
Scouting Dr. Saal van Zwanenberggroep 
Notulen Groepsraad en ouderavond  - Maandag 9 oktober 2017 

0.Agenda 

 1. Opening  
a. Voorstellen bestuur  

2. Vaststellen Agenda  
3. Speltakken  

a. Bevers  
b. Welpen  
c. Scouts  
d. Explorers  
e. Pivos  
f. STAM  
g. Vrienden van de Saal  

4. Algemene zaken Saal  
a. Scouting Academy  
b. vernieuwde invulling groepsactiviteiten  

5. Kleding  
6. Financiële punten  
7. Bestuursverkiezing  

Algemeen bestuurslid  
- Heino van de Sangen Aftredend en herkiesbaar  
- Vera van Oorschot Aangemeld als algemeen bestuurslid  
- Jeroen Quiros Aangemeld als algemeen bestuurslid  
Voorzitter  
- Ruud van Workum Aftredend en herkiesbaar  

8. Vragen vanuit de ouders  
9. Sluiting 

1. Opening 

Opening om 20:18. Welkom door Ruud van Workum (voorzitter) en voorstellen van het bestuur. 

2. Vaststellen Agenda 

Agenda goedgekeurd. Geen aanvullingen. 

3. Speltakken  

Elke speltak stelt zich kort voor. 

 

Bevers (4-7 jaar) 

Bevers zijn jongens en meisjes van 4 tot 7 jaar. De groep bestaat nu uit 16 kinderen en er komen er 

binnenkort nog een paar kijken. Er is een mooi evenwicht tussen jongens en meiden. Melissa 

(teamleider) vertelt over Hotsjitonia, het thema van de Bevers. Bijeenkomsten zijn op 

zaterdagochtend van 10 tot 12 uur. De bevers gaan er vaak op uit, bijvoorbeeld naar de 

kinderboerderij. Om wat extra inkomsten te verdienen verkopen de kinderen loten voor de 

Scoutingloterij. 

Elk jaar in juni is er een Beverdoedag. Dat is met Bevers uit de hele regio. Dit jaar is de bijeenkomst 

bij onze groep.  

De bevers hebben nog geen groot zomerkamp zoals de andere speltakken maar wel twee keer een 



weekend op de blokhut. Het eerste weekendje is in januari en is één nachtje. Dan is er aan het einde 

van het schooljaar, vlak voor de zomervakantie nog een weekend met 2 nachtjes slapen. 

Welpen  

De welpen jongens en meisjes draaien in aparte groepen met hun eigen leidingteams. Dat is op 

zaterdagochtend van 10 tot 12u. Er zijn wel programma’s samen en ze gaan samen op zomerkamp. 

Het kamp is altijd in de eerste week van de zomervakantie. 

jongens (7-11) 

Igor vertelt over overdracht van zijn teamleiderschap aan Janine per ingang van dit jaar. Het 

verhaal/thema van de welpen jongens en meisjes is gebaseerd op Junglebook. De programma’s zijn 

veel buiten, bosspel, in de omgeving. De kinderen halen ook insignes voor op de blouse. Ze halen met 

de groep een insigne maar kinderen kunnen die ook individueel halen.  

Werkzaamheden door de kinderen en leiding: organisatie Saalvoetbaltoernooi, Scoutingloterij, 

frietvet inzameling. Inkomsten komen te goede aan de kinderen. 

De regionale dag voor de welpen, de Jungledag is dit seizoen op 2 juni 2018. 

meisjes (7-11) 

Lonneke (teamleider) stelt het team voor. De opkomsten van de welpenmeisjes zijn tegelijk met de 

jongens. De opkomsten zijn soms samen met de jongens, maar ook apart, zodat er verschillend 

aanbod is in activiteiten vanwege de verschillende interesses tussen jongens en meiden op die 

leeftijd. 

Afgelopen jaar in oktober is er een weekendje geweest voor de welpen jongens en meisjes. Dat is 

goed bevallen en daarom wordt er ook dit jaar weer een weekend georganiseerd, nu in het voorjaar. 

