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VOORWOORD

Voor jullie ligt het sociaal jaarverslag over de periode 2016-2017. In dit jaarverslag hebben we weer een mooi 
overzicht bijeen van wat er het afgelopen seizoen allemaal is omgegaan bij de bevers, kabouters, welpen, 
esta’s, scouts, explo’s, roverscouts en de stam van Scouting Brigitta. Dit jaar hebben we ook wat extra plaats 
ingeruimd voor de belevenissen van de stichting Scouting Brigitta. 

Scouting Brigitta is in het afgelopen jaar druk bezig geweest met de toekomstplannen. Het nieuwe beleidsplan 
(voor de periode 2017-2020) is aangenomen en in werking getreden en we zijn heel druk bezig geweest met 
de plannen voor het nieuwe clubgebouw. Het zijn spannende tijden geweest en die spannende tijden zijn nog 
lang niet voorbij. 

Brigitta draait volledig op vrijwilligers; iedereen draagt een steentje bij om ervoor te zorgen dat de kinderen elk 
weekend een geweldige scoutingbelevenis meemaken. Zo houden we met elkaar de groep sterk. Voor alle 
vrijwilligers en voor alle andere mensen die ons in de voorgaande periode gesteund hebben, is dit jaarverslag 
bedoeld. En natuurlijk ook voor alle andere mensen die willen weten wat Scouting Brigitta het afgelopen jaar 
allemaal heeft ondernomen.  

Veel leesplezier! 
Erwin Wigman 
voorzitter groepsraad 
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BESTUUR EN ORGANISATIE

Het beleidsplan voor de periode 2017-2020 is in het afgelopen verslagjaar vastgesteld en daarna meteen in 
werking getreden. Tijdens de jaarplanning voor het nieuwe seizoen hebben we met de leiding de plannen uit 
het beleidsplan Scouting Brigitta bouwt aan de toekomst vormgegeven in de thema’s van de opkomsten. Zo 
hebben we geprobeerd meer uitdaging te bieden aan de jeugdleden en hen zelf ook meer te betrekken bij het 
programma, maar wel met behoud van onze tradities. Dit alles vanuit de gedachte die we in het beleidsplan 
hebben geformuleerd, namelijk dat Scouting Brigitta er is voor de kinderen. Wij willen de kinderen in een niet-
schoolse leeromgeving, waar iedereen welkom is, spelenderwijs samen het scoutingspel laten spelen. Sociale 
vaardigheden, samenwerking, communicatie, vriendschap, verantwoordelijkheidsgevoel en leiderschap staan 
daarbij centraal, naast uitdaging, plezier en ontspanning. Wij vinden echter ook dat Scouting Brigitta een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van de gemeenschap (de buurt) en de natuur. Dat 
is een traditie en daar nemen we de kinderen in mee. 

Dit gedachtegoed is ook meegenomen bij de totstandkoming van het programma van eisen (PvE) voor de 
nieuwbouw. Zekerheid met betrekking tot de huisvesting was een van de wensen die in de groep naar voren 
kwam toen wij gingen brainstormen over de toekomst. Deze zekerheid proberen we te vinden door in te zetten 
op nieuwbouw van een eigen onderkomen op een goede locatie, met steun van de buurt en de gemeente. Met 
dit in het achterhoofd is het PvE tot stand gekomen in een traject dat min of meer parallel liep met het schrijven 
van het beleidsplan en daarom ook deels dezelfde titel draagt: Scouting Brigitta bouwt aan de toekomst. 
Programma van eisen. Het PvE was kort na de zomer van 2016 klaar en vervolgens (voornamelijk digitaal) 
uitgereikt aan belanghebbenden en geïnteresseerden. Verderop in dit jaarverslag kun je meer lezen over de 
speltakken en de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwbouw. 

 

Bestuur
Scouting Brigitta bestaat sinds jaar en dag uit twee delen: de vereniging en de stichting. De vereniging 
draagt zorg voor de activiteiten (het scoutingspel) en het vrijwilligersbeleid. Het hoogste orgaan van de 
vereniging is de groepsraad. Deze wordt geleid door het verenigingsbestuur. De groepsraad kwam in het 
verslagjaar vijf keer bijeen (inclusief de jaarvergadering; de jaarplanning wordt niet meegerekend, want daar 
zijn de oudervertegenwoordigers niet bij aanwezig). De zogenaamde ‘kleine groepsraden’ (waarbij alleen de 
teamleiders en enkele bestuursleden vertegenwoordigd waren) zijn definitief afgeschaft.  

De stichting faciliteert de groep. Zij zorgt voor de accommodatie, het materiaal en de financiën en ondersteunt 
de vereniging. De besturen hebben een uitstekende onderlinge verstandhouding, hetgeen zichtbaar is in 
de manier waarop wordt samengewerkt en ook in het feit dat in het verslagjaar gestart is met een extra 
overlegmoment waarbij beide (voltallige) besturen aanwezig zijn. Voorheen kwamen alleen de voorzitters, 
secretarissen en penningmeester een keer vlak voor de jaarvergadering bijeen, nu is dit overlegmoment 
uitgebreid met een overleg met beide voltallige besturen aan het begin van het seizoen.  

Tijdens het eerste voltallige TBO (tweebesturenoverleg), dat plaatsvond op 25 oktober 2016, zijn vooral 
zakelijke kwesties aan de orde gekomen, die te maken hadden met de bestuurlijke splitsing en de plannen 
voor de nieuwbouw. Bedoeling is dat het voltallige TBO in de toekomst een lossere, meer brainstormachtige 
inhoud zal krijgen.

Verenigingsbestuur
Het verenigingsbestuur kwam in het seizoen 2016-2017 zes keer bijeen. De twee nieuwe bestuursleden – 
penningmeester Irma Stibbe-Narold en bestuurslid namens de leiding Arie Sipman – zijn ingewerkt en hebben 
hun draai gevonden. Bij de jaarvergadering in maart 2017 hebben de voorzitter en groepsbegeleider het fiat 
gekregen van de groepsraad om hun derde en laatste zittingstermijn in te gaan. Tijdens het verslagjaar is 
naarstig gezocht naar een nieuw bestuurslid namens de vrouwelijke leiding. In de tussentijd is Jeroen Loog 
ad interim aangebleven, ofschoon hij als leiding van de scouts al afscheid genomen had. De vacature werd in 
het nieuwe seizoen ingevuld. 
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Samenstelling anno 2017 
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 – ad interim) 
Lid: Arie Sipman (namens leiding)

Stichtingsbestuur
Het afgelopen verslagjaar kwam het stichtingsbestuur vier keer bijeen. Halverwege het verslagjaar kondigde 
materiaalmeester Thomas v.d Raadt zijn vertrek aan, wegens te drukke werkzaamheden. De nieuwe club-
huisbeheerder Marcel Geeve is in eerste instantie ad interim aangesteld. (Zijn aanstelling is bij de jaarverga-
dering van 2018 bekrachtigd.) Hij is verantwoordelijk voor het gebouwonderhoud en de aanschaf van grote 
materialen en heeft tevens zitting in het stichtingsbestuur. De clubhuisbeheerder werkt nauw samen met de 
materiaalbeheerder, Tom van der Meulen, die deel uitmaakt van de vereniging.  

Samenstelling 2017 
Voorzitter: Albert Jan Bloemendal 
Secretaris: Karin Bosman-van Wees 
Penningmeester: Andrea Geeve-Keeman 
Clubhuisbeheerder: Thomas v.d. Raadt / Marcel Geeve 
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. Aan het eind van het verslagjaar zijn echter 
twee nieuwe oudervertegenwoordigers aangesteld en is de aanstelling van Petra Peschar-du Maine, die eerst 
als invaller voor Albert Jan Bloemendal optrad, door de ouders officieel bekrachtigd. 

Leeftijdsgroep bevers: deze is vacant gebleven.  
Leeftijdsgroep kabouters, welpen en esta’s: Petra Peschar-du Maine. 
Leeftijdsgroep scouts: Ed van Empelen. 
Leeftijdsgroep explo’s: Jaap van Deursen.
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Financiën
Een financieel gezond beleid is nog altijd een van de speerpunten van het beleid van Brigitta, dat zowel door 
de stichting als door de vereniging wordt gedragen. De boekhoudkundige splitsing tussen de twee financiële 
administraties van de stichting en de vereniging is verder verfijnd. Bepaalde grootboekrekeningen die onder 
de stichting vielen, maar bij nader inzien beter bij de vereniging ingedeeld konden worden, en vice versa, zijn 
aangepast. Dit heeft in de periode 2016-20-17 zijn vruchten afgeleverd. Het mooie is dat we als gevolg van 
de latere verschijningsdatum in dit verslag meteen de eerste twee boekhoudkundige jaren van na de splitsing 
kunnen vergelijken. 

Tegelijk met de splitsing is een nieuw boekhoudkundig systeem ingevoerd. De enkelvoudige kasboekhou- 
ding, waarbij alleen wordt bijgehouden hoeveel geld is uitgegeven en hoeveel ontvangen, is vervangen door 
een boekhoudsysteem waarbij ook een kapitaalrekening wordt bijgehouden. Zo is het mogelijk ook geld als 
reserve te boeken, bijvoorbeeld voor de verwachte aanschaf van grote materialen, het nieuwe clubgebouw of 
het jubileum in 2020. 

Het verenigingsbestuur heeft in 2016 een positief resultaat van €2.674 behaald en in 2017 €3.550. De opval-
lend positieve resultaten in beide jaren zijn onder meer te danken aan de grote inzet van leden en vrijwilligers 
bij de financiële acties, waarover hieronder meer. De stichting boekte in 2016 een positief resultaat van €2.470. 
Dit is in 2017 €8.075 geworden. Dat in 2017 een goed positief resultaat is geboekt, is deels veroorzaakt door 
kostenbesparingen en een betere uitsplitsing van de kosten en baten over de vereniging en de stichting. 

