
 
1 

                                             

 
Scouting Dirk Duyvel 

Alkmaar 
 

 
 

Jaarverslag 2020 
 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

Welkom,  

Hierbij het jaarverslag van scoutinggroep Dirk Duyvel over 2020. 

Wat begon als een rustig normaal jaar, bleek in maart 2020 dat ook Nederland getroffen 
werd door de Coronapandemie. Heel Nederland kwam in een Lockdown terecht, waardoor 
ons leven er heel anders uit ging zien. Alle Nederlanders werden geconfronteerd met een 
andere, bijna onwerkelijke, situatie. Werken kon nog wel, maar men werd geacht zoveel 
mogelijk vanuit huis te werken. Verder gingen scholen dicht en niet- essentiële winkels en 
restaurants moesten noodgedwongen hun deuren sluiten. Thuis bezoek ontvangen werd 
beperkt en allerlei hygiënemaatregelen werden geïntroduceerd. Wat een uitdaging, vooral 
voor jonge gezinnen waarbij ouders thuis moesten werken en de kinderen moeten 
begeleiden met hun schoolwerk.  

Ook het verenigingsleven kwam stil te liggen en dat had ook gevolgen voor onze 
scoutingvereniging. Fysieke opkomsten werden omgezet in digitale bijeenkomsten om de 
kinderen betrokken te houden bij de scouting en de kinderen te blijven uitdagen, zij het op 
een andere manier. Grote dank voor onze kaderleden voor hun inventiviteit en flexibiliteit! 

Gezien de coronamaatregelen zijn de kinderen niet op zomerkamp geweest zoals ze gewend 
zijn. Activiteiten op het gebouw werden in de kampweek binnen de geldende maatregelen 
aangeboden. Alleen de bevers hebben binnen de grenzen van Alkmaar op een locatie van 
een zustervereniging een zomerkamp gehad.  

Op bepaalde momenten waren fysieke bijeenkomsten gelukkig weer mogelijk. Ook toen 
werd een beroep gedaan op onze kaderleden om de opkomsten zodanig vorm te geven dat 
aan de maatregelen werd voldaan. Met een opkomstschema en extra 
schoonmaakwerkzaamheden tussen de opkomsten door is dat gelukt. 

Er zijn wat wijzigingen geweest binnen ons bestuur en de kaderleden. We zijn steeds op zoek 
naar personen die een aandeel willen leveren in onze vereniging. 

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 
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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  is er een groep die zelfstandig programma’s maakt en de speltakken of 
groep bijstaan bij grotere activiteiten: 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; 
- Stam 18 – 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, scouts en Rowan/Sherpa’s zakten wat terug in aantallen, maar dat waren ook hele grote 
speltakgroepen. De scouts bleven vrijwel constant in aantal terwijl de stam weer wat groeide. 
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/speltakvertegenwoordigers. Daarnaast wordt 
de groep bijgestaan door een beheersstichting met een apart bestuur, 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.. 
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Groepsontwikkeling(leiding) 
Gezien de beperkingen waar we een groot deel van het jaar in hebben gezeten was het soms 
lastig te kunnen ondersteunen, terwijl het juist in een jaar zoals deze extra nodig is.  
Toch hebben we ons best gedaan om iedereen te blijven spreken en zo betrokken te blijven 
bij de ontwikkeling van de leiding.  
In september was het mogelijk om buiten samen te komen in kleine groepjes, hier hebben 
wij gebruik van gemaakt door met elkaar het nieuwe seizoen te bespreken en de teams aan 
te sturen in het voorbespreken van de doelen voor het komende jaar en bespreekbaar 
maken van allerlei zaken. 
Door op zo'n dag kaders te stellen en handvatten te bieden zorgen wij ervoor dat alle neuzen 
dezelfde kant opstaan.  
De veelal jonge vrijwilligers worden binnen de groep begeleid tot gekwalificeerd 
leidinggevenden. Dit is deels online gegaan, maar het niet fysiek mee kunnen kijken 
beperkte in de voortgang van het kwalificeren.  
Regionaal georganiseerde training en cursussen zijn allemaal komen te vervallen. 
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. 
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 

Deze en andere informatie is na te lezen op de kader drive. 

