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Voorwoord van de voorzitter
Het jaar 2012 was een uniek jaar in de geschiedenis van Dirk Duyvel. Het was het jaar
waarin we ons 25 jarig jubileum vierden en dat gebeurt maar een keer. Het moest het
jubileum der jubileums worden. T-shirts en sweaters met de originele handtekening van
Dirk Duyvel zelf. Met de GEHELE groep een uitje naar Duinrell… met een
dubbeldekkerbus. En als klap op de vuurpijl een groepskamp van een week in
Amersfoort. Het was een ervaring om nooit te vergeten, het was slopend, maar geweldig
om mee te maken en te doen. Om het betaalbaar te houden heeft iedereen een steentje
bijgedragen. Of we nu collecteerden voor Jantje Beton, of paasstukjes verkochten, of als
vriend van Dirk Duyvel een extraatje in de pot stopten. Ook enkele sponsoren, zoals het
Echt Goed Doen Fonds van de ING Bank, hebben ons flink geholpen. Geweldig.
Kijken we naar de toekomst, dan kunnen we constateren dat we uit ons jasje groeien.
Naast een wachtlijst voor de welpen van een jaar, is er nu ook een wachtlijst voor bevers.
We hebben de grootste groep Rowans en Sherpa’s van heel Noord Holland. De groei
heeft er al toe geleid dat we serieus kijken hoe we ons gebouw kunnen vergroten. Een
donker wolkje aan de horizon is dat we niet genoeg leiding hebben om die groei te
kunnen maken. Vaste krachten doen het rustiger aan, maar de vervanging door een
nieuwe generatie is mondjesmaat. Een nieuwe verhuurmeester hebben we, maar leiding
wordt krap. Uit de grote groep R/S komt zeker nieuwe leiding en ook van buiten komen
ze, maar die moet wel de tijd krijgen om te groeien en in het aantal ervaren krachten zit
een dipje.
Een ander wolkje aan de horizon is een mogelijke verhoging van de contributie.
Scouting Nederland vraagt een aanzienlijk grotere bijdrage om daarmee betere
ondersteuning te leveren voor de groepen, met name voor groepen waar het minder goed
mee gaat. Financieel zijn we gezond, maar onze groep leeft zuinig en we kunnen dat geld
helaas niet uit de reserves halen. En als we acties doen met onze kinderen is dat voor een
direct doel waar ze zelf de vruchten van plukken, zoals in de afgelopen jaren: het
jubileumkamp, de aanschaf van een groepstent of het opknappen van de keuken. Komend
jaar houden we de contributie op hetzelfde niveau, maar stijging is in de toekomst
waarschijnlijk onvermijdelijk.

Jan Pels
Groepsvoorzitter
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Dank aan vrijwilligers
Vrijwilligers zijn voor elke non-profit organisatie van essentieel belang, zo ook voor onze
groep. Daarom willen wij graag al onze vrijwilligers 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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Overzicht van het aantal leden over de laatste 5 jaar.
Ontwikkelingen binnen de speltakken
Dit jaar groeit het aantal Bevers en lijkt zelfs een record te worden in dit decennium. Het
aantal Welpen was ook dit jaar weer het maximaal toelaatbare aantal van 30. In
tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling is het aantal meisjes groter dan het aantal
jongens. Ook dit jaar was het aantal aanvragen groter dan 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 Rowan/Sherpa’s is redelijk
constant. Het aantal Stamleden groeide ook dit jaar weer tot 40. Veertien daarvan geven
ook leiding, een aantal anderen zijn min of meer slapend lid.
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
en 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 dit aanbod maar net voldoende om aan de eisen van goede en
voldoende begeleiding te kunnen voldoen.
Deskundigheidsbevordering training en cursussen
Twee bestuursleden hebben een workshop Ethiek gevolgd. Deze workshop was
georganiseerd door het VCRA.
Bij de regio Noord-Holland-Noord is de basiscursus leidinggeven en de
kamp/logeercursus door 1 persoon met goed gevolg doorlopen. Daarnaast hebben vier
personen de cursus voor gekwalificeerd teamleider doorlopen. Twee van onze
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leidinggevenden hebben in Duitsland de zogeheten Gilwell-cursus gedaan, een
persoonlijke verdiepingscursus, die wereldwijd aangeboden wordt voor scoutingleden.
Stedelijk
De economische crisis dwingt de gemeente Alkmaar 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 en andere vaste
lasten.

