
Scouting
Satoko Kitahara

Jaarverslag
2021-2022



Inhoud

2

Inleiding 

1. Bestuur 

2. Technische staf 

3. Commissies 

4. Speltakken 

3

4

9

11

14 

Jaarverslag Scouting Satoko Kitahara 2021-2022



In dit jaarverslag verslag leest u waar wij als scoutinggroep het
afgelopen scoutingjaar mee bezig zijn geweest. Vanuit de
verschillende commissies en speltakken wordt kort teruggeblikt. Op
die manier hopen we ouders, verzorgers, vrijwilligers en andere
geïnteresseerden een kijkje in de keuken te geven en transparant te
zijn in de activiteiten die we uitvoeren en de uitdagingen die er zijn.
Een scoutingjaar loopt van september t/m augustus, dus dit verslag
betreft de periode september 2021 t/m augustus 2022. 

Inleiding
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Bestuur
ALGEMEEN

Als bestuur hebben we dit scouting jaar verder gewerkt aan
het op orde brengen van de normen vanuit de WBTR. Het
doel van deze wet is het verbeteren van de kwaliteit van het
bestuur en toezicht in de (semi-)publieke sector, met name
bij verenigingen en stichtingen. Deze wet is per 1 juli 2021 in
werking getreden.
 
Wat betreft de samenstelling van het bestuur heeft Ilona de
Jager aan het einde van het scoutingseizoen afscheid
genomen als secretaris. Helaas hebben we nog geen
opvolging kunnen vinden en zijn de taken verdeeld over de
andere bestuursleden. De functie van groepsbegeleider
(vrijwilligerscoördinator) is het hele jaar vacant gebleven. We
hopen komend scouting jaar op een betere bezetting zodat
we de taken beter kunnen verdelen over de bestuursleden. 
Ook dit jaar hebben we nog te maken gehad met de Covid-
maatregelen waardoor opkomsten niet door konden gaan of
digitaal vergaderd moest worden. Gelukkig wel veel minder
dan het jaar daarvoor, want scouting is toch het leukst als je
elkaar ziet. 

Het vinden van voldoende vrijwilligers om de groep te kunnen
draaien is nog steeds een uitdaging. We zijn in 2022 gestart
met deelname aan het landelijke traject ‘Meer Vrijwilligers
werven in Korte Tijd’. We worden geadviseerd over hoe een
wervingscampagne op te starten en hoe we zo veel mogelijk
mensen kunnen bereiken. We hopen hier volgend seizoen de
vruchten van te kunnen plukken want, zonder vrijwilligers
geen scouting. 
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Het financiële scoutingjaar 2021-2022 is met een positief resultaat
afgesloten. De inkomsten van de vereniging zijn voor het grootste
deel afkomstig uit contributies en acties. De belangrijkste acties
zijn de bonbon- en tuinaardeactie en de inkomsten uit de
inzameling van oud-papier. Daarnaast hebben we binnen dit
verenigingsjaar de mogelijkheid gehad om aan de actie van de Plus
mee te doen, wat een mooi resultaat heeft opgeleverd. Het
kampgeld komt volledig ten goede aan kamp. In seizoen 2021-
2022 is het kampgeld substantieel hoger vanwege het feit dat er is
deelgenomen aan het Nationaal Waterkamp. De kosten hiervoor
zijn aanzienlijk hoger dan een regulier kamp. De grootste post in
uitgaven zijn de huisvestingskosten, waaronder de huur voor het
clubgebouw, de botenloods en boten vallen.

In het verenigingsjaar 2021-2022 is verder gewerkt aan
aanscherping van het financieel beleid, belangenverstrengeling en
‘vier-ogen’ principes. Deze actiepunten zijn afkomstig uit de WBTR-
regeling. 