Het overschot komt ook dit jaar 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. 

Contributie en kampgelden
De contributie wordt ieder jaar per seizoen vastgesteld. Bij de jaarvergadering van 2016 werd besloten om 
voortaan het contributiebedrag te indexeren, maar als gevolg van een contributieverlaging bij Scouting Neder-
land, hebben we besloten dit nog even uit te stellen. De contributie bedroeg dus ook in het seizoen 2016-2017 
€180, inclusief de bijdrage voor Scouting Nederland en Regio Haarlem. Het totale bedrag wordt in twee gelijke 
termijnen geïnd. Met deze contributie is Scouting Brigitta als scoutinggroep een middenmoter. De contributie 
van verschillende groepen is echter moeilijk onderling te vergelijken, omdat sommige groepen geen huisves-
tingskosten hebben en daardoor dus veel lagere kosten hebben en andere groepen ook het kampgeld in de 
jaarlijkse contributie verrekenen, ongeacht of het jeugdlid mee gaat op kamp. Een van de doelstellingen van 
onze groep is een laagdrempelige voorziening te zijn en te blijven. 

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van automatische incasso’s, waardoor het betaalgedrag van de leden 
nog verder verbetert, terwijl de administratieve belasting voor het bestuur minder groot is. 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. 

Bij de jaarvergadering in 2016 hadden we al afspraken gemaakt voor het betalen van contributie door leden 
van de stam. Dit diende vier doelen. Ten eerste speelt de gedachte dat stamleden evenals jeugdleden ge-
bruik maken van voorzieningen en dat het niet meer dan logisch is daar een bijdrage voor te rekenen, zoals 
ook van jeugdleden een bijdrage wordt gevraagd. Ten tweede zijn er stamleden die wel graag deelnemen 
aan stamactiviteiten, maar geen behoefte hebben aan het lidmaatschap van Scouting Nederland. Daar was 
voorheen nooit rekening mee gehouden. Ten derde zijn er stamleden die wel graag lid willen zijn (blijven) van 
Scouting Nederland en voor sommigen betaalden wij deze contributie en anderen betaalden dit zelf. Ten slotte 
zijn we al een paar keer geconfronteerd met verzoeken van buitenstaanders die lid zouden willen worden van 
onze stam. Daar hebben we tot nu toe afhoudend op gereageerd, omdat duidelijke afspraken hierover ont-
braken. De nieuwe regeling heeft een einde gemaakt aan de onduidelijkheid en is in het nieuwe seizoen van 
kracht geworden. Stamleden kunnen vanaf nu voor een volledig lidmaatschap kiezen inclusief lidmaatschap 
van Scouting Nederland. Ze kunnen er ook voor kiezen om alleen af en toe naar de stam te komen (tegen 
gereduceerd tarief). Bestuursleden, leiding en overige kaderleden zijn nog steeds automatisch lid van de stam 
en hoeven daarvoor geen extra bijdrage te betalen. Dat laatste is lang geleden ingevoerd omdat gebleken was 
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hoe belangrijk de stam is voor de onderlinge band van de vrijwilligers. (Zie verder onder ‘Stam’.) 

De bijdrage voor het kamp wordt los van de contributie geïnd. Ook in 2017 hebben wij ernaar gestreefd de 
kosten voor de kampen zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen mee kon met de groep. Het kampgeld is 
voor alle speltakken gelijk gebleven. Wel is duidelijk geworden dat het door prijsstijgingen bij met name de 
kamplocaties het steeds moeilijker wordt om quitte te draaien. 

Financiële acties
Ook dit seizoen is weer door de scouts en de explorers voor Jantje Beton gecollecteerd, en wel van 13 tot 
en met 17 februari. Haalden ze in 2016 nog €692,06 op, in 2017 was dit €803,50 wat via een van tevoren 
afgesproken verdeelsleutel over de speltakken is verdeeld.  

De Sponsorloop vond dit seizoen plaats op 24 juni 2017. Noodgedwongen viel het evenement dit jaar samen 
met Zomer in de Zaanen, waar Scouting Brigitta alweer enkele jaren met een kraam en een kampvuur present 
is. Het pakte echter onverwacht goed uit. Er ontstond een onderlinge kruisbestuiving die aan beide activiteiten 
inhoudelijk en wat betreft aantal deelnemers / aanwezigen versterkten. Zo hebben we van de nood een deugd 
gemaakt. De opbrengst van de Sponsorloop, in totaal €1.937 (ten opzichte van €512 vorig seizoen), werd 
dit jaar voor een deel beschikbaar gesteld aan het nieuwe clubhuis, wat wij met een beetje fantasie hebben 
bedoeld als een intern ‘goed doel’. Een ander deel zal ten goede komen aan de reparatie van de tokkelbaan. 

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.  

We hebben nu alweer enige tijd elk jaar een Rommelmarkt op de agenda staan, in plaats van om het jaar. De 
aanvankelijke vrees voor het teruglopen van aanbod en dus ook inkomsten, is ongegrond gebleken. Mede door 
de parallel lopende verkoop via Marktplaats lukt het ons de inkomsten uit de verkoop van tweedehandsspullen 
op peil te houden. Was het in 2016 vooral de verkoop van vinyl langspeelplaten die zorgde voor een goede 
opbrengst, in 2017 waren het onze eigen oude bankensets en enkele ‘items’, zoals een schoolplaat uit de 
jaren dertig, die (veel) meer opbrachten dan we hadden verwacht. Uiteindelijk was de opbrengst bijna verdub-
beld ten opzichte van het vorige seizoen (€998 in 2016, €1.803 in 2017). 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. De Rommelmarkt lijkt zich steeds meer te ontwikkelen tot een echt buurtevene-
ment. Een speciaal woord van dank willen wij graag richten tot Addy Schouten, oud-lid van onze groep, die 
ieder jaar door weer en wind met spullen naar ons toe komt en hier haar ‘eigen’ tafel mee vult, om voor onze 
groep geld op te halen. Haar enthousiasme is heel aanstekelijk! 

De inzameling van inktcartridges en vet is de afgelopen periode op een laag pitje gekomen. We merken dat 
er steeds meer inzamelingspunten voor vet komen, waardoor mensen dichterbij hun eigen woning hun afval 
kwijt kunnen. En wat betreft de inktcartridges kunnen we opmerken dat mensen vaker gebruik maken van 
gerecyclede inktpatronen, die helaas voor onze inzameling niet geschikt zijn.  

Sponsoren
De Vomar-voordeelactie, waarbij vaste klanten van de Vomar (locatie winkelcentrum Spaarneboog) kunnen 
sparen voor Scouting Brigitta, heeft het afgelopen seizoen niet heel veel opgebracht. 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, begint echter steeds meer bekendheid te krijgen, wat 
wij kunnen merken in de groeiende opbrengst: €452 in 2017 ten opzichte van €181 in 2016. De Vriendenloterij 
werkt ongeveer hetzelfde als de Sponsorkliks. Voor al deze acties geldt dat we er de komende jaren wat meer 
aandacht aan willen geven. Het kost de klanten niets, alleen een klein beetje moeite. De opbrengst bleef na- 
genoeg gelijk (€263 in 206 en €268 in 2017). 

We werden dit verslagjaar ook weer blij gemaakt sponsoring in natura. De Haarlemse Bakker, winnaar van de 
prijs voor de beste oliebollen in Haarlem anno 2016, verzorgde tijdens het klusweekend voor de vrijwilligers 
een voedzame lunch, inclusief een heel grote zak vers gebakken oliebollen. Het klusteam kon vaststellen dat 
de oliebollenprijs niet voor niets was uitgereikt en ging na de pauze met een goed gevulde maag opnieuw aan 
de slag. Ook de welpen werden blij gemaakt met sponsoring van de Haarlemse Bakker: zij hebben brood, 
krentenbollen en mini-muffins gekregen voor op kamp. Reken maar dat dat heeft gesmaakt! 
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Vrienden van Brigitta
Nu we het afgelopen seizoen meer aandacht hebben geschonken aan het werven van Vrienden van Brigitta, 
zien we meteen resultaat. In ruil voor hun donatie worden onze Vrienden 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. In 2016 hadden we slechts enkele vrienden, in 2017 is het aantal opgelopen tot 
ongeveer tien. Dit aantal gaat nog verder toenemen doordat we op het inschrijfformulier een regel toegevoegd 
hebben, waarop ouders kunnen aangeven dat ze Vriend willen worden. Er zijn al verschillende nieuwe leden 
verwelkomd van wie de ouders ook Vriend willen worden.  

Vrijwilligersbeleid
Scouting Brigitta draait volledig op vrijwilligers. De leiding, de besturen en de bestuur ondersteuners 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
Het aantal speltakleiders is in het verslagjaar min of meer gelijk gebleven: van 31 in het seizoen 2015-2016 
naar 32 in 2016-2017, van wie er vijf teamleider waren, drie begeleiders van de explorers en vier coördinatoren 
(van de stam en de roverscouts). Sommigen hebben een dubbelfunctie als speltakleider en coördinator. Van 
de speltakleiders waren er 15 gekwalificeerd.  

Ruben Wijkhuise is sinds 2011 groepsbegeleider. In die hoedanigheid ondersteunt, begeleidt en coacht hij 
de speltakleiding. Hij is ook het aanspreekpunt van de leiding richting het groepsbestuur en vice versa. In het 
seizoen 2016-2017 hebben de speltakken diverse keren bezoek van hem gehad en in april 2016 hebben de 
speltakgesprekken plaatsgevonden. Op 11 april 2017 vond het overleg plaats met alle teamleiders, waarbij 
onder meer gekeken werd naar de invulling van het leidingteam van het komende seizoen. 