Scouts (11-14) 

Cas vertelt en stelt het team voor. Rick is teamleider. De scouts draaien gemengd met jongens en 

meiden door elkaar op zaterdagmiddag van 13:00-15:00u. Ze hebben door het jaar heen diverse 

weekenden en in de eerste week van de zomervakantie het kamp. Werkzaamheden zijn onder 

andere het collecteren voor kinderhulp, de oliebollenactie en de leiding werkt bij winterland. 

De scouts doen elk jaar mee met de Regionale Scouting Wedstrijden. Vorig jaar zijn twee ploegen in 

de top 3 geëindigd waardoor zij naar de Landelijke Scouting Wedstrijden in Baarn mochten. 

Niek vertelt over het scoutskamp. De scouts slapen in tenten, vorig jaar op terrein Sint Walrick. De 

scouts moeten zoveel mogelijk zelf doen op kamp (tent opzetten, koken etc.), met ondersteuning van 

de leiding. 

Explorers  (14-17) 

Christian (teamleider) vertelt en stelt zijn team voor. Explorers zijn jongens en meiden tussen de 14 

en 17. Draaien op woensdagavond van 19:30 – 21:45u. De explorers zijn verantwoordelijk voor hun 

eigen programma en hebben dan ook geen leiding maar begeleiding. Er is een regioweekend waar ze 

aan mee doen. Om meer te besteden te hebben op kamp wordt er door de explorers meer gewerkt 

dan bij andere speltakken: garderobe met carnaval in de rusheuvel, helpen opbouwen bij 

internationale vrouwendag, Breakout run, businessgala. De explorers gaan de tweede week van de 

zomervakantie op expeditie, het liefst in het buitenland. Zo zijn ze vorig jaar naar Zweden geweest. Er 

zijn 17 explorers op dit moment. 



Pivos / roverscouts (17-21) 

Na de explorers is er de mogelijkheid door te stromen naar de pivo’s. We hebben nu een groepje van 

3 en hopelijk volgend jaar weer wat meer aansluiting. De pivo’s hebben geen leiding meer en 

bepalen helemaal zelf hun programma. Het doel van dit jaar is om genoeg geld te verdienen om als 

afsluiting van het jaar te gaan waterskiën.  

STAM (21+) 

De eerste vrijdag van de maand komt de stam op de blokhut bij elkaar. De meeste leden van de 

groep die ouder zijn dan 21, zijn lid van de stam. De bijeenkomst draaien vooral om de gezelligheid. 

Eens per jaar is er een weekendje. Het ene jaar is dat het landelijke weekend de Scout-in, het andere 

jaar organiseert de stam het weekend zelf. 

Vrienden van de Saal (18+) 

Vrienden van de Saal is er voor alle volwassenen die onze groep een warm hart toe dragen. Je hoeft 

geen lid van de groep of van scouting te zijn. Vriend van de Saal ben je om binding te krijgen met de 

groep en op een andere manier bij de groep betrokken te zijn en elkaar te leren kennen. Een paar 

keer per jaar is er een vrijblijvende activiteit (Denk aan een pubquiz, high tea, enz.) Inschrijven voor 

de mailinglijst is vrijblijvend en deelname aan activiteiten niet verplicht. Je sluit aan als je zin hebt. 

4. Algemene activiteiten 

Groepsactiviteiten 

Als groep hebben we naast de programma’s in de speltakken ook een aantal groepsactiviteiten. 

Aan het begin van het seizoen het overvliegen, waarbij we op een ludieke manier de kinderen naar 

de volgende speltak sturen. 

Dit jaar gaan we voor het eerst de kerstviering en de playbackshow samenvoegen: op 23 december 

dit jaar. Het wordt een battle tussen de speltakken waarin de kinderen en de leiding allemaal op het 

podium komen.  

In het voorjaar is er de open dag. Een dag waarop er voor alle huidige leden allerlei leuke dingen te 

doen zijn en waarmee we nieuwe leden proberen te werven. 

Omdat kerstviering en playbackshow zijn samengevoegd gaan we dit jaar een nieuwe groepsactiviteit 

bedenken aan het einde van het seizoen (vlak voor de zomerkampen) om samen het jaar af te 

sluiten.  