FINANCIEEL
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VRIJWILLIGERS

Scoutingjaar 2021-2022 stond in het teken van alles weer
opstarten en plannen uitwerken na alle Covid-restricties. Met
het nieuwe systeem hebben we de eerste VOG’s aangevraagd.
Ook hebben we een overzicht gemaakt van alle leiding en tot
wanneer de VOG van alle leiding geldig is. Door een nieuwe
regeling van scouting Nederland moeten alle VOG’s om de drie
jaar vervangen worden. Hier is nu een overzicht van, zodat we dit
volgend scoutingjaar gefaseerd op kunnen gaan pakken.
Aan het einde van het scoutingjaar hebben we stafleden in het
zonnetje gezet. Tijdens het jaarlijkse uitje hebben we aan de
diverse stafleden waarderingsinsignes uitgereikt, samen met
een leuk presentje. 

Er zijn afgelopen scoutingjaar twee maatschappelijke stagiaires
geweest bij de welpen. We hebben, samen met de leiding van
Leidschenveen, begeleiding gegeven aan deze stagiaires. 
Voor de praktijkbegeleiders in de regio is de eerste PUB weer
geweest. Dit is een avond waarop alle praktijkbegeleiders bij
elkaar komen om met elkaar te kijken naar de ontwikkelingen
binnen de groepen en regio. We hebben ons opgegeven om deel
te nemen aan een pilot voor het werken met kwaliteitskaarten.
Dit gaat volgend scoutingjaar lopen.



Technische Staf
Dit jaar is de technische staf uiteraard weer bezig geweest met het
begeleiden en uitvoeren van het jaarlijks terugkerend onderhoud aan
de vloot van de vereniging: 1 kajuitjacht, 6 vletten, 12 kano’s, 1
roei/motor bootje. Schoonmaken, schilderen, schuren en waar nodig
reparaties of vervanging uitvoeren. Eén van de uitdagingen was
hierbij de bestaande kano trailer zodanig aan te passen dat alle
nieuwe kano’s er ook in passen. Door een andere manier van
plaatsen, konden we, met minimale aanpassing, alle kano’s plaatsen.
Het kleine roeibootje is, na diverse aanpassingen (o.a. tbv gebruik
buitenboord motor) en aanpassen van de kleine botentrailer, ook in
gebruik genomen. Het begeleiden van de langere kanotochten wordt
hiermee veel prettiger en door het lage gewicht mag het bootje met
rijbewijs B vervoerd worden. 

Ook het kampeermateriaal krijgt jaarlijks aandacht. Door de
onderdelen die bij elkaar horen, 1 kleur te geven, is alles wat
overzichtelijker geworden. Voor het Nawaka is er transport op
vrachtwagen geregeld, zodat we daar 5 eigen zeilvletten konden
gebruiken. Het kampeermateriaal is op aanhangers gebracht, waarbij
bleek dat het elk jaar weer lastiger wordt om mensen met de juiste
auto te vinden en die BE rijbewijs hebben om met grote aanhangers
te mogen rijden.
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Er moest daarnaast uitgezocht
worden waar het grondwater in de
kelder vandaan komt. Hopelijk
kunnen we dit lopend jaar
oplossen door een extra afvoer te
maken naar de straatkant aan de
fietspad zijde. Aan de loods is al
een extra regenpijp geplaatst
zodat bij hevige regenval de goten
daar niet meer overlopen. Ook is
voorgevel verlichting geplaatst en
zijn voor de kelder de kozijnen
hersteld. 
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Al met al dus het nodige werk
verricht en hebben we dit met de
vrijwilligers in de technische staf en
extra hulp van ouders kunnen
realiseren. 

Uiteraard is er ook het nodige te doen geweest aan de gebouwen en
het buitenterrein. Terugkerend onderhoud aan o.a. verlichting,
verwarming, blusmiddelen, airco en ventilatie zijn uitgevoerd. Ook is
er aandacht geweest voor het opruimen van het buitenterrein bij de
Hoeve. 



LEDENWERF COMMISSIE

COMMUNICATIECOMMISSIE

De communicatiecommissie heeft de middenkaterns van de Mumei
gemaakt. Deze verschijnt in het Scouting Magazine dat alle leden
ontvangen. Daarnaast zijn er weer regelmatig nieuwsbrieven
verstuurd en waren we actief op social media. 
 