Met dat doel houdt de groepsbegeleider ook contact met de explorers en roverscouts, om te zien of er kandi-
daten voor de speltakleiding bij zijn. Hij praat met degenen die belangstelling hebben om leiding te worden, 
hij voert gesprekken met aspirant-speltakleiders en hij organiseert introductiebijeenkomsten. Ook houdt hij de 
ontwikkeling in de gaten van speltakleiders-in-wording. Daartoe werkt hij nauw samen met de beide praktijk-
begeleiders (zie hieronder).  

Scouting Academy
Evenals Scouting Nederland streeft Scouting Brigitta naar deskundigheid onder alle vrijwilligers. We willen 
beschikken over zo goed mogelijk gekwalificeerde leidinggevenden binnen elk leidingteam. De persoonlijke 
ontwikkeling van de vrijwilligers is hierin het belangrijkste. Vrijwilligers moeten de juiste deskundigheid hebben 
om hun taken goed te kunnen uitvoeren. 

Een aantal jaren geleden heeft Scouting Nederland een methode ontwikkeld – Scouting Academy – die een win-
winsituatie voor een vrijwilliger kan opleveren: kennis en vaardigheden die je binnen scouting hebt ontwikkeld, 
kunnen ook buiten scouting van waarde zijn. Zo kunnen studerende leidinggevenden met hun vrijwilligerswerk 
studiepunten verdienen. Ze moeten dan wel aan de gekwalificeerde praktijkbegeleiders vragen een verklaring 
af te geven. Andersom kunnen leidinggevenden in hun kwalificatietraject competenties inzetten die zij tijdens 
de studie hebben behaald, zoals blijkt uit bijvoorbeeld stageverslagen en werkstukken. Door middel van de 
methode van Scouting Academy wordt deze kruisbestuiving ten volle benut. De eindkwalificatie wordt door 
een praktijkcoach goedgekeurd. 

Anita Fokkelman en Caroline Van Wees-Wijkhuise zijn onze praktijkbegeleiders. Anita is tijdens de 
jaarvergadering in maart 2017 herkozen en Caroline heeft de opleiding voor praktijkbegeleider afgerond. Zij is 
nu ook gekwalificeerd praktijkbegeleider. Zij hebben de speltakken onderling verdeeld. De praktijkbegeleiders 
observeren en begeleiden de leidingteams in het kwalificatietraject – en dan met name de niet-gekwalificeerde 
leiding – persoonlijk. Verder houden de praktijkbegeleiders bij wie over welke kwalificaties beschikt. Het is 
belangrijk dat elk leidingteam over meerdere gekwalificeerde leidinggevenden beschikt, zodat ook wanneer 
iemand voor korte of langere tijd afwezig is, de nodige kennis en kunde aanwezig blijft. 

Er is veel deskundigheid binnen de groep, maar uitwisseling met leiding van andere groepen is ook belangrijk. 
Afgelopen seizoen werd dan ook opnieuw veel gebruik gemaakt van het trainingsaanbod van Scouting Regio 
Haarlem. De volgende personen zijn in het seizoen 2016-2017 gekwalificeerd: Luka van Schie (leidinggevende 
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bevers/welpen/scouts), Irene Hoekstra-Lucas (begeleider explorer/roverscouts), Ivy van der Kroon (teamleider 
bevers/welpen/scouts), Christiaan Lucas (teamleider explorer/roverscouts), Caroline van Wees-Wijkhuise 
(praktijkbegeleider). Tot slot heeft Anita Fokkelman, die ook trainingen geeft bij Scouting Regio Haarlem, de 
kwalificatie van trainer behaald.

Leidingweekend
Onder de vrijwilligers, met name de leidinggevenden, bestaat al langere tijd animo voor trainingen. Ook was 
er al langere tijd behoefte om weer eens samen een weekend te kamperen. Ten slotte was er in het kader van 
het zorgen voor voldoende gekwalificeerde leiding (een punt uit het beleidsplan) de wens om het aantal kamp- 
kwalificaties in de groep uit te breiden. Kamperen of bivakkeren is iets anders dan opkomsten draaien. Het 
vergt een andere planning en manier van programma’s maken en je loopt als leiding tegen andere problemen 
aan. Door interne overdracht bestaat binnen de groep al veel kennis op dit gebied, maar veel leidinggevenden 
hadden nog nooit hun eindkwalificatie voor kamp behaald. 

In het koude weekend van 22 en 23 april 2017 hebben wij deze drie punten gecombineerd in een trainings- 
weekend op het Naaldenveld, met als belangrijkste doel alle deelnemers in de gelegenheid te stellen hun 
eindkwalificatie voor kamp te behalen. Dat konden we binnen de groep doen, aangezien Anita Fokkelman als 
coördinator ook al bij kamptrainingen vanuit de Regio had opgetreden. Bovendien beschikken we binnen Bri-
gitta ook al over voldoende eigen kennis en vaardigheden op dit gebied. De training werd georganiseerd door 
een klein comité bestaande uit Erwin Wigman, Ruben Wijkhuise, Caroline van Wees-Wijkhuise en Anita Fok-
kelman. Een aantal vaardige plusscouts – leidinggevenden al dan niet in het bezit van een kampkwalificatie, 
maar ook oud-leidinggevenden die jaren geleden al afscheid hebben genomen van de groep – had zich bereid 
getoond om een workshop te geven, elk in het onderdeel waarin zij gespecialiseerd zijn: Alex Peschar (EHBO, 
Hakken & zagen), Noortje Teeuwen en Nancy Rijns (Kampvuur leiden, Bonte avond), Peter van Wees en 
Jeroen Loog (Veiligheid), Caroline van Wees-Wijkhuise (Zorg voor individu en groep, Visie), Anita Fokkelman 
(Voedsel, Organisatie), David van der Kroon (Nacht- en avondspelen & droppings, Pionieren), Arie Sipman 
(Kaart & kompas), Rozemarijn Kuijper (Kinderen die extra zorg vragen), Ruben Wijkhuise (Koken voor grote 
groepen). De fourage werd verzorgd door Petra Peschar en Kaat Bakker. 

Sommige workshops waren verplicht en moesten ook worden getoetst, zoals EHBO, Veiligheid en Voeding. 
Andere onderdelen waren facultatief, waaronder Kind die extra zorg vragen en Bonte avond, die beide veel 
deelnemers trokken. Koken op houtvuur is de favoriet geworden bij de groep. Zestien personen hebben tijdens 
dit koude weekend, onder primitieve omstandigheden, de kampkwalificatie behaald voor de speltak waarvan 
zij leiding zijn of waren: Daan Bosman, Jelmer Coppens, Graziella Del-Tin, Kim Fokkelman, Roos Gillissen, 
Jonas Heller, Katja Hoogzaad, Magdalena Jonker, Ivy van der Kroon, Christiaan Lucas, Terry Mostert, Sanna 
Overbeek, Luka van Schie, Jeroen Sipman, Lilian Turkenburg, Hugo van der Veldt. Daarnaast hebben Aloë 
Zandt, Jeffrey Stibbe, Eleasha Dalgarno, Eline Huijben, Roos Schouten, Cherelle van Empelen en Frederick 
Kramer wel de training gevolgd, maar zij krijgen pas hun papiertje wanneer zij hun gewone eindkwalificatie 
hebben behaald. 

Ondanks het koude weer was de sfeer tijdens dit weekend uitstekend. Naast het educatieve deel was er vol-
doende ruimte voor gezelligheid. Besloten is het komende seizoen opnieuw een weekend te houden, maar 
dan niet alleen voor de leiding en zonder het doel om kampkwalificaties te behalen (daarvan hebben we er 
nu voorlopig weer voldoende), maar voor de hele staf (inclusief ondersteunende kaderleden) en de stam, en 
vooral met het doel veel leuke dingen te ondernemen en passant nog enkele vaardigheden bij te spijkeren 
(zoals het opzetten van de jurt en de tokkelbaan en de bewaking van de veiligheid rondom het gebruik van de 
tokkelbaan). 

Ouders helpen mee
Scouting Brigitta is bij veel activiteiten afhankelijk van de hulp van ouders. Sommige ouders helpen met 
chaufferen, andere ouders helpen met klussen in het gebouw, met knutselen voor kamp of andere activiteiten. 
Voor sommige activiteiten hebben we een vaste groep. Het kookteam zet bij groepsactiviteiten de groep een 
lekkere en voedzame maaltijd voor. Dit seizoen was dat onder meer bij de JOTI. Sinds december 2016 is daar 
ook het klusteam bij gekomen, dat in actie komt wanneer er gebreken zijn geconstateerd in het gebouw. Via 
de speciale appgroep, waar behalve het klusteam van iedere patrouille ook een leidinggevende in participeert, 
komen berichten over gebreken snel bij de het klusteam terecht. 

Om de binding met Scouting Brigitta te vergroten, organiseren we diverse activiteiten waar ook de ouders bij 
betrokken zijn, zoals de Jaaropening op 10 september 2016. Bij dergelijke gelegenheden kunnen de ouders 
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elkaar beter leren kennen en wij ook de ouders en vice versa, waardoor er vanzelf een soort scoutinggemeen-
schap 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. Ook dit jaar organiseerde zij weer 
een VV-avond, en wel op 1 november 2016. Deze keer had zij een speciaal thema voorbereid: lhtb+. Omdat wij 
vinden dat voor iedereen scouting een veilige plek moet zijn, vonden we het belangrijk ook aan dit onderwerp 
eens aandacht te schenken. Het was een leuke, luchtige, maar ook leerzame en belangrijke avond, waaraan 
18 groepsleden deelnamen.

