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VOORWOORD

Namens het bestuur presenteer ik hierbij met trots het jaarverslag 2013 van Scouting Willibrord te Wassenaar. In
dit jaarverslag zal er worden teruggekeken naar het scoutingjaar 2013.
Het verslagjaar kende diepte- en hoogte punten. Een aantal maanden was de functie van voorzitter vacant, waren
we op zoek naar een gebouwbeheerder, secretariaat en een groepsbegeleider. Gelukkig is het bestuur erin
geslaagd om alle vacatures in te vullen. Moeilijke tijden breken aan doordat de Gemeente Wassenaar in een aantal
jaren de vaste subsidie geheel gaat afbouwen (volgens brief van 30-12-2013). Dit heeft tot gevolg dat we vanaf
heden ons extra moeten inspannen om mogelijkheden te vinden om de activiteiten van Scouting Willibrord te
financieren en kosten te besparen. Wij zijn zeer verheugd verslag te doen van een groot aantal activiteiten. Zowel
van de hele groep als per speltak is terug te lezen wat zij afgelopen jaar zoal hebben beleefd aan activiteiten.
Uiteraard wordt daarbij het jaarlijks terugkerende hoogtepunt besproken, het groepsweekend en de kampen
(bevers, kabouters, welpen, gidsen, verkenners). Na deze activiteiten kunt u ook lezen welke aandachtspunten wij
hebben en waar wij ons in willen verbeteren.
Tenslotte presenteren wij in dit jaarverslag de financiële stukken van 2013.
Natuurlijk willen we op deze plek nogmaals een groot woord van dank uitspreken aan al onze leiding en overige
vrijwilligers. Zij hebben ook dit jaar weer ontzettend veel inzet en passie getoond op het gebied van wekelijkse
opkomsten, kampen, onderhoud en ondersteunende diensten. Zonder al deze vrijwilligers is er geen scouting.
Namens het bestuur van Scouting Willibrord Wassenaar wens ik u veel lees plezier bij het lezen van dit jaarverslag.
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JAARVERSLAG 2013
Ons jaarverslag bestaat uit een algemene beschouwing van het jaar door het bestuur, een korte beschrijving van de
activiteiten per speltak en een beschouwing van de gezamenlijke activiteiten.
Algemene zaken
In het scoutingjaar 2013 zijn er weer vele leuke activiteiten georganiseerd en hebben er diverse veranderingen
plaatsgevonden. In onderstaand verslag zal er door het bestuur terug worden gekeken naar deze activiteiten en
veranderingen.
Bestuur
Halverwege vorig jaar hebben we afscheid genomen van onze voormalige voorzitter, Femke Dierkse, onze
voormalig gebouwbeheerder Luc Rader en van onze voormalig secretaris Lidian Schrama. Na een paar jaar van
inzet had Femke Dierkse besloten om te stoppen met de functie van voorzitter. Luc Rader had aangegeven te willen
stoppen wegens tijdgebrek en ook Lidian Schrama heeft na jarenlange trouwe inzet haar functie beëindigd. Een
paar maanden heb ik naast de functie van groepsbegeleider de functie van interim voorzitter vervult. Doordat het
bestuur geen nieuwe voorzitter kon vinden en we wel een gegadigde hebben gevonden voor de functie van
groepsbegeleider heb ik besloten mij aan te melden als voorzitter. Pauline Rijskamp heeft van de groep het
vertrouwen gekregen om de rol als voorzitter over te nemen en doet dit nu met veel plezier. Sylvia Martens en
Nannette Rader hebben van de groep het vertrouwen gekregen om de rol van het secretariaat over te nemen, Rob
Wisse heeft van de groep het vertrouwen gekregen om de rol van gebouwbeheerder over te nemen en Pauline
Gerse heeft de functie van groepsbegeleider overgenomen. Het bestuur is vorig jaar dus flink veranderd.
Het bestuur bestaat sinds september 2013 uit:
Pauline Rijskamp (voorzitter)
Richard van Andel (penningmeester)
Sylvia Martens (secretaris)
Nannette Rader (secretaris)
Pauline Gerse (groepsbegeleider)
Cees Spring in ’t Veld (materiaalbeheerder)
Rob Wisse (gebouwbeheerder)
Leiding
De leiding van de jeugdleden wordt bij Scouting gedaan door vrijwilligers. Behalve het plezier dat je aan die
