavond was de beurt aan de roverscouts en de stam. Zij speelden een spel gebaseerd op Live 
Action Scotland Yard, waarbij enkele teams buiten in de omgeving enkele ‘dieven’ moesten vangen. Zij werden 
daarbij via de mobiele telefoon aangestuurd door enkele achterblijvers op het clubhuis, die op het beeldscherm 
konden zien waar de dieven zich op dat moment ongeveer bevonden. De JOTI werd afgesloten met een 
ouderwetse LAN-party in de nacht. 
Het JOTI-weekend is ieder jaar weer een logistieke uitdaging. Dit jaar namen er over de honderd groepsleden 
aan deel, onder wie drie Zeeuwse scouts. Vanaf donderdagmiddag was de leiding bezig om het programma 
op te bouwen en het clubhuis in te richten. De speltakleiders stonden het hele weekend klaar bij de posten, bij 
de computers enzovoort. Maar daarbuiten was nog een hele groep extra vrijwilligers in touw, waarbij een extra 
compliment aan het kookteam op zijn plaats is. Zonder de hulp van de vrijwilligers is zo’n groot evenement 
nauwelijks te draaien.

Groepsborrel
De Groepsborrel, hét moment waarop ouders, leiding, bestuur en andere betrokkenen bij de scouting 
elkaar kunnen leren kennen, vond dit seizoen plaats op 9 januari 2016, bij wijze van nieuwjaarsreceptie. De 
Groepsborrel stond dit jaar in het teken van de vernieuwing. Tijdens de borrel werd met een druk op de knop 
de nieuwe website van Scouting Brigitta gelanceerd. En stichtingsvoorzitter Albert Jan Bloemendal bracht de 
toehoorders op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw. Er waren ruim 50 
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aanwezigen, maar ook al waren er iets meer ouders dan het vorige jaar – toen  het slechte weer ons parten 
speelde - we hebben er toch voor gekozen om de borrel volgend jaar over te slaan.

Reünie 70 jaar Brigitta
De Reünie was niet echt een groepsactiviteit, maar omdat 
er zoveel (oudere) leden, speltakleiders en bestuursleden 
aanwezig waren om de festiviteiten in goede banen te leiden, 
kan men het feest met een gerust hart ook als groepsactiviteit 
beschouwen. De zaal was aangekleed met een tijdbalk waar 
mensen hun herinneringen aan konden ophangen, en een 
tentoonstelling van oude spullen en foto’s, waarvan sommige 
ook op een van de twee beamers te zien waren. 
Op zondagmiddag 21 februari om één uur druppelden de 
eerste gasten binnen en dat ging de hele middag door. Er 
waren toespraken, het Brigittalied (dat voor de gelegenheid 
met vier coupletten was uitgebreid) werd gezongen en er werden volop herinneringen opgehaald. Ook konden 
bezoekers hun Brigittafoto’s laten scannen, die nu in onze eigen online galerij tentoongesteld worden. 
Uiteindelijk mochten wij 210 feestgangers verwelkomen, voornamelijk oud-leden en –leiding; vooral veel 
mensen uit de beginjaren. Sommigen hadden elkaar al jaren niet gezien. Ook diverse speltakleiders van 
vandaag kwamen eropaf, niet alleen om te helpen, ook voor het feest zelf. Het was leuk voor hen om hun 
eigen groepsleiders na zoveel jaar weer eens te spreken. Iedereen was enthousiast en dat konden we ook 
merken aan de donaties in de spaarpot die bij de bar stond opgesteld. Wij zijn blij met de gulle gaven die we 
gekregen hebben en ook met de donateurs die zich hebben aangemeld!

Open Dag
De Open Dag was dit jaar op 9 april 2016. Ook dit jaar was het een succes. De groep werd in kleine groepjes 
opgedeeld en kregen een strippenkaart, waarmee ze konden deelnemen aan een van de tien activiteitenposten 
die waren uitgezet, variërend van een EHBO-spel tot een indianenbrug, over het water! Behalve 86 leden van 
onze eigen groep (exclusief de leiding), kwamen er maar liefst 25 kinderen uit de buurt kijken. Zij hebben 
een mail gekregen met een link naar de Brigazet en een uitnodiging om een keertje langs te komen. Diverse 
kinderen zijn daarop daadwerkelijk bij opkomsten komen kijken. Het is altijd weer leuk om te zien hoe Brigitta 
zich op deze manier in de buurt in de kijker weet te spelen.