Heidag. 
Door corona was het niet mogelijk een gezamenlijk weekend van kader en bestuur te houden. 
In plaats daarvan hebben we een heidag gehouden op het veld naast het clubhuis. Een heidag 
van het groeps-en stichtingsbestuur, gericht op de taakverdeling tussen bestuursleden en 
teambuilding, kon helaas evenmin doorgaan.  
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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. 
 
 
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.  De samenstelling van 
de vertrouwenscommissie is in 2020 niet gewijzigd en gelukkig hoefde zij ook niet in actie te 
komen.  

 
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. 
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Gebouwbeheer 
Gebouwbeheer houdt met hulp van vrijwilligers het gebouw en de apparatuur in goede 
conditie tegen zo laag mogelijk kosten.  
Door het constant spetteren van het regenwater tegen de relatief zacht kalkzandsteen van de 
buitenmuren zijn stenen beschadigd en zijn openstaande voegen in de onderzijde ontstaan. 
Deze voegen zijn uitgegraven en schoon gemaakt en opnieuw gevoegd. Tenslotte zijn de 
buitenmuren schoongespoten en met impregneermiddel behandeld.  
De zware piohokdeur verzakte regelmatig doordat die niet stevig genoeg kon worden 
verankerd in de kalkzandstenen muur. Om de krachten op de verankering te verminderen is 
een wieltje met tegenkracht aangebracht en is het stalen kozijn van de deur vast gelast. 
De keukenboiler is wegens lekkage vervangen door een  doorstroomboiler op elektriciteit. De 
verwachting is dat de energie rekening hierdoor een stuk lager uit zal vallen. In de periode dat 
er geen fysieke opkomsten plaats hadden is fors aanvullend onderhoud gepleegd. Onder meer 
het r/s lokaal en het bever/welpen lokaal zijn opnieuw geschilderd. De laatste keer dat dit bij 
het r/s lokaal gebeurd was, was na de brand in 2003.  
 
 
Materiaalbeheer 2020 
Dit jaar heeft divers materiaalbeheer wat stil gelegen, daar er weinig gebruik van gemaakt is 
door de corona-situatie. De store is wat opgeruimd en enige herinrichting / verdeling met 
spullen in de container.  
Dit jaar is een investering gemaakt in klimtuigjes vanuit het Deka-sponsorgeld. Een set van 
verschillende formaten, met bijbehorende slings en carabiners is aangeschaft. Het idee is om 
het logboek wat erbij zit bij te houden met wanneer het gebruikt is en geïnspecteerd door de 
materiaalmeester. De set is gretig in gebruik genomen bij de kabelbaan tijdens Zomerweek op 
het gebouw. 
Als een aanvulling wordt er nog gekeken naar vervanging van de katrollijnen of alternatieve 
kabelspanner voor de kabelbaan, om hiermee de veiligheid nog beter te kunnen waarborgen. 
Dit zal gedurende het komende jaar uitgevoerd worden. 
 
 
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 laatst (bekende) 5 jaar 

 

• Jaar loopt van juni tot juni 
 

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

Dodenherdenking 
Afgelast  
 
8 oktober 
Afgelast 
 
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 
afgelast 
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Natuurbeheer 
Januari. Scouts helpen bij natuuronderhoud in het Rekerpark. 
 
 
Activiteiten voor eigen groep 
Binnen de eigen groep worden ook speciale activiteiten gedaan, deels om de inkomsten op 
peil te houden. 
 
 

Paastukjesverkoop 
Afgelast 

 
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. In verband met corona is het 
programma aangepast. 
 