Alle vrijwilligers van Scouting Brigitta die een vaste functie hebben, of bijvoorbeeld meegaan op kamp als 
kookstaf, hebben een Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) aan de groepsbegeleider overhandigd. Het aan-
vragen hiervan kost Scouting Brigitta geen geld, dit gaat via Scouting Nederland. Op 10 januari 2017 heeft het 
verenigingsbestuur besloten om alle leiding, bestuur, enzovoorts die in het verleden al eens een VOG hebben 
overhandigd, opnieuw om een VOG te vragen, zodat er niet al te lange tijd tussen zit. Ook dit maakt deel uit 
van de veiligheid die we aan onze leden willen bieden. 

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.  

In het kader hiervan zijn er in het verslagjaar afspraken gemaakt over de aanwezigheid van explo’s en rover-
scouts in de late avonduren en over de manier van omgaan met foto’s op een sociaal medium, in het geval 
dat ouders nadrukkelijk aangeven dat zij hun kinderen liever niet op de foto willen hebben. Dat laatste gaat 
ook over privacybescherming, een onderwerp dat in het komende seizoen nog veel belangrijker gaat worden. 

Vertrouwenspersoon en klachtenprocedure
Sinds jaar en dag heeft Scouting Brigitta een vertrouwenspersoon. Het seizoen 2016-2017 is het eerste 
seizoen waarin Cisca Appelman deze functie vervult. Zij is werkzaam als professionele vertrouwenspersoon 
voor vrijwilligersorganisaties via de Vrijwilligerscentrale. Een vertrouwenspersoon van buiten de groep kan zich 
nog gemakkelijker onafhankelijk opstellen en door de professionele binding is ook de continuïteit verzekerd. In 
het afgelopen seizoen zijn er geen zaken geweest waarbij de vertrouwenspersoon geraadpleegd werd. 

Tegelijk met de komst van een nieuwe vertrouwenspersoon is de klachtenprocedure veranderd. 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 is op 4 
oktober 2016 vastgesteld. 

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

Schoterboshuis
De plannen voor het nieuwe clubhuis zijn in het verslagjaar in een stroomversnelling gekomen, nu Buro Sant 
& Co de opdracht gekregen heeft een voorlopig ontwerp (in fasen) te maken voor groot onderhoud in het 
Schoterbos. Dit is hard nodig vanwege de enorme wateroverlast die de bomen in het park het leven zuur 
maakt en vanwege de gebrekkige uitstraling van het park. Scouting Brigitta heeft als gebruiker van het park 
in de klankbordgroep geparticipeerd die nauw betrokken was bij de totstandkoming van de plannen. In de 
plannen die Sant&Co hebben ingediend bij de gemeente, is ruimte ingetekend voor scouting.  

Op 13 april 2017 werd het plan voor de eerste fase van het groot onderhoud in de raad behandeld. Albert Jan 
Bloemendal heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt kort in te spreken. Het voorstel om voor deze fase de 
geoormerkte gelden beschikbaar te stellen, werd unaniem door de aanwezigen onderschreven. Daarmee is 
het groot onderhoud een feit en kan Scouting Brigitta een stap verder zetten met het maken van de plannen 
voor de nieuwbouw. 
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Vlak voor de zomer werd een nieuw orgaan in het leven geroepen die de voortgang van het groot ouderhoud 
en al het onderhoud en beheer erna zal monitoren: de Adviesraad Beheer en Onderhoud Schoterbos (ABOS). 
Hierin hebben dezelfde organisaties zitting die ook deelnamen aan de klankbordgroep. Van Scouting Brigitta 
participeert Albert Jan Bloemendal hierin (bij afwezigheid vervangen door Kaat Bakker, secretaris van de 
vereniging). 

Ondertussen is architect Jack Deneke met het PvE in de hand aan het tekenen gegaan en zijn de eerste 
schetsen bekeken in de Schoterboshuisgroep. Ook zijn verkennende gesprekken gevoerd met mogelijke 
participanten en adviseurs. Tegelijk is intern een groepje vrijwilligers aan de gang gegaan om een nieuwe 
website over de nieuwbouw in het leven te roepen. Deze is in september 2017, aan het begin van het nieuwe 
seizoen, gelanceerd. 

Accommodatie
Het contact met de verhuurder is nog altijd goed. Op 4 april 2017 heeft er weer een gesprek plaatsgevonden 
met het parochiebestuur van de Parochiegemeenschap Schoten. Dit is in goede sfeer verlopen. Het toekom-
stbeeld is echter niet veranderd: er is nog altijd een kans dat de Mariakerk moet sluiten. Voor de groep kan 
dit betekenen dat we op termijn moeten uitzien naar een andere locatie. Dat kan grote gevolgen hebben voor 
het voortbestaan van de groep, dus hopelijk hebben wij tegen die tijd de mogelijkheid een nieuw clubhuis te 
realiseren. 

In  2017 hebben we onderzoek gedaan naar verhuurprijzen van andere scoutinggroepen in de buurt en ver- 
gelijkbare accommodaties. Omdat we ruimte zien voor groei, is het onze wens de huren meer marktconform 
te maken en onderscheid maken tussen commerciële en niet commerciële huurders. Daarom hebben we 
besloten dit jaar de prijzen te verhogen en hebben de huurders hiervan op de hoogte gebracht. In het voorjaar 
van 2017 hebben we een nieuwe huurder gekregen: SportSupport organiseert bijeenkomsten “Valpreventie 
voor ouderen”.

Onderhoud en materiaal
Er zijn diverse succesvolle klusdagen georganiseerd door Marcel Geeve, de clubhuisbeheerder, in samen-
werking met vele handige leden en ouders, waarbij achterstallig onderhoud is aangepakt.  

Er zijn een paar dakpannen vervangen en verstoppingen en lekkages verholpen, maar het gebouw is en blijft 
oud. De rest van het dak moet nog worden aangepakt en de riolering blijft ook nog even op de agenda staan. 
Er zal worden geprobeerd de cv-installatie verder te optimaliseren, want deze werkt nog steeds niet naar 
ieders tevredenheid.  

Begin 2017 zijn er mede op verzoek van de vereniging tien sets nieuwe banken en tafels (zogenaamde 
biersets) en twee partytenten aangeschaft. Deze zijn niet alleen voor eigen gebruik, ze zijn ook voor de verhuur. 
De oude tafels en banken, die nogal wat gebruikssporen begonnen te vertonen, zijn tijdens de Rommelmarkt 
verkocht. 

Secretariaat, ICT en communicatie
Het seizoen 2016-2017 was voor het secretariaat, de ICT en de communicatie wederom een jaar van conso- 
lideren. Nu het secretariaat zelf goed draait, is er meer tijd beschikbaar voor de werkzaamheden die met de 
nieuwbouw te maken hebben. 

Secretariaat
Het secretariaat heeft in het verslagjaar zich vooral beziggehouden met het zorgen voor de puntjes op de i 
van het PvE en het beleidsplan, en de verzending ervan. Voor de plannen met betrekking tot de nieuwbouw 
moeten de adressenbestanden up-to-date zijn en het netwerk van de groep worden uitgebreid. Daarnaast en 
vooral heeft het secretariaat zich gestort op het maken van plannen voor fondswerving ten behoeve van de 
nieuwbouw. 

ICT
De ICT is verder gegaan met het digitaliseren van de informatiestromen. Ten behoeve van de nieuwbouw is 
het belangrijk dat deze goed op orde zijn. Communicatie onderling moet geen ruis gaan bevatten. Om die re-
den zijn er nieuwe accounts aangemaakt in the cloud, waar alle informatie over de nieuwbouw te vinden is. De 

14



Jaarverslag 2016-2017

opslagstructuur is door het secretariaat aangelegd, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de indeling 
die bij (historische) archieven ook gebruikelijk is. 

Communicatie
Communicatie heeft een definitieve plaats in het beleid van Brigitta gekregen. In het verslagjaar is de externe 
communicatie verder verbeterd en is ook meer aandacht gekomen voor de communicatie richting de leden.  

Communicatiemiddelen in 2016-2017: 

De website: De website www.scoutingbrigitta.nl wordt regelmatig bijgewerkt. 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 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.  

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.  

Scouting Magazine: Eens per kwartaal brengt Scouting Nederland een clubblad uit voor heel Nederland. Sinds 
het afgelopen seizoen is er de mogelijkheid om in het midden van het blad vier eigen pagina’s te vullen voor 
en door de eigen groep. Brigitta doet hieraan mee en levert ieder kwartaal foto’s en teksten aan, wat voor de 
leden ontzettend leuk is: ‘Kijk wij staan er ook in!’ 

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. 
Heel af en toe worden er ook advertenties gepost op Facebook, zoals voor het werven van nieuwe bevers in 
januari 2017. 

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. 

Instagram: Scouting Brigitta heeft nu ook een pagina op Instagram. Instagram is onder jongeren – onze 
doelgroep!  – populairder dan Facebook en daarom vinden wij het belangrijk om ook dit medium ook te 
gebruiken. 

PR-activiteiten 2016-2017
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. Ondanks het slechte weer, kwamen er 
toch weer diverse mensen om informatie vragen en zijn er interesseformulieren ingevuld. Mensen die dit doen, 
krijgen een uitnodiging voor hun kind om tijdens een van de opkomsten te komen kijken. 

Open Dag: De Open Dag van Scouting Brigitta (8 april 2017) wordt ook beschouwd als een activiteit ten 
behoeve van de communicatie. Meer hierover in hoofdstuk 2. 