wekelijkse opkomsten, kampen en voorbereidingen beleeft, steek je ook een boel op van Scoutingwerk. Bij
Scouting Willibrord hebben we enthousiaste leiding die veel activiteiten organiseren voor de kinderen van hun
groep. Scouting Willibrord wil haar leden wel een veilige en sociale omgeving kunnen bieden. We doen er alles aan
om dat te bereiken. In 2013 hebben bijna alle stafleden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd en
gekregen. In 2014 zullen de laatste VOG’s worden aangevraagd en worden verwerkt en geregistreerd.
Speltakken
Bij Scouting Willibrord staat het plezier van de kinderen centraal. Tijdens het spel worden de kinderen praktische
vaardigheden geleerd. Er is veel aandacht voor veiligheid. Samenwerken staat centraal. De kinderen vergroten
hierbij op speelse wijze hun sociale vaardigheden. De leiding bereidt wekelijks een programma voor. Iedere week
doen de kinderen namelijk weer iets anders. Hout hakken, knutselen, speurtochten lopen, timmeren, allerlei sport
en spellen, pionieren etc. Wat de speltak organiseert hangt sterk van de leeftijd af. De oudsten gaan bijvoorbeeld
ergens op survival of fietsen terwijl de jongere leden een spel als vlaggenroof spelen in het bos.
Scouting Willibrord biedt activiteiten aan de volgende groepen/speltakken:
 Bever leden van 5-7 jaar
 Kabouter/welpen leden van 7-11 jaar
 Gidsen/verkenner leden van 11-14 jaar
 Explorer leden van 14-18 jaar
 Stam leden vanaf 18 jaar
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Bevers
De bevers zijn meegegaan in de nieuwe wereld
van Hotsjitonia, het dorp waar de bevers iedere
week spelen en waar ze leuke thema figuren
tegenkomen. Het nieuwe liedje en dansje bij de
opening en sluiting van iedere opkomst sluiten
hier goed bij aan. De bevers hebben dit jaar
meegedaan aan de regioactiviteit de
BeverDoeDag. De staf heeft deelgenomen aan de
organisatie van deze activiteit. Voor het eerst zijn
de bevers op kamp gegaan. Deze pilot is goed
uitgepakt en Scouting Willibrord heeft besloten
dat de bevers ieder jaar 4 dagen meegaan op
kamp.
Kabouters
De kabouters hebben verschillende leuke
activiteiten gedaan. Een daarvan was een leuke
modeshow. De meiden kunnen overigens ook
goed overweg met hamer en zaag. Er zijn leuke en
mooie creaties voortgekomen uit deze opkomst.
In 2013 hebben de kabouters meegedaan aan de
Duinenmars, zijn ze naar de opendag van het
LUMC geweest, hebben ze dieren gekeken in
Blijdorp, meegedaan op de opendag van de
brandweer en zijn er spellen georganiseerd in de
duinen, het bos en op het strand. In het bos zijn ze
op zoek gegaan naar kruiden/brandnetels en
hebben ze er soep van gemaakt.
Welpen
Tijdens de opkomsten op de zaterdagmiddag
vermaken de welpen zich prima op het hordehol
(in het gebouw) als in het bos. Timmeren,
bosklaverjas, speurtochten en pionieren is een
greep uit het programma van de welpen. De
welpen hebben verschillende nationaliteiten
waardoor er ook een Amerikaanse dag is
georganiseerd. Ook de welpen hebben 5 kilometer
gelopen tijdens de Duinenmars over het strand en
door de duinen van Kijkduin.
Verkenners
Ook dit jaar hebben de Verkenners weer veel
leuke dingen gedaan. Weer deelgenomen aan de
RSW, altijd een enorm succes bij de verkenners.
Bij de verkenners doen ze activiteiten die echt bij
scouting horen en handelingen toepassen die
typisch scouting zijn, zoals pionieren en
tochttechnieken met gps. Ze moeten zelf koken en
tenten opzetten. Daarnaast wordt er ook
aandacht besteed aan spellen van deze tijd zoals
pokeren, game avondje en film kijken.
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Gidsen
De gidsen doen niet alleen spellen maar worden
ook bijgespijkerd in knoop en kaart technieken en
het opzetten van tenten. Door het jaar heen
oefenen ze met koken op houtvuur, knopen of
pionieren. Op kamp moeten ze immers ook zelf
hun tafel en banken pionieren en koken op
houtvuur.

