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Welkom, 

 

Hierbij het jaarverslag van scoutinggroep Dirk Duyvel over 2019. 

 

In 2019 heeft Dirk Duyvel gedraaid zoals andere jaren. Onze vrijwilligers hebben voor de 

kinderen leuke opkomsten verzorgd waarin voor ieder kind uitdagingen aanwezig zijn 

geweest. Er is aandacht geweest voor samenwerking met elkaar en de kinderen hebben 

nieuwe dingen geleerd. 

 

Alle speltakken zijn op zomerkamp geweest, de oudste groep ging, zoals het een goede 

gewoonte is, naar Denemarken. De andere speltakken hadden in Nederland een onderkomen 

gevonden. Een delegatie van het bestuur heeft een bezoek gebracht aan de groepen die in 

Nederland bleven. De ouders hebben de kinderen dit jaar veelal naar de zomerkamp locatie 

gebracht. Dank aan alle ouders die dit mogelijk hebben gemaakt. Tevens wil ik alle 

vrijwilligers en leiding bedanken voor hun inzet en aandeel in deze. Zonder jullie was dit niet 

mogelijk! 

 

Het dak van ons clubgebouw is vernieuwd en een zeecontainer is geplaatst. Deze dient als 

extra opbergruimte. 

 

Heeft u belangstelling om een aandeel te hebben in onze vereniging in welke vorm dan ook, 

meld u zich dan bij het bestuur. 

 

Maaike Heijnen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
3 

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 [GvIS1]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 14. De Welpen blijven constant op 36. De 

scouts gaan naar 23 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 54. 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)   
Onze vrijwilligers maken het mogelijk een groep jeugd een leuke tijd te geven waarin zij zich 

spelenderwijs ontwikkelen. Wij vinden dat deze vrijwilligers ditzelfde verdienen, ruimte 

krijgen om jezelf ontplooien is volgens ons erg waardevol.  

De veelal jonge vrijwilligers worden binnen de groep begeleid tot gekwalificeerd 

leidinggevenden. Cursussen en trainingen ter ondersteuning van deze kwalificatie, die buiten 

de groep plaatsvinden stimuleren wij ook door de kosten hiervan op ons te nemen. 

Ook ons bestuur heeft de mogelijkheid via Scouting Nederlands cursusdagen of trainingen te 

volgen, zo zijn wij altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en blijven wij onszelf 

uitdagen. 

De groepsbegeleidster tevens praktijkbegeleidster adviseert en stimuleert de leiding bij hun 

opleiding en ontwikkeling binnen de speltakken en de groep en helpt hen bij het inzetten van 

kwaliteiten. 

Ieder jaar hebben wij aan het begin van het seizoen met al onze vrijwilligers een gezamenlijke 

dag in het teken van groepsontwikkeling. Tijdens deze dag gaan we met elkaar in gesprek, 

onderzoeken onze missie en doelen voor het komende jaar en beginnen zo met een frisse blik 

en enthousiasme het jaar.  

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 

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.  

 

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 2019 is er een 

vacature ontstaan in de vertrouwenscommissie, doordat het jeugdlid waarvan de ouder in de 

vertrouwenscommissie zat van scouting af ging. Een van de leiding is bereid gevonden deze 

plaats in te nemen.  

 

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. Ook kunt u met vragen onze 

verantwoordelijke voor AVG benaderen. 
 

 

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. 
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Gebouwbeheer 

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

conditie tegen zo laag mogelijk kosten.  

Ons besluit om een container te plaatsen bij het gebouw is door de gemeente goedgekeurd. 

De aanschaf, transport naar en het plaatsen van de container hadden de nodige voeten in de 

aarde. Allereerst moest een staanplaats worden gemaakt, ontdaan van struiken en wortels en 

vervolgens worden betegeld. De kosten voor het zand en tegels werden goeddeels betaald uit 

een gift van Oranjefonds. Het in-takelen van de container werd gratis verzorgd door Schot. 

Met de aanschaf van de container heeft materiaalbeheer een grote opslag capaciteit bij 

gekregen, zodat veel materiaal dat in het gebouw lag daar kon worden ondergebracht. 