Groepsweekend 70 jaar Brigitta
Een ander memorabel moment tijdens dit seizoen was het Groepsweekend ter ere van ons 70-jarige bestaan. 
De bevers, welpen, kabouters, scouts, esta’s, explo’s, roverscouts en stamleden hebben een zeer gezellig 
weekend beleefd rondom het thema ‘piraten’. Het Groepsweekend kan worden gezien als een voorproefje 
voor ons 75-jarige bestaan. Want wie weet wat er dan gaat gebeuren…
Er werd veel gerend en ook heel hoog geklommen. Het weekend was zeker geslaagd: er was veel contact 
tussen de verschillende speltakken, en door de goede organisatie had zelfs de leiding de ruimte om af en toe 
rustig aan te doen en te genieten. 
Na afloop van het weekend verwende het kookteam de andere vrijwilligers van het weekend met een heerlijke 
lunch. 
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Jaarafsluiting leiding
De Jaarafsluiting is traditioneel het moment waarop het achter ons liggende seizoen wordt afgesloten en het 
nieuwe seizoen wordt voorbereid. Maar dan in omgekeerde volgorde.
De Jaarafsluiting van 2016 vond plaats op 10 juli. ’s Middags was de planningsvergadering, het plenaire 
overleg met de hele speltakleiding, waarbij de programma’s voor het komende jaar worden vastgelegd, 
inclusief alle overnachtingen (binnen- en buitenweekenden), kampen, groepsactiviteiten en financiële acties 
en PR-activiteiten. Net als voorgaande jaren was de sfeer in de groep coöperatief. Daardoor was het relatief 
gemakkelijk de kalender gevuld te krijgen.
Na de planningsvergadering was er nog een officieel momentje, waarbij Kaat Bakker, sinds 2013 secretaris 
van de groepsraad, in aanwezigheid van haar gezin werd geïnstalleerd als plusscout. Het was voor het eerst 
dat bij Brigitta een plusscout werd geïnstalleerd. De verwachting is dat met de groei van de stam het aantal 
plusscouts ook zal toenemen.
Hierna was het moment daar om afscheid te nemen van enkele groepsleden, te weten Jaimie van der Kroon 
(beverleiding), Maarten van Kesteren en Wouter ’t Jong (welpenleiding), Jeroen Loog (scoutsleiding), Kim 
Fokkelman (verenigingsbestuur) en Loes van Galen (vertrouwenspersoon). Helaas kon niet iedereen aanwezig 
zijn, maar degenen die er waren, werden even goed in de bloemetjes gezet.
Daarna vond de gezamenlijke maaltijd plaats - een manier van de beide besturen om de leiding en de vaste 
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Deze keer werd er een Chinese maaltijd voor ons opgediend, ver-
zorgd door De Gouden Lelie. 

Jaarverslag 2015-2016 27



Jaarverslag 2015-2016

VOORUITBLIK
In deze slotparagraaf werpen wij een korte blik op de toekomst. Voor meer informatie verwijzen wij naar de 
plannen zoals wij ze in het beleidsplan Scouting Brigitta bouwt aan de toekomst uiteengezet hebben.

Ontwikkeling ledental
Het ledental van Scouting Brigitta wordt al jaren heel goed bijgehouden. Sinds de komst van Scouts Online 
(SOL) is het voor ons nog gemakkelijker geworden om de ontwikkelingen te volgen. Hieronder een grafiek met 
wat uitleg.

Leden
Scouting Brigitta kent nog steeds een kleine groei. De meeste speltakken zijn stabiel, of groeien licht. Alleen de 
bevergroep blijft ons zorgenkindje. Het blijft lastig om ze te betrekken. Veel kinderen in de beverleeftijd zitten 
bijvoorbeeld op zwemles (veelal les op zaterdag), of beginnen net met een sportactiviteit (voetbal) waarbij de 
training op zaterdag plaatsvindt. De peiling is echter gedaan op 31 december. Inmiddels is de bevergroep weer 
wat groter geworden.

De leeftijdsgroep van de welpen is weer iets toegenomen ten opzichte van vorig jaar, wat vooral te danken is 
aan de toename van het aantal kabouters en welpen. De groep scouts is stabiel gebleven, evenals het aantal 
roverscouts. Het aantal explo’s is flink gegroeid en gezien het grote aantal scouts dat binnen nu en enkele 
jaren zal overvliegen, zal deze speltak vermoedelijk wel heel groot blijven. Wij moeten ons bezinnen op de 
vraag wat dit voor de inhoud van het scoutingspel kan betekenen.