Zomer in de Zaanen: Zomer in de Zaanen heeft een vaste plaats verworven in onze jaarplanning. In ruil voor 
het lenen van materiaal mag Scouting Brigitta gratis een stand inrichten op het leukste zomerfestival van 
Haarlem-Noord. Dit jaar hebben we voor het eerst de Sponsorloop gecombineerd met het festival. Het bleek 
een gouden greep en we hebben meteen besloten het volgend jaar weer zo te doen.
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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. 

Individuele contacten 
De samenwerking met de Bloemendaalse groep Bos en Duin heeft zijn vaste vorm gekregen in de vorm van 
het gebruik maken van de accommodatie van de Bos en Duin. Daarnaast is er contact gelegd met een groep 
in Son en Breugel, Dutmella, die net als wij in een nieuwbouwproces terechtgekomen is, maar daarmee al een 
flink stuk gevorderd is (het nieuwe clubhuis van Dutmella wordt geopend in mei 2018). Wij kunnen veel van 
deze groep leren en de leiding daar staat hier ook open voor. Ook met andere groepen wordt de band meer 
aangehaald. Wij vinden het belangrijk met de andere scoutinggroepen 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.  

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 2016-2017 waren er twee Regioraadsvergaderingen, die beide door bestuursleden van Scouting 
Brigitta werden bezocht. Behandeld werden onder meer de plannen om de subsidieregeling te veranderen 
en de nieuwbouwplannen van de Regio op het labelterrein Schoteroog. Twee afgevaardigden van de Regio 
nemen deel aan het landelijke overleg. .

Scouting Nederland
IIn 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.  
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In het verslagjaar heeft Scouting Brigitta opnieuw gebruik gemaakt van de diensten van het Landelijk 
Servicecentrum van Scouting Nederland. De website werd regelmatig geraadpleegd, onder meer vanwege de 
expertise van de organisatie op het gebied van nieuwbouw. De nieuwe editie van de Blokhutwijzer blijkt voor 
ons een belangrijk naslagwerk te zijn.  

Haarlemse Vrijwilligerscentrale
Ook de Haarlemse Vrijwilligerscentrale is een regelmatige vraagbaak voor Scouting Brigitta. De Vrijwilligers- 
centrale levert kennis en ervaring (en personele inzet!) op het gebied van Veilig Vrijwilligerswerk. Ook heeft de 
Vrijwilligerscentrale een netwerk waar wij gebruik van kunnen maken als het gaat om bestuurlijk advies, pro- 
blemen (klachtencentrale) of vertrouwelijke zaken (vertrouwenspersoon). Voor wat betreft dit laatste: zie ver-
der 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.

17



Jaarverslag 2016-2017

SCOUTINGSPEL: DE SPELTAKKEN 

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.  

Het seizoen 2016-2017 was wederom een jaar met leidingwisseling. Noa Peschar was de nieuwe team- 
leidster, terwijl Elise Stienstra nog af en toe meedraaide. Halverwege het seizoen gaf Noa aan dat zij tijdelijk 
wilde stoppen en hebben we ook van Owen van der Werff afscheid genomen. Beiden zijn wel lid van de groep 
gebleven. Kabouterleidster Magdalena Jonker sprong in als tijdelijke teamleidster, wat mogelijk was doordat 
de kabouters op hetzelfde tijdstip opkomsten hebben. Daarnaast werd er een klein team samengesteld van 
ervaren oud-speltakleiders om indien nodig in te vallen. 

Leiding 2016-2017
Noa Peschar (gedeeltelijk) 
Owen van der Werff (gedeeltelijk) 
Jeffrey Stibbe 
Elise Stienstra (gedeeltelijk) 
Aloë van Zandt 

Opkomsten

Kamp
Dit jaar gingen de bevers wel weer op kamp: op 10 juni brachten zeven stoere bevers een nachtje door op het 
Naaldenveld. Toen ze lekker aan het ravotten waren in het bos, kwam er op eens een verwarde tovenaar het 
terrein opgelopen. Zijn toverboek was gestolen en hij kon zich niets meer herinneren! De bevers verzamelden 
ingrediënten om een anti-vergetelheiddrankje te maken. Later vonden de bevers het spoor van de boef die het 
toverboek had gestolen. Ze volgden het spoor en vonden een mandje met een schatkaart van het toverboek. 
De boef kwam nog langs en vertelde dat ze jaloers was en ook goed wilde kunnen toveren. De bevers leg-
den uit dat stelen niet de juiste oplossing is. Ze gaven het boek terug aan de tovenaar, die daar heel blij mee 
was. Al met al was het een zeer geslaagd weekend!
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11 feb  Kunst met Keet en Keet Kleur
25 feb  Knikkerbaan bouwen  
4 mrt  Hutten bouwen  
11 mrt  Cultureel  
18 mrt  Stadstocht / Rommelmarkt  
25 mrt  Neem je leukste spelletje mee + 11- Disco  
1 apr  Vuurweekend / technieken  
8 apr  Open dag  
29 apr  In de natuur met Bas Bos  
5 mei  Oudhollandse spelletjes  
13 mei  Moeder-kindopkomst  
20 mei Verrassing 
27 mei  Ter land 
3 jun  Ter zee 
10 jun  Buitenweekend 
17 jun  En in de lucht  
24 jun  Sponsorloop 
1 jul  Spetterfestijn  
8 jul  Laatste opkomst

3 sep  Happy New Year + overvliegen  
10 sep  Jaaropening 
17 sep Beveropkomst  
24 sep  Beverspelen  
1 okt  Vuurweekend / dierendag  
8 okt  Filmopkomst 
15 okt  JOTI 
29 okt  Levensweg door Hotsjietonia  
5 nov  Splash! 
12 nov  Proefjes met professor Plof 
19 nov  Eerste hulp bij ongelukjes  
26 nov  In de keuken met Rozemarijn  
3 dec  Sinterklaas met kabouters en welpen 
10 dec  Kijk mijn kerstboom  
17 dec  Kerstopkomst met kabouters en welpen 
8 jan  Zwembaddag 
14 jan  Beverweekend  
21 jan  Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
28 jan  Reis om de wereld in 2 uur 
4 feb  Leidingfeestje  
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Kabouters
Kabouters zijn meisjes in de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar. Met het grotere aantal leden was het belangrijk dat 
ook het leidingteam zou groeien. De vier kabouterleidsters van het vorige seizoen hebben daarom versterking 
gekregen in de persoon van Eleasha Dalgarno. Dit was extra handig omdat Magdalena ook regelmatig bij de 
bevers moest helpen.  

De kabouters en de leiding waren het afgelopen seizoen al helemaal thuis in het nieuwe jungleverhaal. Alleen 
de meeste leidingnamen herinneren nog aan de kaboutertijd, want alleen de nieuwere speltakleidsters hebben 
bij hun entree een alias aangenomen uit de jungle: Mysa (de buffel) en Mor (de pauw). Bij de activiteiten werd 
er goed op gelet dat er veel verschil was met vorig jaar. Dit was een van de punten in het beleidsplan: zorgen 
voor nog meer afwisseling in de programma’s. Dat is in het afgelopen seizoen zeker gelukt! De groep bleef het 
hele seizoen ook qua aantal goed op sterkte en de kabouterleidsters zijn 
inmiddels goed op elkaar ingesteld.

Leiding 2016-2017
Drinte – Magdalena Jonker 
Doortje – Katja Hoogzaad 
Hollie – Graziella Del-Tin 
Mysa – Terry Mostert 
Mor – Eleasha Dalgarno

Opkomsten

Kamp
De kabouters gingen ook dit seizoen alleen op kamp. De locatie was Clubhuis De Orion in Hilversum. Daar 
gingen ze naar de Kerstman (en de Noordpool) om andere legendes te ontmoeten. De legendes, zo werd hen 
verteld, zijn er om te waken over de kinderen en hen te beschermen zodat ze blijven dromen en zich blijven 
verwonderen.  

De Kerstman zei echter dat Git Zwart langs was geweest; de kinderen waren in gevaar, want Git Zwart wilde 
alle dromen veranderen in nachtmerries! Om het gevaar af te wenden, moesten de kinderen samen met Jack 
Vorst op zoek naar drie andere legendes – Klaas Vaak, de tandenfee en de paashaas – om samen te pro-
beren Git Zwart te verslaan en er zo voor te zorgen dat de kinderen zouden kunnen blijven dromen. Na heel 
veel hindernissen, sport- en spelactiviteiten, waarbij goed moest worden samengewerkt en de kabouters hun 
creativiteit flink konden botvieren, lukte het uiteindelijk Git Zwart te verslaan en was het groot feest.
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3 sep  Eerste opkomst  
10 sep  Jaaropening 
17 sep  Spelen bij de Talaabpoel 
24 sep  Creatief zónder glitters 
1 okt  Fikkie stoken deel 1 
8 okt Beklimmen van de Raadsrots 
15 okt  JOTI 
29 okt  Waar komt die herrie vandaan? 
5 nov  Binnenweekend 
12 nov  Met de benenwagen naar de Nishaaniplaats 
19 nov  Creatief en in de war 
26 nov  Kneuterende kabouters 
3 dec  Hoor wie klopt daar kinderen… 
10 dec  Creatief mét glitters 
17 dec  Kerstbrunch 
7 jan   Zwembaddag 
14 jan  Insigne deel 1 
21 jan  Insigne deel 2 
28 jan  Insigne deel 3 
4 feb  Door de bomen het bos niet meer zien 

11 feb  Alleen maar liefde 
25 feb  Wat gebeurt er na de kabouters? 
4 mrt  Het is lente in de ogen van… 
11 mrt  Leiding voor een dag 
18 mrt   Elswout 
25 mrt  De Nashaaniplaats staat in brand! 
25 mrt  11- Disco 
1 apr  Fikkie stoken deel 2 
8 apr  Open dag 
29 apr  Als echte huismusjes 
6 mei  Nestleideropkomst 
13 mei  Zorgvrij 
20 mei  Verrassing! 
27 mei  Buitenweekend 
3 jun   Surfen op een meertje? 
10 jun  Actief op de Khaali Jagah-vlakte 
17 jun   Creatief mét of zónder glitters 
24 jun  Sponsorloop
1 jul  Nieuwjaarsfeestje bij de Emaarate Rüine 
8 jul Kabouteruitje strandjutten 
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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 onder leiding van Akela (de wolvenleider), Ikki (het stekelvarken), Baloe (de beer) en Hathi (de olifant) een 
kijkje in verschillende gebieden in de rimboe. 