Explorers
De explorergroep is in 2013 overgegaan naar een
ander lokaal. Tussen de activiteiten en spellen
door(truth or dare, wie ben ik, film kijken, banden
gooien etc) is er zowel door de leden als de
stafleden veel gewerkt aan het nieuwe lokaal. Bar
erin, wanden verven, kastjes maken en verven. De
explorers moeten zelf hun programma bedenken
en uitvoeren. De staf begeleid ze hierin. Helaas
zijn ze afgelopen jaar niet op kamp geweest maar
dat was eenmalig. Verder hebben ze actief een
thema en programma bedacht en uitgewerkt voor
het groepsweekend.

Stam
Iedere maandagavond organiseert de stam weer
nieuwe leuke te gekke activiteiten. Het kan niet
gek genoeg. Van dansen op de wii tot gourmetten
of een avondje zingen. De stam is in 2013 verhuisd
van het stafhok/keuken naar het lokaal van de
verkenners/gidsen omdat ze te groot werden voor
het lokaal. Veel van de stamleden zijn ook leiding
bij een van de jongere groepen.

Verschillende gezamenlijke activiteiten
Regionale Scouting Wedstijden (RSW)
In april hebben de verkenners en de gidsen
meegedaan aan de RSW te Bentveld. De
verkennerleiding, gidsenleiding en verschillende
stamleden zijn sinds een aantal jaren
vertegenwoordigd in de organisatie van deze
wedstrijden. De gidsen en verkenners hebben dit
jaar weer goed hun best gedaan met tent
opzetten, koken, speuren en spellen maar hebben
helaas geen plek bemachtigd in de top tien. Zelfs
de geniale flashmop heeft niet geleid tot een 1e
plek.
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Groepsweekend
In mei hadden we ons jaarlijkse groepsweekend
op het Naaldenveld gepland. Het thema is volledig
bedacht en in elkaar gezet door de explorergroep.
Helaas moesten we op het allerlaatste moment
iets anders verzinnen want het groepsweekend
viel letterlijk en figuurlijk in het water. De regen
kwam met bakken uit de hemel. Omdat we niet in
ons eigen gebouw mogen blijven slapen hebben
we een dag en avond programma georganiseerd
en de kinderen hebben zich prima vermaakt. ’s
Avonds laat zijn alle kinderen gewoon naar huis
gegaan. Met dank aan O&O voor het gebruik
mogen maken van hun ruimte, konden we
iedereen de hele dag goed kwijt.

