Jaa Jaarverslag Scouting Dirk Duyvel 2011

www.dirkduyvel.nl

Voorwoord
Het was een mooi jaar, 2011. Zo’n jaar waarin eigenlijk bijna alles gewoon goed
gaat. Een jaar waarin we trots zijn om te melden dat onze club lustig groeit en
bloeit. Een jaar waarin de speltakken lekker spelen, de leiding lekker leidt, het
bestuur lekker bestuurt, de gebouwbeheerders het gebouw beheren en een schare
andere vrijwilligers ons ter zijde staat. Hiervoor uiteraard de hartelijke dank! Het
was geen saai jaar, want er waren genoeg uitschieters naar boven en naar
beneden. Het overlijden van een van onze jeugdleden en een oud-leiding, dat
waren duidelijk de dieptepunten. Dat hopen we liever niet meer mee te maken.
Hoogtepunten waren er ook. Allereerst de komst van een echte grote groepstent.
Jarenlang hebben we ervoor gespaard, gecollecteerd, paasstukjes voor verkocht en
donaties voor apart gezet. Maar nu was het eindelijk zo ver. En dat terwijl we ook
de keuken hebben kunnen vernieuwen. De hoge notering in de DSW en bij de
jotacross is bijna al standaard geworden. Pijnpunten blijven er ook, want we
hebben weinig bevers en we kunnen ook wel wat beverleiding erbij gebruiken.
We mogen gewoon trots zijn op onze club. We hebben veel en enthousiaste leiding.
We hebben nagenoeg alle bestuursposten ingevuld. Maar we gaan niet op onze
lauweren rusten. Een aantal van onze meest ervaring leiding stopt of gaat stoppen.
Het goede nieuws is dat dit komt omdat ze vader en moeder gaan worden. Over een
paar jaar hebben we dus twee nieuwe bevers, maar nu moet er opvolging komen.
Die staat gelukkig klaar. En laten we ons verheugen op het komende jubileumjaar
met een keur aan bijzondere activiteiten, waar iedereen zich extra voor gaat
inzetten.

Jan R. Pels
Voorzitter groepsvereniging
Scouting Dirk Duyvel
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Dank aan vrijwilligers
Wij willen graag al onze vrijwilligers, ook zij die een kleine bijdrage leveren, hartelijk
danken voor hun hulp en inzet bij al hun activiteiten en werkzaamheden voor Dirk
Duyvel.

Doelstelling van Scouting Nederland
Scouting Nederland stelt zich ten doel:
het bevorderen van het Spel van Verkennen in Nederland, op grondslag van de ideeën
van Lord Baden-Powell, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden
aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun
persoonlijkheid.
Het Spel van Verkennen
Het Spel van Verkennen is een vorm van jeugd- en jongerenwerk waarin jongens en/of
meisjes samen de mogelijkheden van zichzelf en de wereld ontdekken door een keuze te
doen uit de diverse activiteiten waarin zij op hun leeftijd plezier hebben. Dit gebeurt met
een groeiende zelfstandigheid en daarmee gepaard gaande afnemende leiding van
volwassenen, met een bepaalde spelcode en geïnspireerd op en door het buitenleven.
Levensbeschouwing
De Vereniging Scouting Nederland draagt een algemeen karakter en biedt ruimte voor
iedere levensbeschouwing.