Het seizoen 2016-2017 was voor de welpen periode met nieuwe leiding en dat liep heel goed! De groep begon 
het nieuwe seizoen met heel wat meer leden dan het jaar ervóór en de nieuwe leiding had zijn draai gevonden. 
Net als de andere speltakken hebben ook de welpen een afwisselend en nieuw programma gedraaid. Aan het 
einde van het seizoen kondigde zich ook alweer een nieuwe speltakleider aan: Jan Overbeek. Hij kwam een 
paar keer kijken en ging mee met kamp als kookstaf. Hij heeft de smaak te pakken gekregen. 

Leiding 2016-2017
Akela – Ivy van der Kroon 
Ikki – Luka van Schie 
Baloe – Jelmer Coppens 
Hathi – Dion Kamst 

Opkomsten

Kamp
De welpengroep was inmiddels zo gegroeid dat de leiding het aandurfde deze keer alleen op kamp te gaan. 
Dat is extra fijn, omdat de groepsdynamiek daardoor wordt versterkt. Dit jaar gingen veertien welpen op 
pad naar een locatie waar alleen de alleroudste welp(en) eerder geweest zijn: Van Woesik in Wassenaar. 
Het thema van het kamp was Wie is de mol? En dat sloeg 
natuurlijk enorm aan, want veel kinderen zijn fan van dat 
televisieprogramma. Iedere dag kreeg een andere welp de 
taak om De Mol te zijn, wat natuurlijk heel spannend was. Alle 
scoutingactiviteiten kwamen aan bod: sport, spel, creativiteit, 
samenwerken enzovoort. En iedere dag probeerde de Mol het 
‘feestje’ stiekem te dwarsbomen, waarna aan het einde van 
de dag de welpen moesten proberen te raden wie die dag Mol 
was geweest. Het was al met al weer een heel geslaagd kamp!
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3 sep  Foto’s kijken 
10 sep  Jaaropening 
17 sep  Technieken I (knopen + wet) + installeren 
24 sep  Strandjutten 
1 okt  Vuurweekend 1 
8 okt  Vive la France 
15 okt  JOTI 
29 okt  Yin Yang 
5 nov  Chicken Run 
12 nov  Week van het geld (SN) 
19 nov  Piratenopkomst 
26 nov  Welpenbingo 
3 dec  Sinterklaas 
10 dec  EHBO! 
17 dec   Kerst 
7 jan  Zwembaddag 
14 jan  Koken met Baloe 
21 jan  Piramides en farao’s 
28 jan  Binnenweekend  

4  feb   Steffanies rozeglitterkattenopkomst 
11 feb  Valentijnsdag 
25 feb  Ariël ft. Robijntje 
4 mrt  Naar de maan! 
11 mrt  NL Doet 
18 mrt  Bomenopkomst 
25 mrt  11- Disco 
1 apr  Vuurweekend 2 
8 apr  Open Dag 
29 apr  Vossenjacht (+ moeders) 
6 mei  Proefjes met professor E 
13 mei  Schuitje varen theetje drinken 
20 mei  Alles in de wra 
27 mei  Lentetochtje 
10 jun  Proefjes met professor E 
17 jun   Dierenopkomst 
24 jun  Sponsorloop 
1 jul  Bootcamp 
8 jul  Welpenuitje
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2 sep  Kampafterparty + overvliegen 
9 sep  Jaaropening 
16 sep  De grote estatest 
23 sep  Rondje om de wereld 
30 sep  Vuur maken op de Nishaaniplaats 
7 okt  Op bezoek bij de Raadrots 
15 okt  JOTI 
28 okt  Hoe leg ik een knoop 
4 nov  Creatief in de Guhagrot 
5 nov  Splash! 
11 nov  Is de dag dat mijn lichtje branden mag 
18 nov  Week van het geld 
25 nov  Hoe loop ik goed 
2 dec  De pepernotenopkomst 
9 dec  Een bezoekje aan Haveli 
16 dec  Chrismasparty 
7 jan  Zwembaddag 
13 jan  Insigne 1 
20 jan Insigne 2 
27 jan Japanse ballonen 

3 feb  Levend ganzenbord 
10 feb  Binnenweekend 
24 feb  Teambuiliding op de Khaali Jagah-vlakte 
3 mrt  Pingpongopkomst 
10 mrt  Minute to win it 
17 mrt  Gymmen 
24 mrt  Pyronimoday 
25 mrt  11- Disco 
31 mrt  Vuurtje maken 
8 apr  Open dag 
28 apr  Knopen 
12 mei  Tetris 
19 mei  Op bezoek bij… 
26 mei  Buitenweekend 
2 jun  Angry birds deel 1 
9 jun  Angry birds deel 2 
16 jun  Supermegamikado 
24 jun  Sponsorloop 
30 jun  Highland games 
7 jul  Esta-uitje

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 Mang 
(de vleermuis), Chil (de wouw), Tabakai (de jakhals), Sona (de zwarte beer) en Karait (het gifslangetje). De 
activiteiten van de esta’s zijn vergelijkbaar met die van de welpen en kabouters. Het verschil is dat deze groep 
uit meisjes en jongens bestaat.  

Het leidingteam was nagenoeg hetzelfde als vorig jaar, met dit verschil dat 
Mathilde Kramer het stokje van Eline Blok had overgenomen als teamleidster. 
Bij de programma’s werd ook bij de esta’s goed opgelet op de afwisseling, zo-
dat kinderen die al langer bij de groep waren, zo min mogelijk hoefden mee te 
maken dat ze een programma al eens eerder gedaan hadden. 

Leiding 2016-2017
Mang – Mathilde Kramer (teamleider) 
Chil – Hugo van der Veldt 
Tabakai – Marvin Hulsebosch 
Sona – Roos Gillisen 
Karait – Jonas Heller 

Opkomsten

Kamp
De esta’s gingen dit jaar weer alleen op kamp. De locatie was de Burcht in Hilversum. Hier volgden de esta’s 
een stage als journalist. Er was namelijk gif ontdekt bij het clubhuis en Tobias wilde daar een artikel over 
schrijven. Hij vermoedde dat zijn broer Alex er iets mee te maken had. De esta’s werden als stagiair(e)s inges-
chakeld om te helpen bij het onderzoek (onder andere met behulp van gifmonsters) en bij het schrijven van 
het artikel. Natuurlijk moesten ze het vak nog leren, dus een bezoek aan het Museum van Beeld en Geluid 
was verplichte kost! 

Het kamp was ook dit jaar weer een feest. Dat is het eigenlijk elk jaar: het hoogtepunt van het scoutingjaar, 
waar alle kinderen (en de leiding!) lang naar uitkijken.
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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.  
Het scoutsleidingteam heeft dit seizoen weer enkele wijzigingen gekend: zo is het grote gat dat het vertrek 
van Jeroen Loog had geslagen, opgevuld door Sanna Overbeek en Roos Schouten. Samen hebben zij een 
berg enthousiasme, wil om te vernieuwen en energie richting het team en de scouts meegebracht. Aangezien 
het aantal vrouwelijke groepsleiders door de komst van de dames voldoende op peil gebleven is, kon Marloes 
Veldhuis, die vele jaren als vaandrig lid is geweest van de scoutsleiding, aan het eind van het verslagjaar haar 
vertrek aankondigen. Ze blijft nog wel bij de groep als stamlid. Hetzelfde geldt voor Frederick (Fred) Kramer, 
die eveneens aan het eind van het jaar afscheid nam. Cherelle van Empelen is er aan het eind van het jaar 
bij gekomen. 
Het boerenkoolweekend – met als thema Fred Kramer Techniek – was weer een groot succes, met een hoop 
technische posten en tochttechnieken. Kennelijk waren de Wolven het meest technisch onderlegd, want zij 
gingen met een ruime winst aan kop, en wisten zo hun patrouille te vereeuwigen op de Gouden Stamper! 

Nadat de scouts van Brigitta drie keer op rij de Regionale Scouting Wedstrijden (RSW) had gewonnen, en de 
trofee een vaste plaats in het clubhuis heeft verworven, was het onze beurt om een nieuwe trofee te maken. 
Deze is meegegaan naar de RSW op 13 en 14 mei, met de bedoeling hem weer voor een jaartje te mogen 
houden. Maar deze keer waren de Camerons beter. De Cobra’s van Brigitta werden achtste en de Haaien 
werden tweede. De Haaien konden dus evengoed naar de Landelijke Scoutingwedstrijden op 3, 4 en 5 juni in 
Baarn. Na een weekend kamperen, pionieren, tochten lopen enzovoort, eindigden zij op de 51ste plaats (er 
deden opnieuw 105 patrouilles mee). De Camerons deden het ook nu weer beter: zij werden 10e. 