Zomerkampen bevers, kabouters, welpen, gidsen en verkenners:
Ook voor 2013 zijn we er weer in geslaagd om een
onderkomen voor de Welpen en Kabouters en een
kampterrein voor de Verkenners en Gidsen te
vinden. Er is een Scouting gebouw in Hoogerheide
gevonden die nog beschikbaar was. Een mooi
groot gebouw en een terrein waar de hele groep
bij elkaar kon staan. Het was in 2013 super mooi
warm weer waardoor we zelfs 2x zijn gaan
zwemmen, watergevechten hebben gehouden en
altijd buiten konden eten. De bevers waren dit
jaar voor het eerst mee op kamp voor 4 dagen. De
bevers, kabouters en welpen hadden hetzelfde
thema “de bokkerijders” en hebben een
gezamenlijk programma gedraaid. Met dank aan
de kookstaf (Mardette Krosse en Nannette Rader)
heeft de onderbouw de hele week heerlijk
gegeten.

Ook in 2013 zijn de gidsen en de verkenners (apart van elkaar) op hike geweest en hebben toen overnacht (met
toestemming van defensie) op het oefenterrein van het leger. De kinderen en de staf hebben tijdens deze hike
buiten geslapen/onder een zeiltje. Al met al een zeer geslaagde week waarbij kinderen en leiding zich prima
vermaakt hebben en moe en voldaan thuis zijn gekomen. Voor de stafleden en vrijwilligers was nog een bbq
georganiseerd als afsluiting van de kampweek.
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Halloween
Buurtvereniging O&O heeft een Halloween avond
geïnitieerd. De stafleden van Scouting Willibrord
hebben hier actief aan meegewerkt door het
gebouw helemaal in een spookhuis om te toveren.
Alle kinderen uit Wassenaar moesten door het
spookhuis/scoutinggebouw om aan de Halloween
tocht te beginnen. De welpen en kaboutergroepen
hebben ook meegelopen met deze tocht.

Sinterklaasviering
Ook sinterklaas en zijn 5 zwarte pieten waren
Scouting Willibrord niet vergeten. Op
vrijdagavond 29 november kwam sinterklaas met
zijn pieten langs. Hij was de kado’s kwijt. Na goed
speuren buiten hadden de bevers, kabouters en
de welpen genoeg aanwijzingen gevonden zodat
ze eindelijk wisten waar de kado’s waren.

Klussen
In de kerstvakantie van 2013 is er door vele
vrijwilligers hard gewerkt om van het oude
explorerlokaal, grenzend aan de keuken een
staflokaal te maken. De bar is eruit gehaald het
plafond is ontdaan van alles wat erop zat en de
muren zijn ontdaan van alle posters, nietjes en
overig aanwezige attributen. In het jaarverslag van
2014 zal het prachtige resultaat worden
weergegeven.

Jantje Beton
Dit jaar hebben we als vereniging ervoor gekozen
om geld op te halen voor Jantje Beton. De helft
van het geld gaat naar de buitenspelprojecten van
Jantje Beton en de helft is voor de vereniging.

Spooktocht
Ook in 2013 hebben de kabouters en de welpen
weer meegedaan met de spooktocht welke
georganiseerd werd door de regio. Er deden 170
kinderen mee. Na de spectaculaire opening
werden de groepjes (met staflid) het bos
ingestuurd. Een echte spooktocht in het donker
door het bos waar de kinderen bij verkleedde
figuren iets moesten doen om een aanwijzing te
krijgen. Een leuk evenement.

