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Overvliegen
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Voorwoord van de groepsvoorzitter

Het jaar 2013 was voor Scouting Dirk Duyvel vooral het jaar na het jubileum. Een jaar
om bij te komen van alle feestelijkheden, een periode van consolidering, een periode
waarin we stukje bij beetje professionaliseren. Dit doen we door het aansluiten bij de
nieuwe methodes van de Scouting Academy, waarin een praktijkbegeleider een
belangrijke functie heeft gekregen nu veel van de trainingen in eigen huis gedaan worden.
Het past beter bij de huidige tijd waarin beter naar individuele kwaliteiten wordt gekeken
en minder nadruk ligt op het bijwonen van scholingsweekenden. Er zijn ook
functieomschrijvingen voor bestuurders en andere functies gekomen. En de inbreng van
ouderleden in de groepsraad is stevig verankerd.
Ikzelf ben door mijn gesteldheid gedwongen af te treden en dat bleek definitief, zodat er
een nieuwe voorzitter nodig is. Gelukkig hebben we die gevonden, in de persoon van
Maaike Heijnen, een moeder die al vele jaren bij de vereniging betrokken is. We kunnen
sowieso altijd wel bestuurders en vrijwilligers gebruiken, al heeft onze vereniging
getalsmatig weinig reden tot klagen. Wel wordt het krap met de leiding van de
speltakken. Het is een zware tijd, vooral door de geringe omvang van sommige teams.
We werken er hard aan om dit te verbeteren. Onze leiding bestaat vooral uit jonge
mensen – en daar zijn we trots op – maar dat betekent risico’s. We zijn continu bezig
nieuwe (bijna altijd eigen) mensen in te werken, maar als er in die toestroom door wat
voor reden even een hapering optreedt, komt er veel druk op de zittende leiding. En
wanneer er net een aantal vaste krachten afscheid heeft genomen, wordt er een stevig
beroep gedaan op jonge mensen om snel naar die positie te groeien en ook nog leiding te
zijn. Niet makkelijk, maar ik heb vertrouwen dat we er wel doorheen komen.
Wat betreft jeugdleden ziet het er florissant uit. Wachtlijsten en meer dan twintig R/S
geven aan dat het goed toeven is bij Dirk Duyvel. Het is zelfs zo, dat we steeds serieuzer
kijken of we ons gebouw kunnen vergroten. Hopelijk horen we daar de komende jaren
meer over.
Jan Pels
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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 spel code en geïnspireerd op en door het buitenleven.
Levensbeschouwing
De Vereniging Scouting Nederland draagt een algemeen karakter en biedt ruimte voor
iedere levensbeschouwing. Dit geldt ook voor Scoutinggroep Dirk Duyvel.

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 is 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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Ontwikkeling (jeugd)ledenaantal per 1 januari 2009-2013
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Overzicht van het aantal leden over de laatste 5 jaar.
Ontwikkelingen binnen de speltakken
Vooral de oudere speltakken doen het nog steeds goed. De rowan/sherpa-groep is met 25
jeugdleden een van de grootste van Noord-Holland. De scouts kregen er maar liefst 12
nieuwe leden bij vanuit de welpen en zijn nu met 27. Vanwege een gebrek aan leiding is
besloten het aantal welpen terug te brengen, er zijn er nu nog 23. Zeven rowan/sherpa’s
hebben aangegeven in de toekomst wel welpenleiding te willen worden en worden nu
langzaam ingewerkt in het welpenteam. De verwachting is dan ook dat het aantal welpen
de komende jaren weer zal stijgen. Met zes bevers is de bevergroep op een redelijke
sterkte, zeker als bedacht wordt dat veel van de bevers van vorig jaar inmiddels
overgevlogen zijn naar de welpen. Bij de stam is voor het eerst in jaren een lichte daling
in het ledenaantal te zien. Daarnaast wordt een steeds groter deel van de stam slapend lid
en komt alleen nog maar naar grote groepsactiviteiten zoals de Jota.
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 vooral 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. In 2013 hebben we via de VCRA een nieuwe
leiding kunnen aanstellen.
Deskundigheidsbevordering training en cursussen
Bij de regio Noord-Holland-Noord is de basis cursus leidinggeven en de
kamp/logeercursus door twee personen met goed gevolg doorlopen. Twee van onze
teamleiders hebben de zogeheten Gilwell-cursus gedaan, een persoonlijke
verdiepingscursus, die wereldwijd aangeboden wordt voor scoutingleden.
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Stedelijk
De economische crisis dwingt de gemeente Alkmaar tot bezuinigingen. Scouting Dirk
Duyvel is slechts zeer beperkt afhankelijk van gemeentelijke subsidie, maar probeert toch
alvast te bezuinigen op de kosten van bijvoorbeeld energie en andere vaste lasten. Een
lichtpuntje hebben we wel. De gemeente Alkmaar heeft besloten om de subsidie aan de
Alkmaarse Scoutinggroepen met 40% te verhogen. In de loop van de jaren was er een
achterstand ontstaan in de subsidie hoogte door het niet volgen van de geldontwaarding.