  

 

 
 

 

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. Omdat de uitbouw niet 

doorging is het dak nu aan de grasveld zijde en het platte gedeelte bovenop vernieuwd en van 

isolatie voorzien. In het komende jaar zal moeten blijken wat voor besparing ons dat heeft 

opgeleverd.  
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Energie verbruik over de laatste 5 jaren 

 

*Jaar loopt van juni tot juni 

 

Materiaalbeheer  

De store is fors uitgebreid met een opslagcontainer buiten, een grote aanwinst voor het 

materiaalbeheer, dat allemaal in de store en het gebouw erg krap werd. Sleutel hiervan 

beschikbaar met code, zodat materiaalmeesters zelf niet altijd fysiek aanwezig hoeven te zijn 

om toegang te verlenen tot de materialen in de container. 

De container is gevuld met diverse grotere materialen die een wat lagere gebruiksfrequentie 

hebben, zoals tenten en kampkisten. De kleinere en vaker gebruikte materialen blijven 

beschikbaar in de store.  

Daarnaast zijn er dit jaar geen grote uitgaven geweest aan het materiaal. De gebruikelijke 

kleine herstelwerkzaamheden lopen uiteraard altijd door. Wel zullen er binnenkort diverse 

materialen aangeschaft worden uit de uitkering van Deka-actie. Dit betreft diverse 

spelmaterialen voor de verschillende speltakken en daarnaast enkele materialen die onder 

materiaalbeheer zullen vallen. De gedachte is om investeringen te maken in het klim- en 

kabelbaan materiaal, om hiermee meer veiligheid te kunnen gaan waarborgen.  

 

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

diverse activiteiten. 

Dodenherdenking 
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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 het aangrenzende park. 

 

 

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 vrienden. De opbrengst van de 

paasactie was dit jaar bestemd voor activiteiten van de speltakken.  

 

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 presentje. 
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JOTA 

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

de hele wereld en met elkaar. 

 

  

 

 

 

Het Vredeslicht 

Dit jaar reisde een van onze leiding namens Scouting Nederland af naar Wenen om daar het 

vredeslicht op te halen. Het licht is eerder vanuit 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. Voor volgend jaar is het plan ontstaan om de regionale 

verspreiding van het vredeslicht vanuit ons clubgebouw te organiseren.  

 

Vooruitblik op 2020 

Nu al is duidelijk dat 2020 een bijzonder jaar wordt voor heel Nederland. Door de uitbraak 

van het Corona virus wordt het maatschappelijk, economisch- en financiële leven van vrijwel 

iedereen flink geraakt. Ook voor onze leden en onze vereniging.  

 

 

Financiën  
De financiële situatie van de groep is en blijft gezond zoals blijkt uit het onderstaande 

Overzichten. 

 

 

 

 

 

 



Financiëel Overzicht Scouting Dirk Duyvel 2019
Begroting 2019 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
Aantal / 
Inkomsten

Bedrag / 
Kosten

Verschil 
Absoluut

Saldo Hoofdrekening Jan 2019 2.500,00 Saldo Hoofdrekening Jan 2019 3.465,80 Negatief bedrag Saldo Hoofdrekening Jan 2018 3.120,56
Saldo Spaar Jan 2019 27.000,00 Saldo Spaar Jan 2019 29.304,91 is ongunstig Saldo Spaar Jan 2018 20.110,70
Post Debet Credit Resultaat Post Debet Credit Resultaat Post Debet Credit Resultaat
Contribtie 130 85,00 11.050,00 11.050,00 Contributie 14.861,67 -188,50 14.673,17 3.623,17 Contributie 13.123,50 -175,00 12.948,50
Subsidie 130 18,80 2.444,00 2.444,00 Subsidie 2.753,27 2.753,27 309,27 Subsidie 2.995,54 2.995,54
Verhuur 2.000,00 2.000,00 Verhuur 2.914,50 -888,00 2.026,50 26,50 Verhuur 4.065,20 -1.150,00 2.915,20

Actie: Dekamarkt -372,33 -372,33 -372,33 Actie: Dekamarkt 1.788,02 1.788,02
Actie: Jantje Beton 900,00 900,00 Actie: Jantje Beton 1.483,00 -1.025,08 457,92 -442,08 Actie: Jantje Beton 1.160,60 1.160,60
Actie: Paasstukjes 2250,00 1.000,00 1.250,00 1.250,00 Actie: Paasstukjes 1.456,33 -1.419,78 36,55 -1.213,45 Actie: Paasstukjes 1.338,25 1.338,25
Actie: Plus W4D 750,00 150,00 600,00 600,00 Actie: Plus W4D 968,42 968,42 368,42 Actie: Plus W4D 1.056,50 -302,43 754,07