Staf activiteiten (stafweekend/ hike and seek)
Er is in 2013 weer een super stafweekend
gehouden in Ede. Wie is de mol?? Dat was de
activiteit die ook veel stafleden frustreerde. Na
afloop van het spel werd het weer een gezellige
bende. Samen eten, spelletjes ’s avonds,
geocachen en een drankje op zijn tijd.
Een aantal van onze stafleden hebben ook in 2013
weer meegedaan met Hike en Seek. De hikers
lopen met een gps langs verschillende
coördinaten om punten te verdienen. De seekers
proberen de hikers te spotten en verdienen
punten per gespot groepje hikers.
Run for Rio
Scouting Willibrord heeft loten verkocht om geld
in te zamelen voor dakloze jeugd in ontwikkelingslanden. Tevens hebben we een stand bemand op
het Blauw-Zwart terrein waarbij de opbrengst van
het schminken en armbandjes knopen geheel naar
Run for Rio is gegaan.
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Verdere activiteiten en aandachtspunten:
Maatschappelijke stage
Scouting Willibrord is een stagebieder voor de maatschappelijke stagiaires van het Adelbert college en het
Rijnlands Lyceum. Dit houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. De
stafleden van Scouting Willibrord begeleiden de stagiaires in hun stage met de volgende uitgangspunten:
• leuk: afgebakende klus met een stukje eigen verantwoordelijkheid;
• leerzaam: de leerling leert iets over de organisatie, werkzaamheden of nieuwe doelgroepen
• zinvol: levert iets op voor uw organisatie en dus de medemens in de maatschappij.
In 2013 hebben 5 scholieren een zwarte pietenstage gelopen, 1 scholier heeft een jubileumfeest georganiseerd en
3 scholieren hebben meerdere weken meegelopen met de opkomsten bij de welpen en kabouters.
Onderhoud pand
Met de Gemeente zijn we in overleg over het onderhoud van het pand. De Gemeenteraad heeft het
verbouwingsplan en de daarbij behorende financiën goedgekeurd. In 2014 zullen we actief met de Gemeente in
overleg gaan over het onderhoud van het pand. Het is een goed vooruitzicht dat er eindelijk wat wordt gedaan aan
het achterstallig onderhoud. Tot op heden hebben we nog steeds lekkage op verschillende plekken in het pand.
Op dit moment mag er van de brandweer niet meer overnacht worden in het pand omdat er geen gecertificeerd
brandsignaleringssysteem met doormelding naar een particuliere alarm centrale (PAC) of brandweer is. Hierdoor
missen alle groepen zeker een weekend per jaar waarin normaal overnacht wordt in het gebouw. De kinderen,
leiding en bestuur vinden dit nog steeds een groot gemis. Gelukkig komt hier vanaf 2015 verandering in.
Ledental
Het ledental is wederom gedaald en ligt net onder de 80 leden. Voor 2014 verwachten wij nog een kleine daling
van het ledental. Er zal in 2014 meer gestuurd moeten worden op ledenwerving.
Stafbezetting en ontwikkeling
De stafbezetting is t.o.v. 2012 gestegen. De huidige stafbezetting is voldoende om goed te kunnen draaien.
Werving, begeleiding en opleiding blijft een punt van aandacht. Er is in 2013 zelfs een praktijkbegeleider benoemd
die de stafleden hierin zal begeleiden. De ontwikkeling van de stafleden vinden we als Scouting Willibrord
belangrijk en er zal in 2014 meer aandacht naar uitgaan.
Subsidie
Vanwege de berichtgeving van de Gemeente d.d. 30 december 2013 dat de subsidie wordt verminderd zal Scouting
Willibrord aandacht moeten besteden aan kostenbesparing en geldopbrengsten/sponsoring. Hier zal in 2014 veel
tijd en energie naar uitgaan.
Communicatie
De website is nieuw, er is een actief facebook account en verschillende speltakken hebben een twitteraccount. De
voorzitters van de Scoutingverengingen in Wassenaar hebben sinds 2013 regulier overleg. Onderlinge contacten
met andere scoutinggroepen zijn sterk verbeterd, mede doordat een aantal stafleden van Scouting Willibrord zich
ook bezig houdt met de organisatie van de diverse Regio activiteiten. Scouting Willibrord moet zich nog wel meer
profileren in de plaatselijke kranten.
Scouting Willibrord zal zich blijven inzetten voor het aanbieden van een spannend, uitdagend en gevarieerd
scoutingspel voor leden en een leuke (werk) omgeving voor onze vrijwilligers.
Het bestuur van Vereniging Scouting Willibrord
Namens deze,

Pauline Rijskamp
Voorzitter
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