 
Jaarlijkse BBQ 
Afgelast. In plaats daarvan hebben alle leiding en bestuursleden een presentje ontvangen 
 
 
JOTA 
Elk jaar speelt de groep mee met het Jotaspel. Daarvoor moet gecommuniceerd worden met 
de hele wereld en met elkaar. Door corona was het nodig om het programma aan te passen 
aan de geldende voorschriften. 
 
Het Vredeslicht 
Dit jaar is het Vredeslicht wel opgehaald maar ouders moesten dat zelf ophalen bij ons 
gebouw wegens corona maatregelen. 
 
Vooruitblik op 2021 
Nu al is duidelijk dat 2021 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 onze club en vooral onze leden en bestuur. We hopen in de loop 
van het jaar ons reguliere spelprogramma weer op te kunnen starten.  
 
 

Financiën  
De financiële situatie van de groep is en blijft gezond zoals blijkt uit het volgende 
overzichten. 



Financiëel Overzicht Scouting Dirk Duyvel 2020

Begroot 2020 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

Saldo Hoofdrekening  Jan 2020 1.000,00 Saldo Hoofdrekening  Jan 2020 2991,24
Saldo Spaar Jan 2020 8.000,00 Saldo Spaar Jan 2020 8000,00

Aantal / InkomstenBedrag / Kosten Debet / In Credit / Uit
Mutatie 
Rekeningen Post Debet / In Credit / Uit Resultaat

Mutatie 
Rekeningen

Verschil met 
Begroot Post Debet / In Credit / Uit Resultaat

Contributie 130 96,00 12.480,00 Contributie 13.426,50 -219,00 13.207,50 727,50 Contributie 14861,67 -188,5 14673,17
Subsidie 140 18,80 2.632,00 Subsidie 2.945,06 2.945,06 313,06 Subsidie 2753,27 2753,27
Verhuur 1.750,00 Verhuur 565,00 -400,00 165,00 -1.585,00 Verhuur 2914,5 -888 2026,5

Donatie 71,06 71,06 71,06
Actie: overig 610 -60 120

Deka 1.320,00 Actie Deka 199,96 -1.063,98 -864,02 455,98 Actie: Dekamarkt -372,33 -372,33
Jantje Beton 900,00 Actie Jantje Beton 945,96 945,96 45,96 Actie: Jantje B 1483 -1025,08 457,92
Paas actie 2150,00 700,00 1.450,00 -1.450,00 Actie: Paasstukjes 1456,33 -1419,78 36,55
Plus W4D 1300,00 200,00 1.100,00 -1.100,00 Actie: Plus W4D 968,42 968,42

Actie Winterfair 349,96 -104,11 245,85 245,85
Tentenfonds 464,80 Tentenfonds 0,00 0,00 0,00 -464,80 Tentenfonds 0,00 0,00 0,00

Materiaal -300,90 -300,90 -300,90 Materiaal -57,95 -57,95
Overig/Onvoorzien 100,00 1.000,00 Overig/Onvoorzien 42,85 -522,46 -479,61 420,39 Overig/Onvoorzien 31,5 -110,85 -79,35

Badges Dassen 100,00 -154,35 -54,35 -54,35 Badges 120,55 -577,45 -456,9
Aflossing 750 750

Scouting Nederland 3.000,00 Scouting Nederland -3.855,90 -3.855,90 -855,90 ScoutingNederland -3593,85 -3593,85
Leiding Teambuilding & Training 800,00 Vrijwilligers Ontwikkeling -378,16 -378,16 421,84 Vrijwilligers Ontwikkeling 105 -401,76 -296,76
Vrijwilligers barbeque 35 8,00 280,00 280,00
Vrijwilligers Waarderingen 200,00 Vrijwilligers Waardering -251,37 -251,37 -51,37 Vrijwilligers Bedank -370,45 -370,45