De Groepsvereniging
Dirk Duyvel is een groepsvereniging, met als hoogste orgaan de groepsraad. De
groepsraad kiest het groepsbestuur en bepaalt het beleid. Onder de groepsraad valt de
stichting, die belast is met de financiën en het beheer van het onroerend goed. Zowel de
groepsvereniging als de stichting zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
Alkmaar.
De speltakken
De groep bestaat uit vier speltakken in de leeftijd van 4-18 jaar. Zij worden jeugdleden
genoemd. De kinderen van elke speltak spelen hun eigen spel passend bij hun leeftijd en
ontwikkeling. De leeftijdsgroep per speltak is:
- Bevers 4 – 7 jaar;
- Welpen 7 – 11 jaar;
- Scouts 11 – 14 jaar;
- Rowan/Sherpa’s 14 – 18 jaar
Verder is er een groep leden van 18 jaar en ouder, die de Stam vormen.
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Overrzicht van het aantal leden over de laatste 5 jaar.
Ontwikkelingen binnen de speltakken
Al enkele jaren is het aantal Bevers minimaal. Het aanbod van nieuwe Welpen is
gegroeid tot het maximaal toelaatbare aantal. Een toenemend aantal meisjes maakt deel
uit van de speltak. Het aantal aanvragen overstijgt het aantal beschikbare plaatsen.
Aspirant leden worden doorverwezen naar Graaf Daron of staan noodgedwongen op de
wachtlijst. De beschikbare ruimte in ons clubhuis is beperkt, maar uitbreiding is kostbaar
en voorlopig dus alleen een wens. Het aantal Scouts en Rowans/Sherpa’s is redelijk
constant.
Maatschappelijk is onze groep geen afspiegeling, maar we werken wel aan een grotere
toegankelijkheid voor andere bevolkingsgroepen, onder meer door contacten met
vluchtelingenwerk en door rekening te houden met de religieuze en levensbeschouwelijke
opvattingen van onze jeugdleden en hun ouders
Bestuur en leiding
De groepsraad van de groep bestaat uit het bestuur (Voorzitter, secretaris,
penningmeester, algemene bestuursleden) leiding en ouderleden. Zij worden bijgestaan
door vrijwilligers, ouders en met name bij grotere evenementen door de Stam. Extra hulp
blijft altijd welkom. Gelukkig hebben we een “kweekvijver” van leiding via onze
Romans/Sherpa’s. Die van jeugdlid doorgroeien naar leiding en later naar bestuur.
Regelmatig is ook dat aanbod maar net voldoende om aan de eisen van goede begeleiding
te kunnen voldoen.
Deskundigheidsbevordering training en cursussen
Bestuur en leiding hebben dit jaar gebruik gemaakt van het lesaanbod van het VCRA.
Zo hebben mensen een cursus Sociale hygiëne en een cursus sponsoring gevolgd.
Voor de leiding werd een praktische EHBO cursus gegeven.
Bij de regio Noord-Holland-Noord is de basis cursus leidinggeven en de
kamp/logeercursus door 4 personen met goed gevolg doorlopen.
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Stedelijk
De economische crisis heeft of zal in de toekomst ook de gemeente Alkmaar dwingen tot
bezuinigingen. Scouting Dirk Duyvel is slechts zeer beperkt afhankelijk van
gemeentelijke subsidie, maar probeert desalniettemin alvast te bezuinigen op de kosten
van bijvoorbeeld energie.

Verantwoordelijkheid groep
Leiding en bestuur van de groep dragen de verantwoordelijkheid voor de aan hen
toevertrouwde kinderen. Om hier op verantwoorde wijze vorm aan te geven is onder meer
een vertrouwenscommissie gevormd en dient men een VOG verklaring te overleggen
voor leiding- en bestuursfuncties.
Vertrouwenscommissie
Scouting Nederland heeft een protocol vastgesteld dat door onze groep is overgenomen
en vastgelegd in ons huishoudelijk reglement. De vertrouwenscommissie, bestaande uit
een ouder, een oud-leiding en een bestuurslid, handelt conform dit protocol. In 2011 is de
vertrouwenscommissie niet in actie gekomen.
Verklaring van het gedrag VOG
Met ingang van 2012 zal iedereen, die een functie wil vervullen die op de VOG-lijst
wordt genoemd, een verklaring omtrent gedrag moeten overleggen voordat hij/zij
benoemd kan worden in een functie bij leiding of bestuur. Eind 2012 zal voor alle
functies, genoemd in deze lijst, een VOG verklaring moeten zijn aangevraagd.
Informatieavond intimiteiten van de regio.
Op 6 oktober 2011 organiseerde de regio Noord-Holland Noord een informatie en
discussieavond over ongewenst gedrag en hoe hier binnen de groep mee omgegaan wordt.
Deze avond is bezocht door ca. 10 leidinggevenden en bestuursleden van Dirk Duyvel en
werd als zeer nuttig ervaren. Een deel van het programma is overgenomen in een
teambuildingsweekend voor alle leiding van Dirk Duyvel op 19 en 20 november.
Ouderinformatiebijeenkomsten.
Op deze bijeenkomst geeft de leiding een algemene toelichting op alles wat te maken
heeft met de speltak van hun kind. In een persoonlijk gesprek kunnen de ouders
informatie geven en vragen over hun kind(eren). Deze bijeenkomsten hebben voor alle
speltakken in november 2011 plaatsgevonden.

Gebouwbeheer
Na het verwijderen, door de gemeente, van het zitparkje tegenover het gebouw is het
vandalisme sterk verminderd. Het gebouw werd minder beklad en er waren geen
stukgegooide ramen. Wel werd er weer ingebroken waarbij er voornamelijk schade
ontstond door het openbreken van deuren en kasten. Het plaatsen van camera’s in 2011,
gratis beschikbaar gesteld door een bedrijf, lijkt preventief te werken want na installatie is
er geen vandalisme of inbraak meer geweest.
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Camera bewaking van het gebouw

Fietsenrekken
Om het stijgend aantal fietsen bij opkomsten en activiteiten te kunnen parkeren zijn extra
fietsenrekken aangeschaft en rond het gebouw geplaatst.
.