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 dienen leiding en bestuursleden een Verklaring
omtrent het gedrag (VOG) te overleggen, alvorens zij benoemd kunnen worden.
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 2012 is de
vertrouwenscommissie één maal in actie gekomen in verband met een onbedoelde
hardhandige confrontatie tussen een jeugdlid en een leiding. Het protocol van de
vertrouwenscommissie staat op onze website.
Verklaring omtrent het gedrag VOG
Met ingang van 2013 heeft iedereen die een functie vervult binnen onze groep een
verklaring omtrent het gedrag (VOG) overlegd. Zonder VOG kan niemand meer worden
benoemd in een functie als leiding of bestuurslid. In 2012 zijn voor alle functies,
genoemd in de VOG- lijst, een VOG verklaring aangevraagd. In de VOG-lijst zijn alle
functies genoemd waarvoor een Verklaring Omtrent het Gedrag is vereist.
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 2012 plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten worden
mensen uitgenodigd zich aan te melden als ouderlid voor de duur van één jaar.

Gebouwbeheer
Gebouwbeheer probeert met hulp van vrijwilligers het gebouw en de apparatuur in goede
conditie te houden tegen zo laag mogelijk kosten. Voor het beschermen van het gebouw
tegen vandalisme en inbraak hebben we camera’s geïnstalleerd. Voor het beperken van de
kosten van energie en water zijn en worden regelmatig verbeteringen aangebracht.
Camera’s
Ook in 2012 is er weer ingebroken. Zoals gebruikelijk met veel schade door het
openbreken van deuren en kasten. Om de schade te beperken zullen we voortaan zoveel
mogelijk lichte/eenvoudige sloten monteren, waardoor bij braak de schade kleiner zal zijn
en eenvoudig te repareren. Iedereen is er op gewezen zijn of haar spullen zoveel mogelijk
mee terug naar huis te nemen in verband met het doorlopende gevaar van inbraak. Tijdens
de laatste inbraak hebben de camera’s wel beelden gemaakt van de inbrekers, maar deze
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leverden helaas geen herkenbare personen op. Komende tijd zullen we zoeken naar een
mogelijkheid om de camerabeelden bij donker te verbeteren.
Energie
Sinds 2010 zijn we lid van een groep die energie gezamenlijk inkoopt tegen een
voordelige prijs. Het dichten van de kieren in het clubhuis heeft gezorgd voor een
aangenamer klimaat en vermindering van de energierekening.
Water
Ter voorkoming van legionella zijn in de loop van dit jaar alle tappunten van een
keerkoppeling voorzien om te voldoen aan de wettelijk verplichtingen. Via de SAS
(Samenwerkende Alkmaarse Scoutinggroepen) gaan we proberen de jaarlijkse controle
van deze koppelingen samen met de gemeente uit te voeren. De verwachting is dat we
daardoor een aanzienlijke reductie op de kosten kunnen bereiken.
Reparatie dak
Aan het eind van het jaar hebben we een aantal gebroken en kapotte dakplaten vervangen.

Materiaalbeheer
Materiaalbeheerders zorgen voor een optimale conditie van de materialen die gebruikt
worden door scouting. Zij verzorgen het gereedschap en de materialen die gebruikt
worden voor het pionieren en de verschillende kampen. Door de inzet van de
materiaalbeheerders grijpt niemand mis en kan iedereen onbezorgd op kamp.
Activiteiten voor anderen
Ook dit jaar heeft de groep geholpen bij een aantal evenementen.
Dodenherdenking
Op 4 mei hebben we een erewacht gevormd bij de herdenking in St. Pancras.