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 er een
vertrouwenscommissie en worden alle leiding en bestuursleden pas benoemd na het
overleggen van een Verklaring omtrent het gedrag(VOG).
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 2013 is er
één maal een beroep gedaan op de vertrouwenscommissie. Het protocol van de
vertrouwenscommissie staat op onze website.
Verklaring van 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 worden
benoemd in een functie als leiding of bestuur. In 2013 is hiervoor een VOG-lijst
opgesteld, waarin alle functies genoemd worden 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 2013 plaatsgevonden. Bij deze bijeenkomsten wordt door een
bestuurslid een praatje gehouden. Ouders worden uitgenodigd zich aan te melden als
ouderlid voor de duur van één jaar. In 2013 hebben zich nieuwe ouderleden en
bestuursleden aangemeld.

Gebouwbeheer
Gebouwbeheer probeert met hulp van vrijwilligers het gebouw en de apparatuur in goede
conditie te houden tegen zo laag mogelijk kosten. Voor het verminderen van de energie
kosten zijn thermostatische kranen geïnstalleerd in de inloopkast en in het leidinglokaal
Volgend jaar zullen de natte ruimten worden voorzien van en automatische aan uit
schakelaar. Er is een extra regenwater afvoer direct op het riool geplaatst zodat bij zware
regen het water van het dak via twee plaatsen wordt afgevoerd. Een voordeel is tevens dat
het water dat via de nieuwe afvoer wordt afgevoerd naar het riool en niet naar het
grasveld loopt. De wateroverlast wordt daarmee enigszins verminderd.
Het afdakje bij de ingang is vernieuwd en geïsoleerd. Tevens is boven de ingang een
afzuiger geplaatst met pijpen naar het Scouts- en het Bever-, en Welpenlokaal.
De afzuiger is bedoeld om het drogen van de natte tenten, na een kamp of weekend, te
bevorderen.
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Extra regenwaterafvoer

Het vernieuwde afdakje

Dak
De schuine zijden van het van het clubhuis dak zijn afgedekt met golfcement platen. Deze
hebben een geschatte levensduur van ongeveer 10 jaar. Dit jaar hebben we al een aantal
dakplaten moeten vervangen wegens scheuren en breken. Onderzocht wordt wat de
kosten zijn voor het vervangen van het bestaande dak. Het aan te brengen nieuwe
dakbedekking zal beter moeten worden geïsoleerd, ter hoogte van de keuken zal het
raamoppervlak worden vergroot waardoor weer energie kan worden bespaard omdat de
lichtinval groter is Het nieuwe dak zal ook iets hoger worden opgetrokken dan het
huidige dak i.v.m. het aanbrengen van dakisolatie van het platte dak in de toekomst.
Het plan is om in 2015 de nieuwe dakbedekking te plaatsen aan de fietspadzijde van het
gebouw.
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. Ook het monteren van
thermostatische kranen helpt om de energie rekening te verlagen. Wel vergt dit, met
namen van de leiding, extra aandacht bij het verlaten en afsluiten van het gebouw. Dit
jaar was het verbruik van elektriciteit lager maar het gasverbruik hoger. Waarschijnlijk
wordt dat veroorzaakt Door de koude winter van begin 2013 en is dit dus een eenmalige
verhoging
Water
Legionella. Wettelijk dienen alle watertappunten van een keerkoppeling voorzien te zijn.
Via de SA(Samenwerkende Alkmaarse Scoutinggroepen) gaan we proberen de jaarlijkse
controle van deze koppelingen samen met andere scouting groepen uit te voeren. De
verwachting is dat we daardoor de kosten kunnen verminderen bereiken.

Materiaalbeheer
Materiaalbeheerders zorgen voor een optimale conditie van de materialen, die gebruikt
worden door de speltakken. Zij verzorgen de gereedschappen en zorgen voor inkoop en
onderhoud van de materialen die gebruikt worden voor het pionieren en de verschillende
kampen en opkomsten. Door de inzet van de materiaalbeheerders grijpt niemand mis en
kan iedereen onbezorgd op kamp of een opkomst draaien.
www.dirkduyvel.nl
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Activiteiten voor anderen
Ook dit jaar heeft de groep geholpen bij een aantal evenementen.
Dodenherdenking
Op 4 mei heeft een grote groep een erewacht gevormd bij de herdenking in St. Pancras.

