
 
1 

                                             

 

Scouting Dirk Duyvel 

Alkmaar 
 

 

 
Jaarverslag 2018 

 
 

 

 

 

 



 
2 

 

 

Welkom, 

 

Hierbij het jaarverslag van scoutinggroep Dirk Duyvel over 2018. 

 

2018 was een rustig jaar voor Dirk Duyvel. Hoewel we natuurlijk niet hebben stilgezeten. 

Diverse acties zijn weer op touw gezet, zoals daar altijd zijn de paasstukjes en het collecteren 

voor Jantje Beton. Afgelopen jaar waren we ook uitgekozen om mee te mogen doen met de 

actie van supermarktketen Deen. Door muntjes te verzamelen hebben we de 2e plaats 

bereikt en mochten een cheque innen van ruim €1200,-. Dit geld hebben we ingezet voor 

nieuw en uitdagend spelmateriaal. 

 

Zoals we gewend zijn, zijn alle speltakken op zomerkamp geweest. Een delegatie van het 

bestuur heeft alle speltakken bezocht. Het was een hele hete dag, maar wat was het mooi 

om te zien hoe het met de kinderen ging en wat voor activiteiten men deed. Dank aan alle 

leiding en ouders die dit mogelijk hebben gemaakt. 

 

Zonder bestuur en leiding ben je als vereniging niks waard. We hebben wat nieuwe mensen 

gevonden die bereid zijn ons te ondersteunen. Wees welkom! We kunnen nog steeds wat 

extra handen en steun gebruiken. 

 

Ons aandeel bij de wandel4daagse werd weer gewaardeerd en er is meer appeltaart dan 

ooit verkocht. Ook de vers gemaakte groentesoep ging vlot over de toonbank. 

 

De plannen voor het vernieuwen van het dak hebben meer vorm gekregen en er gaan ook 

ideeën om een zeecontainer als extra bergruimte te gebruiken. 

 

We gaan er weer voor! 

 

Maaike Heijnen 
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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, leiding, bestuursleden, ouderleden, 

schoonmakers, herstellers, klusjesmannen, kookstaf, chauffeurs en alle anderen die hebben 

meegeholpen bij al onze activiteiten en werkzaamheden voor Dirk Duyvel, bedanken. 

Allemaal heel hartelijk bedankt. 

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 bepaald 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. Verder zijn er 2 groepen die zelfstandig programma’s maken en de speltakken 

of groep bijstaan bij grotere activiteiten. Dat zijn: De Roverscouts en de Stam. 

De leeftijdsgroep per speltak is: 

- Bevers 4 – 7 jaar; 

- Welpen 7 – 11 jaar; 

- Scouts 11-14 jaar; 

- Rowan/Sherpa’s 14 – 18 jaar; 

- Jongerenstam 18 – 21 jaar;  

- Stam 21 – dat je niet meer wil of kan. 
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Overzicht ledenaantal per jaar 

 

Ontwikkeling aantal leden in de afgelopen 5 jaar 

 

 

Ontwikkelingen binnen de speltakken  
De Bevers doen het uitstekend het zijn er weer 17. De Welpen blijven constant op 31. De 

scouts gaan naar 26 gegaan en er zijn 30 Rowan/Sherpa’s. De oudere speltakken zoals de 

Stam, inclusief de slapende leden, en de Jongerenstam groeiden samen naar een ledenaantal 

van 58. De verwachting is dat het aantal welpen de komende jaren verder zal stijgen. Met 

vijftien Bevers is de bevergroep op een goed ledenaantal, zeker als je bedenkt dat veel van de 

Bevers van vorig jaar inmiddels overgevlogen zijn naar de Welpen. Een steeds groter deel van 

de stam is slapend lid en komt alleen nog maar naar grote groepsactiviteiten zoals de Jota. 

Maatschappelijk is onze groep geen afspiegeling, maar scouting wordt wel steeds bekender 

onder andere bevolkingsgroepen. 