Kaeskoppenstad
Een aantal van onze leiding en stamleden heeft gefigureerd in Kaeskoppenstadt, met het
uitbeelden van oude ambachten, in het bijzonder houtsnijden.
Cheesegolf
Op verzoek van Rotary Alkmaar hebben we de organisatie o.a. gefaciliteerd met een
220V aansluiting voor de viskraam. Op een aantal plaatsen in Alkmaar werd door golfers
een balletje geslagen in daartoe aangebrachte holes. Dit evenement is opgezet ter
ondersteuning van goede doelen. Ook op het grasveld, grenzend aan ons clubhuis, was
een hole aangebracht. Door het late verzoek om medewerking moest wel even wat
worden geïmproviseerd. Voor 2013 hebben we ruim voor aanvang van het evenement
contact opgenomen met het bestuur van Rotary om e.e.a. dit jaar in goede banen te lijden.
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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.
Verzorgen van koffie en thee tijdens de Plus wandel4daagse.
Ook dit jaar stonden we weer klaar voor de vele lopers. Een heerlijk kopje koffie of een
warme kop thee doen soms wonderen bij de lopers. Onze toiletten werden druk bezocht.

Activiteiten eigen groep
Dit jaar bestond Dirk Duyvel 25 jaar. Ter gelegenheid daarvan zijn er diverse festiviteiten
geweest zoals een groepskamp, een gezamenlijke jubileumopkomst, een open dag met
reünie en een barbecue voor (oud)leiding en bestuursleden en natuurlijk onze huidige
vrijwilligers.
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Bloembollenverkoop
Voor extra inkomsten houden we jaarlijks enkele acties, zoals de bloembollenverkoop.
Jeugdleden verkopen bollen aan familie en via een standplaats in winkelcentrum de Mare
aan het langslopende publiek. De opbrengst van de bloembollenactie kwam dit jaar ten
goede aan het jubileum.
Overvliegen
In september was het jaarlijkse overvliegen, waarbij de oudste leden van iedere speltak
via een touwbrug en vlot symbolisch overvlogen naar de volgende speltak. Mede dankzij
het mooie weer was het een zeer geslaagde dag.

Overvliegen 2012

JOTA
Het zondagspel voor alle jeugdleden was erg leuk, evenals de nieuwe soldeeractiviteit
voor Scouts en Rowan/Sherpa’s, die een lichtgevende dasring konden solderen. In de
regionale jotacross zijn we als derde geëindigd.
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.
Kerst
Op 21 december hadden de Bevers en Welpen een kerstdiner, op 22 december was er een
kerstlunch van de Scouts en Bevers. De R/S vierde Sinterklaas en Kerstmis tegelijkertijd
met een speciale sinterkerstopkomst.
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Vredeslicht
Voor het eerst dit jaar zijn 2 scouts met 2 leiding naar Utrecht gereisd om het Vredeslicht
op te halen. Het Vredeslicht was daar gebracht vanuit Israël en werd vanuit Utrecht
verspreid over het hele land.

Financiën
2012 was in financieel opzicht een wat a-typisch jaar. Het 25-jarig bestaan van de groep
bracht hoge kosten met zich mee, die voor het grootste deel opgebracht zijn door onze
jeugdleden en hun ouders. Hierdoor lagen de inkomsten en uitgaven een stuk hoger dan in
voorgaande jaren. Verder waren er geen noemenswaardige bijzonderheden. De
contributiestijging van Scouting Nederland kon nog opgevangen worden binnen de
begroting.

Vooruitblik op 2013
Ook in het komende jaar zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden om onze kosten te
verminderen. Scouting Nederland heeft de contributie voor 2013 verhoogd en naar
verwachting zal dat in 2014 opnieuw gebeuren. Onze goede financiële positie maakt het
mogelijk de contributie verhoging voor 2013 niet door te berekenen.

Grafisch weergave van inkomsten, uitgaven

www.dirkduyvel.nl

9

www.dirkduyvel.nl

10

www.dirkduyvel.nl

11

www.dirkduyvel.nl

12