Leiding 2016-2017
David van der Kroon (teamleider / hopman) 
Marloes Veldhuis (vaandrig) 
Arie Sipman (vaandrig) 
Daan Bosman (voortrekker) 
Frederick Kramer (voortrekker) 
Sanna Overbeek (voortrekker) 
Roos Schouten (voortrekker) 

Opkomsten
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3 sep  Foto’s kijken 
10 sep  Jaaropening 
17 sep  Leuk je te ontmoeten 
24 sep  S.C.O.U.T. + installatie? 
1 okt  Vuuropkomst I 
8 okt  Schiet maar raak! + Kaderopkomst 
15 okt  JOTI 
29 okt  Halloween 
5 nov  Richting geven 
12 nov  The Island 
19 nov  Boerenkoolweekend  
26 nov  Sinterklaas voorbereiden 
3 dec  Pré-Sinterklaas 
10 dec  Kettingreactie 
17 dec  Kerst 
7 jan  Zwembaddag 
14 jan  PL-opkomst 
21 jan  Grote winteropkomst 
28 jan  Mini-engineering 
4 feb  Voorbereiden Koken voor ouders 

11 feb  Koken voor Ouders 
25 feb  Patrouillewedstrijden I 
4 mrt  Patrouillewedstrijden II 
11 mrt  Patrouillewedstrijden III 
18 mrt  Rommelmarkt 
25 mrt  Ticket to the Tropics 
1 apr  Vuuropkomst II 
8 apr  Open dag 
29 apr  Dreggen + RSW-voorbereidingen 
6 mei  Vrijheid, blijheid + RSW-voorbereidingen 
13 mei  Anti-opkomst + RSW 
20 mei  Special Olympics 
27 mei  Brigitta meets... 
3 jun  Levend Catan + LSW?
10 jun  Buitenweekend 
17 jun  RKW 
24 jun  Sponsorloop
1 jul  Technieken + Kaderopkomst 
8 jul  Scout on the beach 
15 jul  Inpakken kamp
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Kamp
Dit jaar sloegen de scouts hun tent op in Ommen. Het thema was Sherlock Holmes. Deze keer konden de 
scouts hun vaardigheden laten testen op het gebied van slim onderzoek doen, creatief met de waarheid 
omgaan en sportief en snel tot conclusies komen. Tijdens het kamp konden de patrouilles punten vergaren 
door middel van opdrachten die met scoutingtechnieken en themaopdrachten te maken hebben. Met behulp 
van een verdeelsleutel werden de scores losgelaten op het eindspel, zodat de best scorende patrouilles een 
grotere kans maakten om het kamp te winnen, maar de overige patrouilles konden ook nog steeds kans mak-
en op de winst: het eindspel was gebaseerd op levend Cluedo. Tijdens het kamp werd ook weer de traditionele 
kampdoop gehouden en was er een dropping voor de scouts die na de zomer zouden overvliegen naar de 
explo’s. 

Explo’s
De explo’s zijn jongens en meiden van tussen de 15 en de 18 jaar. Zij draaien de opkomsten op vrijdagavond 
min of meer zelfstandig, onder begeleiding van drie vaste begeleiders. In het begin krijgen ze veel hulp, maar 
naarmate het seizoen vordert, doen ze steeds meer zelf. Ze maken hun eigen programma’s, die voortborduren 
op wat ze hebben geleerd in de voorgaande speltakken. Ook organiseren ze hun eigen kamp: in groepen 
worden verschillende locaties gezocht en een presentatie voorbereid; de hele groep kiest dan voor het mooi-
ste voorstel. 

De groep explo’s blijft heel groot. Ook blijven de explo’s voor Scouting Brigitta de kweekvijver voor leiding- 
talent: veel van de huidige speltakleiders zijn al als explo ‘gescout’ voor de leiding. Ook helpen veel explo’s 
mee bij groepsactiviteiten.  

Het begeleidersteam van de explo’s was weliswaar uitgebreid met Irene Hoekstra-Lucas, maar vanwege 
zwangerschap en later kersvers moederschap, kon zij er niet het seizoen op volle sterkte aanwezig zijn. Haar 
plaats werd op de momenten dat dit nodig was, ingenomen door andere leidinggevenden. 

Begeleiding 2016-2017
Christiaan Lucas 
Lilian Turkenburg
Irene Lucas-Hoekstra

Opkomsten
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2 sep  Foto’s kijken 
9 sep  Jaaropening op zaterdag 10 
16 sep  Planningsopkomst 
23 sep  Buitenleven 
30 sep  Vuurweekend /Uitdagende scoutingtechnieken 
7 okt  Expressie 
14 okt  JOTI-weekend 
28 okt  Identiteit 
4 nov  Internationaal 
11 nov  Samenleving 
18 nov  Sport en Spel 
25 nov  Uitdagende scoutingtechnieken 
2 dec  Sinterklaas 
9 dec  Veilig en Gezond 
16 dec  Kerstopkomst 
7 jan  Zwembaddag 
13 jan  Planningsopkomst 
20 jan  Kamppresentatie + stemmen 
27 jan  Expressie 
3 feb  Filmavond / verjaardag leiding 
10 feb  Foute filmpjes 
17 feb  Jantje Beton lopen / Samenleving 
24 feb  Expressie 
3 mrt  Muziekquiz 

4 mrt  IScout 
10 mrt  Veilig en Gezond 
17 mrt  Uitdagende scoutingtechnieken (tocht lopen!) 
24 mrt  Buitenleven 
31 mrt  Vuurweekend / Uitdagende Scoutingtechnieken 
8 apr  Open dag 
28 apr  Expressie 
12 mei  Internationaal  
19 mei  Dunno 
26 mei  Pionieren 
2 jun  Buitenweekend
9 jun  Sport en Spel  
16 jun  Veilig en Gezond 
23 jun Identiteit 
24 jun  Sponsorloop 
30 jun  Uitdagende Scoutingtechnieken 
7 jul  Dunno 
14 jul  Explo-BBQ
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Kamp
De Explo’s brachten hun kamp door op het labelterrein De Kluis, in het nabij Leuven gelegen plaatsje St. 
Joris-Weert. Zoals gebruikelijk bouwen de explo’s zelf hun tenten op en ze pionieren hun hele kampinrichting 
bij elkaar, zoals ze ooit bij de scouts (en velen daarvóór al!) hebben geleerd. Ze koken op houtvuur en 
sommigen slapen in een hangmat tussen de bomen. Ook maken ze met hout-en-touw grote objecten, zoals 
een familieschommel. 

Vanuit hun kampterrein zijn de explo’s natuurlijk naar Walibi geweest. Ook hebben ze de prachtige historische 
binnenstad (en het prachtige stadhuis!) van Leuven onveilig gemaakt en hun scoutinghart opgehaald in 
Adventurepark Wavre. Vanwege het kersverse moederschap kon Irene Hoekstra-Lucas deze keer niet mee, 
maar Hugo van der Veldt en Daan Bosman konden als extra begeleider mee (nb. de groep is te groot om met 
slechts twee begeleiders op kamp te gaan).

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. Dit jaar werd voor het eerst ook de voorzit-
ter van de roverscouts bij de groepsraad betrokken. Manon de Groot neemt deel als toehoorder, zij heeft geen 
formeel stemrecht – de vertegenwoordiging van de roverscouts ligt in handen van de coördinator(en). In het 
verslagjaar was de coördinatie opnieuw in handen van Daan Bosman en Graziella Del-Tin. Aan het eind van 
het jaar is besloten dat Daan zich langzaam zal terugtrekken uit deze rol. 

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. Op ver-
zoek van de roverscouts zelf, worden zij steeds vaker ingeschakeld. 
Enkele roverscouts zijn ook betrokken bij de speltakleiding. 

Coördinatie 2016-2017
Daan Bosman
Graziella Del-Tin

Opkomsten

Kamp
Ook de roverscouts zijn weer op zomerkamp geweest. Ze hebben zich een week in en om Brugge vermaakt. 
Met barbecue en kampvuur op het terrein, de traditionele zwembaddag en lekker toerist spelen in het 
historische stadje Brugge en in het om zijn historische bezienswaardigheden even vermaarde Gent. Pleinen, 
kerken en torens zijn bezichtigd en de roverscouts konden de historische brouwerij in Brugge natuurlijk ook 
niet links laten liggen. Na deze culturele week restten nog de herinneringen aan weer een mooi kamp. 
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24 mrt  Italiaanse avond 
7 apr  Voorbereiden Open dag 
28 apr  Levend Monopoly 
19 mei  Fundays 
2 jun  Überrasung 
16 jun  Een pot met jam  
24 jun Sponsorloop 
30 jun  Kampvuur bij Bos & Duin 
14 jul  Partyboot 

27 aug  Grote schoonmaak 
9 sep  Jaarplanning 
23 sep  Masterchef 
7 okt  Identiteitscrisis 
14 okt  JOTI 
4 nov  Halloween 
18 nov  Muzikale Fruitmand  
2 dec  My Super Sweet 21 
16 dec  Kerstcocktail 
7 jan  Zwembaddag 
13 jan  Round and round 
27 jan  Bierathlon Extreme 
10 feb  Escape Room 
17 feb  Binnenweekend 
24 feb  Kampbespreking 
4 mrt  iScout
10 mrt  M&M-opkomst 
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27 aug  Grote schoonmaak 
3 sep  Jaarplanning maken 
17 sep  Het water op 
1 okt  Grimmig, Anders en leuk 
15 okt  JOTI 
29 nov  Gnothi Seauton 
12 nov  Grote Schoterbosavond 
26 nov  Rondje wereldscouting 
10 dec  De Grote Roze Glitterkattenopkomst 
7 jan  NPO film 
21 jan  Bieravond 
4 feb  GPS tocht 
18 feb  Mexicaanse avond 

4 mrt  iScout 
18 mrt  LSB 
1 apr  Iets met bier 
29 apr  NPO bowlen 
13 mei  Geen idee 
27 mei  Ready Steady Cook met Jamie en Oliver 
10 jun De Grote Sinterklaasopkomst 
24 jun  Actief op locatie 
8 jul  Cocktail 

Stam
De stam is de volwassen speltak van Scouting Brigitta. De stam komt om de week bij elkaar op zaterdag- 
avond. Aan de opkomst gaat een gezamenlijke maaltijd vooraf, waarbij doorgaans ook kinderen van stam-
leden aanwezig zijn. De stam bestaat uit leiding, bestuursleden, ondersteuners en plusscouts (oftewel volwas-
sen leden van 21+, die vaak meehelpen bij groepsactiviteiten). De stamavonden vormen het cement van de 
groep. Aan het begin van het seizoen (op 3 september) werd het programma voor het hele jaar vastgesteld, 
dat zoals ieder jaar activiteiten omvat variërend van quizzen tot iScout, van geocaching tot varen. Ieder jaar 
wordt er ook een avond gebowld en is er een ‘Ready Steady Cook’-avond. Een bierproeverij – met quiz – is 
ook vaste prik in het jaarprogramma. 