 

Bestuur en leiding 
De groepsraad van de groep bestaat uit het bestuur (Voorzitter, secretaris, penningmeester en 

algemene bestuursleden, leiding en ouderleden.) Het bestuur wordt 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 Rowan/Sherpa’s. Zij 

groeien door naar leiding en later, hopen we, naar een bestuursfunctie. Regelmatig is ook dit 

aanbod maar net voldoende om aan de eisen van goede en voldoende begeleiding te kunnen 

voldoen. In dit jaar zijn we ook begonnen met het verstrekken van een info map aan nieuwe 

leiding. In deze map zit informatie over beleid en gemaakte afspraken, de statuten van de 

vereniging, het huishoudelijk reglement en informatie over het clubhuis. 
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Groepsontwikkeling(leiding)   
Wij menen dat het stimuleren van opleidingen aan zowel het individu als aan groep ten goede 

komt en voeren daarom een ruimhartig kosten vergoedingen beleid.  

De groepsbegeleidster tevens praktijkbegeleidster adviseert en stimuleert de leiding bij hun 

opleiding en ontwikkeling binnen de speltakken en de groep. 

Dit jaar is er meer aandacht geweest voor het onderhouden en behouden van leidingteams, in 

plaats van kwalificeren van individuele personen. Ook een erg belangrijk gedeelte, en daarbij 

lopen deze zaken door elkaar. Waardoor ook op individueel gebied groei is. 

Dit jaar hebben 5 personen van  de leiding bij bevers/welpen/scouts de kwalificatie gehaald.  

Ook zijn er cursussen gevolgd bij Scouting Nederland door verschillende leden van de 

leiding. Deze cursussen zijn gericht op de volgende onderwerpen: 

-teamleider vaardigheden en groepsbegeleiding. 

Scouting Nederland biedt met de Essentials de volgende trainingen aan: 

- spelvisie en spelaanbod 

- programmeren 

- leeftijdseigene 

- motivatietechnieken en groepsproces 

- presenteren en uitleggen van spel 

- evalueren van activiteit 

Tijdens momenten van samen zijn is er veel gekeken naar het inzetten van vrijwilligers op 

momenten dat vrije tijd schaars is.  

 

 

Groepsontwikkeling 
Voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de groepsprocessen zijn 4 belangrijke 

beleidsvelden vastgesteld.  

- Actiebeleid 

- Visie 

- Doorlopende leerlijn 

- Communicatie 

Om er zeker van te zijn dat deze beleidsvelden ook bij nieuwe leiding bekend zijn worden die 

voortaan overhandigd bij hun benoeming. Ook is deze informatie na te lezen op de website. 

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). Scouting Nederland (SN) heeft 

besloten dat voortaan iedereen een VOG verklaring dient te hebben. Uitgezonderd zijn alleen 

de chauffeurs die de kinderen naar de kampen brengen of weer terug. 
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Het aanstellingsbeleid 

Het aanstellingsbeleid, zonder, Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt niemand 

benoemd,  is uitgebreid met een gesprek en het ondertekenen van een gedragscode gebaseerd 

op een voorstel van de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV). Dit als onderdeel 

van het beleid gericht op veiligheid voor de kinderen. 

 

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. Het protocol van de 

vertrouwenscommissie en een toelichting hoe de vertrouwenscommissie werkt staat op onze 

website. De vertrouwenscommissie is via email of telefoon bereikbaar.  In 2018 hebben we 

afscheid genomen van twee leden die jarenlang in de vertrouwenscommissie zaten In hun 

plaats zijn twee ouders benoemd voor een periode van 3 jaar en één lid is herkozen. 

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  

plaatsgevonden. Bij deze bijeenkomsten wordt door een bestuurslid een toelichting en 

informatie gegeven over de groepsvereninging en worden ouders uitgenodigd zich aan te 

melden als ouder lid voor de duur van één jaar.  

 

Privacy beleid 

Vanaf mei 2018 is er een Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 

toepassing in Nederland. Dit houdt in dat iedere organisatie, dus ook Scouting Nederland, vast 

moet leggen welke gegevens van vrijwilligers en leden bewaard worden en hoe dit beveiligd 

wordt. De afspraken die wij binnen Dirk Duyvel hebben gemaakt zijn vastgelegd in ons 

privacy beleid die te vinden is op onze website. 
 

 

Website 

Met de benoeming van een beheerder voor onze website is de onderhoud en 

verantwoordelijkheid geborgd. De nieuwe beheerder is direct, in samenspraak met anderen, 

gestart met het ontwikkelen van een geheel nieuwe website. Met een logischere opbouw en 

voornamelijk gericht op het informeren van onze bezoekers. 