0,00 Actie: Overig 610,00 -60,00 120,00 120,00 Actie: Overig 150,00 150,00
Tentenfonds 300,00 -100,00 200,00 Tentenfonds 0,00 0,00 0,00 -200,00 Tentenfonds 117,60 -1.119,00 -1.001,40

0,00 Badges 120,55 -577,45 -456,90 -456,90 Badges 348,45 -351,25 -2,80
0,00 Aflossing 750,00 750,00 750,00

Scouting Nederland -3.000,00 -3.000,00 ScoutingNederland -3.593,85 -3.593,85 -593,85 Scouting Nederand -3.519,30 -3.519,30
Speltakken 130 18,60 -2.418,00 -2.418,00 Speltakken 0,00 0,00 2.418,00 Speltakken -1.351,71 -1.351,71
Vrijwilligers Ontwikkeling -800,00 -800,00 Vrijwilligers Ontwikkeling 105,00 -401,76 -296,76 503,24 Vrijwilligers Ontwikkeling -104,03 -104,03
Vrijwilligers Bedank 35 8,00 +200 -480,00 -480,00 Vrijwilligers Bedank -370,45 -370,45 109,55 Vrijwilligers Bedank 11,70 -591,73 -580,03

Evenement JOTA 384,50 -458,22 -73,72 -73,72
Zonnepanelen -6.000,00 -6.000,00 6.000,00
Bewakingscamera's -1.500,00 -1.500,00 1.500,00
Gebouw: Container -4.000,00 -4.000,00 Gebouw: Container -5.026,78 -5.026,78 -1.026,78
Gebouw: Dak -13.000,00 -13.000,00 Gebouw: Dak -27.087,49 -27.087,49 -14.087,49
Gebouw: Klein onderhoud -1.200,00 -1.200,00 Gebouw: Klein onderhoud -372,39 -372,39 827,61 Gebouw: Klein onderhoud -1.074,25 -1.074,25
Gebouw: Gebruik -4.500,00 -4.500,00 Gebouw: Gebruik 75,27 -3.762,74 -3.687,47 812,53 Gebouw: Gebruik 99,64 -4.357,73 -4.258,09
Bankkosten -800,00 -800,00 Bankkosten -703,65 -703,65 96,35 Bankkosten -715,25 -715,25
Verzekering -1.500,00 -1.500,00 Verzekering -1.182,95 -1.182,95 317,05 Verzekering -1.465,06 -1.465,06
Materiaal -600,00 -600,00 Materiaal -57,95 -57,95 542,05
Overig/Onvoorzien 100,00 -2.000,00 -1.900,00 Overig Onvoorzien 163,00 -110,85 52,15 1.952,15 Overig Onvoorzien 711,53 -878,93 -167,40

Fout 40,00 -40,00 0,00

Interne Overboeking 31.138,06 -10.597,91 20.540,15

18.644,00 -41.898,00 Mutaties Hoofdrekening 57.823,57 -58.298,13

Saldo Hoofd Dec 2019 2.500,00 Saldo Hoofd Dec 2019 2.991,24 Saldo Hoofd Dec 2018 3.465,80
Saldo Spaar Dec 2019 3.746,00 Saldo Spaar Dec 2019 8.000,00 Saldo Spaar Dec 2018 29.304,91

Reserveringen Scouting Dirk Duyvel 2019
Reservering
en = Bij

Uitgaven = 
Af

01-01-2019 ReserverinUitgaven 31-12-2019 01-01-2019 31-12-2019
Tentenfonds 1300,00 352,80 ,00 1652,80 Tentenfonds 1.241,70 0,00 0,00 1.241,70
Materiaalfonds 1250,00 300,00 100,00 1450,00 Materiaalfonds 1.201,12 0,00 -57,95 1.143,17
Uitbouw 2633,79 ,00 2633,79 ,00 Dekamarkt 1.788,02 0,00 -372,33 1.415,69
Gebouwbeheer 3400,00 2600,00 1000,00 5000,00 Gebouwbeheer 3.832,85 0,00 -32.486,66 0,00

Jubileum 0,00 0,00 0,00 0,00

Totaal van de fondsen 8.583,79 8583,79 Totaal van de fondsen 8.063,69 3.800,56