Dit jaar was het eerste jaar waarbij de stamleden die niet (meer) tot de leiding, besturen of ondersteuners 
behoorden, konden aangeven of ze stamlid wilden blijven. De meesten hebben daar positief op gereageerd. 
Doordat we het aantal stamleden nu beter registreren, is meteen ook zichtbaar dat ook de groep vol-
wassenen blijft groeien.  

Coördinatie 2016-2017
Lisette van Iperen
Peter van Wees
Daan Bosman (financiën)

Opkomsten

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 groepsactiviteiten zijn bedoeld om leden van verschillende speltakken met elkaar ken-
nis te laten maken, om de ouders op een ongedwongen manier te laten kennismaken met elkaar en met het 
bestuur en de leiding en om ons als groep zichtbaar te maken. Zo creëren we daarmee naamsbekendheid en 
goodwill en kunnen we tegelijk leden werven.

Jaaropening
De Jaaropening vond deze keer plaats op 10 september. Dit jaar was de locatie het Wed. Het was een 
prachtige dag en het was heel leuk om te zien hoe de ouders met elkaar in contact kwamen terwijl de kinderen 
zich met de activiteiten vermaakten. De ouders hadden zoals te doen gebruikelijk weer gezorgd voor de 
lunchhapjes volgens het principe van een Amerikaans feest. Aan de Jaaropening namen 106 groepsleden 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 ‘Show your emotion”. De leden van 11- gingen aan de slag met het verhaal van Riley, 
een meisje van 10, dat op het scoutingkamp uit een boom gevallen was, waardoor haar herinneringen door 
elkaar waren geschud. Om deze herinneringen weer op orde te krijgen konden de bevers, welpen, kabouters 
en esta’s met spelletjes emotiepunten verzamelen, die energie opleverden voor het eindspel. Tijdens het 
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eindspel vielen alle herinneringen weer op zijn plaats. De scouts en explo’s moesten in drie uur tijd twintig 
missies volbrengen. Van elk van de vijf emoties – plezier, verdriet, woede, angst en afkeer – konden ze vier 
punten krijgen. Bij elke missie konden ze minimaal één en maximaal drie dezelfde emoties verdienen. Het doel 
van het spel was om ervoor te zorgen dat een groep zoveel mogelijk emoties spaarde, maar wel evenwichtig 
verdeeld over de vier verschillende emoties, zodat de emoties in balans zouden zijn. Op zaterdagavond was 
er zoals gebruikelijk nog een avondspel voor de explo’s, roverscouts en de stam. Ook hierbij liepen de emoties 
hoog op. 

Het JOTI-weekend is ieder jaar weer een logistieke uitdaging. Dit jaar namen er 87 leden aan deel. Vanaf 
vrijdag 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. Aan het eind van het seizoen is 
besloten volgend jaar geen aansluiting meer te maken met het landelijke programma. Het wordt wel een klus 
om een nieuwe invulling te geven aan het evenement. 

Open Dag
De Open Dag was dit jaar op 8 april 2017. Dit jaar is voor het eerst geëxperimenteerd met een apart program-
ma voor de groep 11- en 11+. Dit om het voor oudere jeugdleden ook aantrekkelijk te houden. Behalve 101 
leden van onze eigen groep (inclusief leiding), kwamen er maar liefst 26 kinderen uit de buurt kijken. Zij heb-
ben een mail gekregen met een link naar de Brigazet en een uitnodiging om een keertje langs te komen. Het 
is altijd weer leuk om te zien hoe Brigitta zich op deze manier in de buurt in de kijker weet te spelen.

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 2017 vond plaats op 16 juli 2017. ’s Middags vond de planningsvergadering plaats, het 
plenaire overleg met de hele speltakleiding, waarbij de programma’s voor het komende jaar worden vastge-
legd, 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.  

Hierna was het officiële moment om afscheid te nemen van enkele groepsleden, te weten Marloes Veldhuis, 
Frederick Kramer en Elise Stienstra. Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn, maar de afwezigen werden 
evengoed figuurlijk in de bloemetjes gezet. Een van de afscheid nemende leden had verzocht de bijdrage te 
mogen schenken aan de groep. Dit gebaar werd in dank aanvaard. 

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 was gekozen voor een geheel nieuwe opzet: aan de rover- 
scouts was gevraagd een lekker buffet klaar te maken, met voor elk wat wils, binnen een beperkt budget én 
rekening houdend met mens, dier en milieu. Het budget was vergelijkbaar met wat er de andere jaren aan 
werd besteed wanneer het buffet door een commerciële partij werd verzorgd. Het bedrag dat de roverscouts 
overhielden, mocht voor het kamp worden gebruikt. De roverscouts hebben zich uitstekend van hun taak ge-
kweten. Iedereen was tevreden.
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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
De grafiek lijkt erop te wijzen dat we een bovengrens aan het bereiken zijn qua omvang. De meeste speltakken 
zijn stabiel gebleven. De vraag waar we de komende periode een antwoord op moeten zien te vinden, is of we 
voldoende aandacht aan de werving besteden. Als het antwoord hierop bevestigend is, zou dat kunnen bete-
kenen dat we de maximale omvang hebben bereikt. Gevoelsmatig en qua leeftijdsopbouw in Haarlem-Noord 
zouden we kunnen stellen dat de groep met 200 leden de ideale omvang heeft. Een nieuwe locatie kan het 
mogelijk maken dat we deze omvang daadwerkelijk bereiken. 

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 nog altijd 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 hoewel het ieder jaar weer een puzzel is, 
is ook nu weer het opvullen van de vacante functies gelukt. Komend seizoen zullen we opnieuw deze puzzel 
moeten oplossen.  

Beleid
In het nieuwe seizoen (2017-2018) is besloten de organisatie wat meer rust te gunnen, om de tijd die we over 
houden ten volle te kunnen benutten voor het nieuwe clubhuis. De mogelijke komst van het nieuwe clubhuis 
is een bijzondere ontwikkeling, maar de werkzaamheden daarvoor betekenen voor sommige vrijwilligers een 
extra belasting en helaas heeft een werkdag maar 24 uur. Consolidatie van de het verenigingsbeleid dient zo 
twee doelen die in het beleidsplan terug te vinden zijn: goede bestuurlijke ondersteuning handhaven en zorgen 
voor zekerheid qua huisvesting. Enige bijzondere aandacht zal nog wel uitgaan naar een grote gebeurtenis die 
ons in 2020 staat te wachten. Dan bestaat de groep driekwart eeuw en wij willen deze datum niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. Daarom zijn wij er nu alvast over na aan het denken… 
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Scoutingspel
Het beleid ten aanzien van het scoutingspel blijft ongewijzigd. 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
Het komende seizoen (en de seizoenen daarop volgend) worden geheel in beslag genomen door de mogelijke 
nieuwbouw in het Schoterbos. Er is een nieuwe organisatiestructuur in ontwikkeling en er zal veel tijd gestoken 
worden in het op orde brengen van ons netwerk ten behoeve van de financiering van het nieuwe gebouw. 
Ook wordt veel aandacht geschonken aan het (politieke) draagvlak. Dit alles met als doel op 1 januari 2022 de 
sleutel in het slot te kunnen steken van het nieuwe gebouw. 

Tegelijk moeten we oog houden voor het bestaande clubhuis, dat zo goed als mogelijk en in harmonieuze 
samenwerking met de verhuurder, op peil gehouden wordt. Uitgangspunt daarbij is veiligheid. En op een 
goede tweede plaats staat: voldoende comfort voor alle gebruikers.  

Vrijwilligers
Ons beleid ten aanzien van de vrijwilligers blijft gehandhaafd. 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 ma-
teriaal (het stichtingsbestuur). In 2018 komt er een belangrijke wetswijziging op het gebied van privacy. De 
verwachting is dat er veel bestuurlijke mankracht voor nodig is om de groep hierop voor te bereiden. 

Financiën
Ook wat betreft de financiën zal ons beleid de komende periode niet veranderen. Een financieel gezonde 
vereniging en stichting blijven ons streven, waar we tot op heden goed aan voldoen. We willen een sluitende 
exploitatie, ook al stijgen de kosten (bijvoorbeeld als gevolg van nieuwbouw). Om ervoor te zorgen dat we 
gezond blijven, houden we de contributie op peil (we passen deze jaarlijks aan aan de prijsindex) en we 
blijven zoeken naar andere bronnen van inkomsten, met name in de sfeer van sponsoring en de handhaving 
van goed lopende financiële acties. Ook het werven van meer donateurs staat op het verlanglijstje voor de 
komende periode.
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