 

Gebouwbeheer 

Gebouwbeheer houdt met hulp van vrijwilligers het gebouw en de apparatuur in goede 

conditie tegen zo laag mogelijk kosten.  
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Rond mei werd duidelijk dat we slechts de helft van het benodigde geld voor de bouw via 

onze sponsoren zouden krijgen. Hierop werd besloten de bouwplannen  in de ijskast te zetten. 

Daar steeds meer mensen gebruik moeten maken van de beperkte ruimte die ons gebouw 

biedt hebben we besloten om een container te plaatsen. Het wachten is op toestemming van de 

gemeente.  

 

 

 

Energie 
Sinds 2010 zijn we lid van een groep die groene energie gezamenlijk inkoopt. Het nieuwe dak 

zorgt voor minder warmteverlies en een aangenamer klimaat. Nu de uitbouw niet doorgaat zal 

de andere zijde van het gebouw van nieuwe dakplaten moeten worden voorzien. Onderzocht 

wordt of we daar zonnepanelen kunnen plaatsen. 

 

Energie verbruik over de laatste 5 jaren 

 

 

 

Materiaalbeheer  
Het materiaalbeheer heeft afgelopen jaar een mooie aankoop kunnen doen, te weten een nieuwe 

grote keukentent. Na jaren van trouwe dienst is de oude patrouilletent, die inmiddels jaren dienst 

deed als keukentent vooral bij de scouts op kamp vervangen. De tent begon te lekken en was 

eigenlijk al niet ideaal voor het gebruik als keukentent, qua inloop laag, krap en donker. De nieuwe 

tent is een frametent met wit doek en grijs PVC dak, waarmee deze in het gebruik al een stuk lichter 

is. Tevens is er qua ruimte enorm op vooruit gegaan, zodat het ook voor meer doeleinden goed 
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benut kan worden. Zo is de tent bij de jaarlijkse bedankbarbecue voor vrijwilligers al ingezet om 

droog te zitten. 

Daarnaast heeft het materiaalbeheer de dagelijkse gang van zaken bij gehouden, her en der 

repareren van banken en tafels, en zijn er weer een heleboel nieuwe pio-touwen in omloop 

gebracht. We hebben nog een aantal bollen om te eindsplitsen, dus mocht je je nog een middagje 

vervelen, weest welkom. 

 

Activiteiten voor anderen  
Scouting Dirk Duyvel draagt buiten haar eigen vereniging bij aan de maatschappij door 

diverse activiteiten. 

Dodenherdenking 

Jeugdleden van de r/s en enkele andere leden hebben een erewacht gevormd bij de 

dodenherdenking in St. Pancras. Voorafgaand aan de herdenking hebben ze de tekst van het 

volkslied uitgedeeld. 

 

8 oktober 
Leiding heeft meegeholpen met het door Scouting Alkmaar georganiseerde kinderfestijn op 

het Canadaplein.  

 

Collecteren voor Jantje Beton 

In maart heeft de groep de jaarlijkse huis-aan-huis collecte voor Jantje Beton uitgevoerd.  

 

Verzorging van koffie, thee en soep tijdens de Plus wandel4daagse 

Langzamerhand weten alle lopers ons te vinden voor koffie, thee, soep, koek en wc. Samen 

wat eten of drinken met gezellige achtergrondmuziek. 

 

Natuurbeheer 

Januari. Scouts helpen bij natuuronderhoud in Geestmeerambacht 

 

Activiteiten voor eigen groep 

Binnen de eigen groep worden ook speciale activiteiten gedaan, deels om de inkomsten op 

peil te houden. 

 

Paastukjesverkoop 

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 dit jaar 

bestemd voor activiteiten van de speltakken.  
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Overvliegen 

In september was het jaarlijkse overvliegen, waarbij de oudste leden van iedere speltak, 

via een obstakel, symbolisch overvliegen naar de volgende speltak.  

Na het overvliegen worden de nieuwe leden van de speltak geïnstalleerd. 
 

 

Jaarlijkse BBQ 

De jaarlijkse BBQ voor vrijwilligers en leiding was weer een gezellige bijeenkomst. De BBQ 

wordt door het bestuur aangeboden om alle leiding en vrijwilligers te bedanken. Afscheid 

nemende leiding of bestuursleden worden toegesproken en krijgen een certificaat uitgereikt. 