JOTA -20,00 -20,00 -20,00 Evenement JOTA 516 -458,22 57,78
Zomerkamp 1.447,00 -1.601,38 -154,38 -154,38
Texel 355,00 -355,00 0,00

Speltakken 130 24,00 3.120,00 3.120,00
Gebouw Container -5026,78 -5026,78

Groot onderhoud 2.500,00 Gebouw GrootOnderhoud -811,28 -811,28 1.688,72 Gebouw Dak -27087,49 -27087,49
Klein Onderhoud 1.000,00 Gebouw KleinOnderhoud -2.080,85 -2.080,85 -1.080,85 Gebouwonderhoud -372,39 -372,39
Elektra Gas Water 1.500,00 Lasten Energie Water 273,77 -1.752,00 -1.478,23 21,77 Gebouwgebruik 75,27 -3.762,74 -3.687,47
Pacht, Belasting, Afval, Waterschap 1.400,00 Lasten Gem Watersch -1.518,12 -1.518,12 -118,12
Internet & Telefoon 500,00 Lasten Internet -567,93 -567,93 -67,93

Bank en administratiekosten 800,00 Lasten Bank -608,15 -608,15 191,85 Bankkosten -703,65 -703,65
Verzekering 1.500,00 Verzekering -1.181,80 -1.181,80 318,20 Verzekering -1182,95 -1182,95

Spaar 2.000,00 -6.999,80 -4.999,80 -4.999,80 Interne Overboeking 31138,06 -10597,91 20540,15
Correctie 674,05 -674,05 0,00 Fout 40,00 -40,00 0,00

Saldo Hoofdrekening Dec 2020 1.000,00 0,00 Saldo Hoofdrekening Dec 2020 1.216,77 -1.774,47
Saldo Spaar Dec 2020 5.667,60 9.956,80 1.956,80 Saldo Spaar Dec 2020 13.000,00 5.000,00

1.956,80 3.225,53
6.716,65

Reserveringen Scouting Dirk Duyvel 2020
01/01/2020

Reserveringen 
en Ontvangsten Uitgaven 31/12/2020 1-1-2020

Reserveringen en 
Ontvangsten Uitgaven 31-12-2020

Tentenfonds 1652,80 464,80 ,00 2117,60 Geen uitgaven gepland, zie notitie 1 Tentenfonds 1.652,80 450,00 0,00 2.102,80
Materiaalfonds 1450,00 ,00 ,00 1450,00 Geen uitgaven gepland Materiaalfonds 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00
Deka 1320,00 ,00 ,00 Gaat naar materiaal Deka 1.320,00 0,00 455,98
Gebouwbeheer ,00 5600,00 3500,00 2100,00 reservering per jaar 1,4% van herbouwwaardeGebouwbeheer 0,00 5.600,00 2.892,13 2.707,87

Totaal van de fondsen 4422,80 6064,80 4820,00 5667,60 Totaal van de fondsen 4422,80 6050,00 3756,15 6716,65

Tentenfonds 464,80 Tentenfonds 0,00
RS 14 24 0,70 235,20 RS 0 0 0,70 0,00
Scouts De Waard 7 24 0,70 117,60 Scouts De Waard 0 0 0,70 0,00
Scouts Kooktent 7 1 16,00 112,00 Scouts Kooktent 0 0 16,00 0,00

Notities



1) Geschatte nieuwwaarde tenten 10.000 Levensduur tenten 10 jaar.
Afschrijvingen: Groepstent 3700 * 80% = 2960. Scouts tenten 5 * 1000 = 5000. Kooktent 2 * 130 = 260.
Totaal afschrijvingen: 8220
Dus 6600 te weinig in het tentenfonds.
2) Materiaal fonds, hoort daar ook keukenapparatuur bij, of doen we dit bij het gebouw? Nog meer zaken?
3) Gebouw, de afgelopen 10 jaar ongeveer 50.000 uitgegeven, dus reserveringen hadden ongeveer 5.000 euro per jaar moeten zijn, 
was altijd ongeveer 3.000. Daarom voor komende jaren een groter bedrag als reservering, inclusief een inflatie-correctie.