Leiding
De leidingbezetting is stabiel gebleven. Scouting Brigitta heeft nog altijd een gunstige verhouding tussen het 
aantal speltakleiders (m/v) en jeugdleden per speltak. We hebben meer leiding dan het landelijk gemiddelde 
en ruim meer dan het door Scouting Nederland vastgestelde minimum. Aan het eind van het verslagjaar 
vertrokken weliswaar weer enkele speltakleiders, maar het opvullen van de vacante plekken is deze keer vrij 
gemakkelijk gegaan. Met name bij de huidige explogroep zijn diverse leden zeer geïnteresseerd om leiding te 
worden.

Beleid
In het nieuwe seizoen (2016-2017) wordt het beleid voor de toekomst uitgewerkt. De punten die we in het 
afgelopen seizoen met elkaar besproken hebben, zijn voor een deel richtinggevend geweest bij de planning 
van de activiteiten voor het komend jaar. De tekst van het beleidsplan wordt tijdens de jaarvergadering in 
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maart 2017 vastgesteld. Hieronder volgen de hoofdpunten daaruit, De uitwerking van onze wensen vindt 
plaats in de komende drie jaren. In het beleidsplan hebben we uitgebreid omschreven welke activiteiten we 
gaan ondernemen om dit te realiseren.

Scoutingspel
De speltakken willen meer uitdaging bieden aan de jeugdleden en zij willen de jeugdleden zelf ook meer 
betrekken bij het programma. Dit met behoud van tradities en van de leerlijnen. Dit alles vanuit de gedachte 
dat de kinderen elke week weer met veel plezier bij ons komen spelen én leren. 

Accommodatie
Om het scoutingspel te faciliteren is de accommodatie belangrijk. Zekerheid over de huisvesting vinden we 
belangrijk. Die zekerheid is er op dit moment niet echt meer. Daarom zoeken we naar een nieuw onder-
komen. Het streven is om binnen 2017 en 2020 nieuwbouw te kunnen realiseren, bij voorkeur in het Schoter-
bos, bij voorkeur in eigen beheer. Het onderkomen moet de mogelijkheid bieden om twee andere doelen te 
verwezenlijken: we vinden dat de samenwerking met de buurt moet worden uitgebreid en we willen meer 
verbinding met de natuur. Dit sluit aan bij wat wij als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid zien en het 
past ook bij de doelstelling van scouting zelf.

Vrijwilligers
We willen de kwaliteit van de leiding vergroten door de professionaliteit te vergroten. Ook willen we de 
ouderparticipatie bevorderen: we willen het potentieel van de ouders-vrijwilligers beter benutten. Dat dient 
twee doelen: de ouders meer bij de groep te betrekken en de vrijwilligers met vaste taken ontlasten.

Bestuur en organisatie
Handhaving van de stabiliteit van het bestuur en een goede ondersteuning vinden wij belangrijk. De besturen 
zijn er om de groep te faciliteren, zowel inhoudelijk (het verenigingsbestuur) als qua accommodatie en materiaal 
(het stichtingsbestuur).

Financiën
Ook voor de financiën is stabiliteit belangrijk. We willen een sluitende exploitatie, ook al stijgen de kosten 
(bijvoorbeeld als gevolg van nieuwbouw). En we willen niet afhankelijk zijn van ongewisse externe geldstromen 
als gemeentesubsidies. Maar we willen geen (financiële) drempels oprichten om lid te worden van de groep: 
de contributie moet laag blijven. Dat betekent dat we erop moeten letten dat de niet-contributiegebonden 
inkomsten omhoog moeten en de uitgaven laag moeten blijven. Lage uitgaven bereiken we door zuinigheid. 
Dit hoeft niet ten koste te gaan van de kwaliteit; het heeft meer te maken met bewustwording. We gaan beter 
letten op hoeveelheden en mogelijkheden voor hergebruik en reparatie. Daardoor houden we de kosten laag, 
zonder meteen terecht te komen in de wereld van mens- dier- en milieuonvriendelijke producten. Verhoging 
van de inkomsten kan door verhoging van de contributie, maar druist in tegen het streven van laagdrempelig 
blijven. Daarom moeten we zoeken naar andere bronnen van inkomsten. We denken aan een (kleine) groei 
van het ledental, en aan uitbreiding van de inkomsten uit sponsoring en toename van het aantal Vrienden 
(donateurs).

Jaarverslag 2015-2016 29