Fietsenrekken naast het gebouw
Keuken
Onze keuken was al enige tijd aan vervanging toe, Loshangende kastdeurtjes en een
kookplaat met slechts 4 kleine pitten om te koken, voor soms meer dan 100 personen,
volstond niet meer.
De keukenruimte werd aangepast en er zijn RvS kasten en wasbakken geplaatst. Het
aantal kookpitten is uitbreid naar 6 en er is een dubbele oven. Ook werd de capaciteit van
warm tapwater vergroot van 10 naar 30 liter.
Energie
Sinds 2010 zijn we lid van een groep die energie gezamenlijk inkoopt tegen een
voordelige prijs.

Materiaalbeheer
Dit jaar ging een wens in vervulling. Er werd een grote groepstent aangeschaft. Deze tent
kan desgewenst verder worden uitgebouwd. De aanschaf van deze tent werd mede
mogelijk gemaakt door bijdragen van de ING en de Stichting Specsavers Steunt.
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Activiteiten
Activiteiten voor anderen
Ook dit jaar heeft de groep geholpen bij een aantal evenementen.
Kaeskoppenstadt
een aantal leiding en stamleden heeft gefigureerd in Kaeskoppenstadt, met het uitbeelden
van oude ambachten, in het bijzonder houtsnijden.
Wijkdag 3 september
pionierobject en kampvuur georganiseerd ten behoeve van de wijkdag van de
Ooievaarstraat.

Opzetten ooievaarsnest
Opzetten ooievaarsnest bij de
Kinderboerderij.
In mei hebben stam en leiding geholpen bij
het opzetten van een ooievaarsnest op het
terrein van de kinderboerderij die naast ons
foto
clubgebouw gevestigd is.

8 oktober.
Enkele leiding heeft meegeholpen met het door Scouting Alkmaar georganiseerde
kinderfestijn op het Canadaplein.
De bevers en welpen hebben daarnaast meegedaan met de jeugdoptocht, dat was leuk.
Natuurwerkdag Rekerhout.
Leiding en kinderen hebben geholpen met bomen snoeien en rommel opruimen in de
Rekerhout.
Collecteren voor Jantje Beton.
In maart heeft de groep meegeholpen bij de jaarlijkse collecte voor Jantje Beton.
Dag van het Park.
Op de Dag van het park konden kinderen en hun ouders houthakken, touwslingeren en
brandnetelthee drinken op het veld achter ons clubgebouw. Ondanks het matige weer
heeft een flink aantal bezoekers hier gebruik van gemaakt
Verzorgen van koffie en thee tijdens de Plus wandelvierdaagse.
Activiteiten eigen groep
De groep had de volgende activiteiten.
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Groepsweekend.
In het Pinksterweekend is de hele groep gaan kamperen op scoutingkampeerterrein het
Naaldenveld, waar elementen verzameld moesten worden om de ondergang van de aarde
in 2012 af te wenden. Het was een geslaagd weekend.

Groepsweekeinde op het Naaldenveld te Zandvoort
Zomerkampen
Alle speltakken, met uitzondering van de bevers, zijn op zomerkamp geweest, een
jaarlijks
Hoogtepunt voor onze jeugdleden. Alle kampen zijn goed verlopen.
Overvliegen
In september was het jaarlijkse overvliegen, waarbij de oudste leden van iedere speltak
via een gepionierde brug en kabelbaan symbolisch overvlogen naar de volgende speltak.
Mede dankzij het mooie weer was het een zeer geslaagde dag.

Overvliegen 2011

JOTA
Het zondagspel voor alle jeugdleden was erg leuk en het nieuwe ontwerp van de toren
annex zendmast bijzonder geslaagd. In de regionale jotacross zijn we als tweede
geëindigd, wat onze een-na beste prestatie ooit is. Daarnaast hadden we dit keer diverse
bijzondere zendexperimenten, bijvoorbeeld zenden via de maan om 3.30 ’s morgens.
Sinterklaas.
De Sint en zijn pieten hebben onze jongste jeugdleden weer met een bezoek vereerd,
terwijl de oudere speltakken hun eigen vorm van Sinterklaasfeest organiseerden.
www.dirkduyvel.nl
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Kerst. Op 23 december hadden de welpen een kerstdiner, op 17 december was er een
kerstbrunch van de scouts en Bevers en een sinterkerstopkomst van de r/s.

Vooruitblik op 2012
In 2012 bestaat Dirk Duyvel 25 jaar. Dit wordt gevierd met diverse activiteiten, te
beginnen met een jubileumweekend op 19 en 20 mei. Op zaterdag wordt een groot spel
georganiseerd voor alle jeugdleden, gevolgd door een open dag en reünie op zondag. In
juni vindt een groepsuitje plaats en in de eerste week van de zomervakantie wordt een
groepskamp georganiseerd. Voor de financiering van deze activiteiten zijn in 2011 reeds
middelen gereserveerd.

Financiën
Sinds 1 januari 2011 loopt het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.
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