Begroting Scouting Dirk Duyvel 2020
Aantal / 
Inkomsten

Bedrag / 
Kosten Debet Credit Toelichting

Saldo hoofdrekening  Jan 2020 2,000.00 Schatting
Saldo Spaar Jan 2020 12,000.00 Schatting

Contributie 115 96.00 11,040.00
Contributie Slapend 20 24.00 480.00
Subsidie 135 19.00 2,565.00
Verhuur 0.00 Wegens Covid-19 0
Jantje Beton 600.00 Gemiddeld 2016-2020: 1070
Paas actie 1500.00 800.00 700.00 Normaal 1200 (2017 2200?)
Plus W4D 0.00 Wegens Covid-19 0
Tentenfonds 288.40 Door speltakken betaald
Overig 200.00 Badges, Donaties, Crowdfunding, …

Scouting Nederland 3,500.00
Speltakgeld 115 18.00 2,070.00 1,5 euro per kind per maand
Speltak Acties 50% 1,300.00 650.00 Volgens afspraak gaat 50% naar speltakken
Leiding Teambuilding & Training 800.00 Gelijk
Vrijwilligers barbeque 35 8.00 280.00 Gelijk wordt waarschijnlijk weer iets 

vervangends
Vrijwilligers Waarderingen 200.00
Klein Onderhoud 1,000.00 Volgens opgave Gebouwbeheer
Groot onderhoud 1,700.00 Volgens opgave Gebouwbeheer

Materiaal 400.00
Elektra Gas Water 1,600.00 Iets minder dan vorig jaar vanwege Covid-19
Bank en administratiekosten 350.00 Additionele rekeningen opgeheven = 400 

besparen.
Internet & Telefoon 600.00 Gelijk
Pacht, Belasting, Afval, Waterschap 1,200.00 Gelijk
Verzekering 1,300.00 Gelijk

Saldo Hoofd & Spaar Dec 2019 2,000.00 Altijd gelijk aan 1 januari
Saldo Spaar 12,223.40
Reserveringen Totaal 8,391.20



Gespaard 223.40

Reserveringen Scouting Dirk Duyvel 2021

01/01/2021

Reserveri
ngen en 
Mutaties 
Bij

Uitgaven 
= 
Mutaties 
Af 31/12/2021

Tentenfonds 1652.80 288.40 .00 1941.20 Geen uitgaven gepland
Materiaalfonds 1450.00 .00 400.00 1050.00
Deka 805,10 .00 805,10 .00 Zou geheel besteed zijn in 2020, maar toch 

nog over, wordt dus in 2021 opgemaakt.

Gebouwbeheer 2100.00 6000.00 2700.00 5400.00 reservering per jaar 1,5% van herbouwwaarde

Totaal van de fondsen 5202.80 6288.40 3100.00 8391.20

Tentenfonds Dagen Kinderen
RS 7 18 0.70 88.20 Minder dagen en minder kinderen
Scouts De Waard 7 18 0.70 88.20 Minder dagen en minder kinderen
Scouts Kooktent 7 1 16.00 112.00

288.40

Aanvulling
1) Geschatte nieuwwaarde tenten 10.000 Levensduur tenten 10 jaar.
Afschrijvingen: Groepstent 3700 * 90% = 3330. Scouts tenten 5 * 1000 = 5000. Kooktent 1300 * 
30% = 390.
Totaal afschrijvingen: 8720
Dus 6800 te weinig in het tentenfonds.

2) Gebouw, de afgelopen 10 jaar ongeveer 50.000 uitgegeven, dus reserveringen hadden 
ongeveer 5.000 euro per jaar moeten zijn, was altijd ongeveer 3.000. Daarom voor komende jaren 
een groter bedrag als reservering, inclusief een inflatie-correctie.