ACTIVITEITENCOMMISSIE

Er zijn dit seizoen weer mooie activiteiten georganiseerd. Helaas af en
toe nog met aanpassingen vanwege Corona, zo werd het kerstfeest niet
met de hele groep gevierd, maar hadden alle speltakken apart van
elkaar een leuk programma. Ook hebben we een SatKit futurewalk
gelopen met vrijwilligers en ouders waarin naast een hapje en drankje
vooral ook ruimte was om met elkaar na te denken over het werven van
vrijwilligers. Ook waren er weer acties om wat extra geld te verdienen
voor de groep: zo hebben we tuinaarde bezorgd en bonbons verkocht.
Met inzet van alle leden, ouders en vrijwilligers hebben we weer veel
verkocht!   

Het aantal leden blijft redelijk stabiel tussen de 70 en 80 leden.
Ons doel is om in ieder geval boven de 75 te blijven. 

Doordat we eind 2021 en de eerste paar maanden van 2022 nog
last hadden van de beperkingen door het Coronavirus hebben we
een ledenwerfactie verplaatst naar buiten. Met alle welpen hebben
we begin april een grote vriendinnenopkomst gehouden met als
thema Jachtseizoen. Er waren meerdere vriendinnen meegekomen
naar deze opkomst.

Commissies
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Speltakken
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WELPEN

SCOUTS

De Scouts hebben op vrijdagavond een gevarieerd programma
gedraaid. In het zomerseizoen is regelmatig gevaren op de Kaag en
hoogtepunt was ook hier Nawaka. Daarnaast is de hoogte opgezocht
tijdens een stoere opkomst bij Adventure Valley in Zoetermeer. Ook
is er met Hemelvaart weer gestreden om de zeilprijzen tijdens de
Kaagcup. En natuurlijk moest er in de wintermaanden gewerkt
worden aan het onderhoud van de boten. 

De 2 welpenspeltakken hebben een mooi jaar gehad met zowel
opkomsten op de eigen locatie als gezamenlijk. Hoogtepunt was het
Nawaka waar de welpen 5 dagen lang een gezamenlijk kamp
hebben gehad in Zeewolde. Daarnaast zijn de kano’s ook weer
regelmatig gebruikt en is er gewerkt aan het behalen van insignes. 
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EXPLORERS

De Explorers zijn dit jaar versterkt vanuit de Scouts met een leuke
groep meiden! Ze hebben weer leuke programma’s in elkaar gezet
afgelopen jaar. De opkomst 'pimp je zonnebril' leverde awesome
zonnebrillen op. Uiteraard zijn we ook regelmatig creatief in de
keuken, kan een filmopkomst niet ontbreken, werden er quizjes
gemaakt, weekendjes slapen op Freddies Hoeve, speelden we
spellen en rolden wij over de grond van het lachen bij 'hints om de
hoek'. We gingen regelmatig zeilen, ijsjes eten bij de gele M en
EINDELIJK konden we weer een keer op Kaagcup! We eindigden het
jaar op Nawaka in Zeewolde. Hier stonden wij op het subkamp van de
liefde: Parijs! Pal naast de roze Eiffeltoren hebben we genoten van de
verschillende programma's zoals het zeilen, de opening, de
opblaasbaan, het vinden van onze unieke matches, maar natuurlijk
ook de feestjes, de gezelligheid, de Mac die niet kon ontbreken, de
gondelvaart met de Nautilus en de verhitte temperaturen in onze
Franse stad, Parijs! Alleen maar liefde!
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LOODSEN

PLUSSCOUTS

De Loodsen zijn dit jaar niet op kamp geweest, maar hebben op
vrijdagavond nog bijna wekelijks opkomst. Leuke dingen die zij
gedaan hebben zijn: een chocoladeworkshop, gourmetten, archery
attack, poolen en een escape room. 

De plusscouts hebben dit seizoen door corona helaas weer minder
opkomsten gedraaid dan gepland. Gelukkig waren het wel hele leuke
bijeenkomsten. Zo zijn we in mei gaan varen in Vinkeveen, deze keer
niet zeilend maar met zijn allen op een grote platbodem. Dat was erg
gezellig. Ook hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen
verwelkomen, waar we erg blij mee zijn. 
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