8 oktober.
Enkele leiding heeft meegeholpen met het door Scouting Alkmaar georganiseerde
kinderfestijn op het Canadaplein.

Vrijwilligersmarkt
Op 14 september organiseerde de VCRA een vrijwilligersmarkt in winkelcentrum de
Mare, waar onze scouts een pionier object voor gebouwd hebben en enkele leiding een
standje bemand hebben. Helaas regende het vrijwel de gehele dag. Veel Scouts waren
drijfnat maar genoten van hun actie. Het publiek waardeerde dat duidelijk. Opbrengst 3
nieuwe Bevers en één nieuwe leiding. Een succes voor de inzet van onze Scouts.
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De Scouts hard aan het werk voor de opbouw. De meiden staan duidelijk hun mannetje

Collecteren voor Jantje Beton.
In maart heeft een grote groep de jaarlijkse collecte voor Jantje Beton uitgevoerd.
Verzorgen van koffie, thee en soep tijdens de Plus wandel4daagse.
Ook dit jaar stonden we weer klaar voor de vele lopers. Een heerlijk kopje koffie of een
warme kop thee of soep doen soms wonderen bij de lopers. Onze toiletten werden druk
bezocht.
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Activiteiten eigen groep
Passstukjesverkoop
Voor extra inkomsten houden we jaarlijks enkele acties, zoals de bloemenverkoop met
Pasen.
Jeugdleden verkopen mandjes met bloeiende narcissen aan familie en via een standplaats
in winkelcentrum de Mare aan het winkelend publiek. De opbrengst van de paasactie was
dat jaar bestemd voor de speltakken.

Overvliegen
In september was het jaarlijkse overvliegen, waarbij de oudste leden van iedere speltak
via een obstakel, in dit geval een glijbaan en voor de oudere leden een vakwerk V-brug en
kabelbaan, symbolisch overvliegen naar de volgende speltak. Mede dankzij het mooie
weer was het een zeer geslaagde dag.

Overvliegen. Een Bever glijdt naar de Welpen zijn nieuwe speltak.

www.dirkduyvel.nl

9

Een Welp vliegt over naar de Scouts

Zomerkampen
De Bevers hebben een nachtje geslapen in Limmen. Spannend voor ze. Voor het eerst van
huis zonder ouders. De welpen zijn op kamp geweest in Almere. De Scouts waren in
Austerlitz en bezochten o.a. het Spoorwegmuseum in Utrecht! Leuk uitje geweest met de
vernieuwde interactieve tentoonstellingen; zelfs voor een aantal Scouts die het in eerste
instantie weinig leek. De Rowan/Sherpa´s hadden hun kamp in Denemarken. Een
geweldige ervaring voor de jongens en meisjes, waar ze veel van hebben geleerd. Door
zelf actief mee te werken aan de verschillende acties, hebben ze een groot deel van het
geld voor het kamp bij elkaar verdiend.
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JOTA
Het zondag spel voor alle jeugdleden was erg leuk, evenals de rest van de jota. Een
experiment met een ‘open inloop’ op zaterdag leverde niet heel veel respons op... In de
regionale jotacross zijn we als tweede geëindigd, vlak achter Scouting Laurentius.
Volgend jaar hopen we opnieuw te winnen. .
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 20 december hadden de Bevers en Welpen een kerstdiner, op 21 december was
er een kerstbrunch van de Scouts. De R/S vierde Sinterklaas en Kerstmis tegelijkertijd
met een speciale sinterkerstopkomst ..
Vredeslicht
Dit jaar zijn 2 Welpen met 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.

Vooruitblik op 2014
Ook in het komende jaar zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden om onze energie
en overheadkosten te verminderen. Scouting Nederland heeft de contributie voor 2013
verhoogd en naar verwachting zal dat dit jaar opnieuw gebeuren. Onze goede financiële
positie maakt het mogelijk de contributie verhoging voor 2013 niet door te berekenen
naar de ouders. We zullen in het nieuwe jaar proberen om professioneler te gaan werken.
Ontwikkeling van leiding is daarbij essentieels en zullen we waar mogelijk stimuleren.
Ook hebben we ons aangemeld voor het project groepsontwikkeling van Scouting
Nederland. We verwachten dat het onderzoek ons laat zien wat beter kan zodat wij
professioneler gaan werken.

Financiën
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