 

JOTA 
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Elk jaar speelt de groep mee met het Jotaspel. Daarvoor moet gecommuniceerd worden met 

de hele wereld en met elkaar. Enkele mensen hebben een cursus gedaan als radio zend 

amateur vaste radioantenne is aan het dak gemonteerd. 

  

Het Vredeslicht 

Ook dit jaar is het Vredeslicht weer opgehaald op het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Het 

licht is eerder vanuit Wenen en daarvoor uit Bethlehem gekomen. Het is daarna aan ons om 

het Vredeslicht verder te verspreiden. Tijdens een bijeenkomst naast het clubhuis is een 

toespraak gehouden  en het licht verdeeld over de aanwezigen, die het licht op hun beurt weer 

verder zullen verspreiden.  

 

Vooruitblik op 2019 

De uitbouw van het clubhuis gaat niet door wegens het ontbreken van voldoende financiële 

middelen, maar het ruimte gebrek blijft. Het idee is nu om een container te plaatsen waarin we 

minder frequent gebruikte materialen op kunnen slaan, waardoor er in de lokalen en store 

ruimte vrijkomt. Het is de bedoeling om het dak aan de grasveldzijde te vervangen door een  

zelfde soort dak, inclusief isolatie,  als aan de fietspadzijde, Bovendien wordt het platte dak 

geïsoleerd en van een nieuwe bedekking voorzien. Voorbereidingen worden getroffen om alle 

Tl’s en een aantal bestuursleden van de groep- en stichting van vaste emailadressen te 

voorzien. Bij vertrek van een leiding of bestuurslid blijft het emailverkeer beschikbaar voor 

zijn of haar opvolger. In 2019 zal een bestuurslid  worden benoemd als AVG functionaris. 

 

 
De appel valt niet ver van de boom 
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Financiën  
De financiële situatie van de groep is en blijft gezond zoals blijkt uit het onderstaande 

Overzichten 

 

Begroting Scouting Dirk Duyvel 2019    

       

 

Aantal / 
Inkomsten 

Bedrag / 
Kosten Debet  Credit  

Saldo Hoofd & Huishoud Jan 2019 
 

2.500,00 
   

Saldo Spaar Jan 2019 
  

27.000,00 
   

       

Contribtie 130 85,00 11.050,00 
   

Subsidie 130 18,80 2.444,00 
   

Verhuur 
  

2.000,00 
   

Jantje Beton 
  

900,00 
   

Paas actie 2250,00 1.000,00 1.250,00 
   

Plus W4D 750,00 150,00 600,00 
   

Tentenfonds 
  

250,00 
   

Overig/Onvoorzien 
  

100,00 
   

       

Scouting Nederland 
    

3.000,00 
 

Speltakken 130 18,60 
  

2.418,00 
 

Leiding Teambuilding & 
Training 

    
800,00 

 

Vrijwilligers barbeque 35 8,00 
  

280,00 
 

Vrijwilligers Waarderingen 
    

100,00 
 

Dak 
    

13.000,00 
 

Container 
    

4.000,00 
 

Zonnepanelen 
    

6.000,00 
 

Bewakingscamera's 
    

1.500,00 
 

Klein Onderhoud 
    

1.200,00 
 

Elektra Gas Water 
    

2.400,00 
 

Bank en administratiekosten 
    

800,00 
 

Internet & Telefoon 
    

700,00 
 

Pacht, Belasting, Afval, Waterschap 
   

1.400,00 
 

Verzekering 
    

1.500,00 
 

Koffie & Huishoud 
    

600,00 
 

Overig en Onvoorzien 
    

2.000,00 
 

Saldo Hoofd & Spaar Dec 
2019 

    
2.500,00 

 

Saldo Spaar 
    

3.896,00 
 

       

   
48.094,00 

 
48.094,00 

 

       

Reserveringen Scouting Dirk Duyvel 2019  

 

01-01-
2019 

Reserveringen 
en Mutaties 
Bij 

Uitgaven 
= 
Mutaties 
Af  01-12-2019  

Tentenfonds 1300,00 250,00 ,00  1550,00 
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Materiaalfonds 1250,00 300,00 100,00  1450,00 

 

Uitbouw 2633,79 ,00 ,00  2633,79 

 

JOTA-fonds 227,06 ,00 ,00  227,06 

 

Gebouwbeheer 3400,00 2600,00 1000,00  5000,00 

 

Totaal van de fondsen 8810,85 3150,00 1100,00  10860,85 

 

 

 