De organisatie van deze activiteiten is in handen van de activiteitencommissie. Daarvoor zijn we nog 

op zoek naar versterking! 

 

Scouting Academy  

Scouting Academy is opgezet door Scouting Nederland. Vanuit Scouting Academy worden workshops 

en cursussen georganiseerd voor leiding en bestuur. Er wordt binnen de groep gekeken door de 

praktijkbegeleider (Marijke Rutjes) en de leiding wat er nodig is en waar je je als leiding(team) verder 

in wil ontwikkelen.  

Binnen de groep kun je ook maatschappelijke stage lopen. We zoeken voor iedereen een passende 

invulling. Meer informatie bij Anthos. 



We hebben binnen de groep een doorlopende leerlijn. De leidingteams van de speltakken hebben 

overleg met elkaar om te zorgen dat er opbouw zit in wat de leden doen en leren bij scouting. 

Daarvoor wordt elk seizoen binnen de groep een rode lijn gekozen die gedurende het jaar terug komt 

in de programma’s op het leeftijdsniveau van de kinderen. (Bijvoorbeeld koken van marshmallow bij 

het kampvuur bij de bevers tot uitgebreid zelf koken en inkopen doen bij de explorers.) De ideeën 

daarvoor komen uit de activiteitengebieden van Scouting Nederland. Zo is dit jaar Buitenleven de 

rode draad. 

5. Kleding 

Elke speltak heeft zijn eigen kleur blouse en t-shirt.  

Bij het uniform hoort een blauwe (spijker)broek, het groepsshirt, blouse en groepsdas. Het is de 

bedoeling dat de kinderen altijd (tenzij expliciet aangegeven) in compleet uniform naar de 

opkomsten komen. 

Spullen aanschaffen voor het uniform gaat via de leiding. Die bestelt alles via de winkels van Scouting 

Nederland: de scoutshop. Na bestelling volgt er een factuur via de penningmeester.  

6. Financiële punten 

Wouter van der Sanden (Penningmeester) licht de financiën van de groep toe: wat komt er binnen en 

waar wordt het aan uitgegeven. Wie meer toelichting wil kan inzage krijgen bij Wouter via 

penningmeester@scoutingsaal.nl   

De groep is financieel gezond en vandaar dat de contributie komend jaar hetzelfde blijft.  

 

Rabobank Clubkascampagne 

Ook dit jaar doen we weer mee met de Rabobank Clubkascampagne. Bent u lid van de Rabobank dan 

kunt u ook stemmen geven aan onze groep. Dat kan van 9 t/m 23 oktober. Het geld willen we 

gebruiken om de omgeving van de blokhut op te knappen (gras, tegels) zodat het samen met onze 

nieuwe theaterkuil er weer op en top uitziet.  

7. Bestuursverkiezing  

Ruud herkiesbaar als voorzitter. Er zijn geen andere kandidaten 

Heino van de Sangen herkiesbaar voor de functie van algemeen bestuurslid. Vera van Oorschot heeft 

zich aangemeld als kandidaat bestuurslid. Jeroen Quiros was ook kandidaat maar geeft aan dat hij is 

toegetreden tot de activiteitencommissie en dat hij zich daarom terugtrekt als kandidaat bestuurslid. 

Uitslag: 

Voorzitter 

Voor Ruud van Workum 44 stemmen 

Tegen Ruud van Workum 0 stemmen 

Blanco    3 blanco. 

Ruud wordt herkozen als voorzitter. 

Algemeen bestuurslid 

Voor Heino van der Sangen 2 stemmen 

Voor Vera van Oorschot 39 stemmen 

Voor Jeroen Quiros  0 stemmen 

Blanco    6 stemmen 

mailto:penningmeester@scoutingsaal.nl


Vera van Oorschot wordt gekozen als algemeen bestuurslid. 

8. Vragenrondje  

De contributie voor dit seizoen is: 

Bevers: €90,- per jaar 

Welpen, Scouts en Explorers: €140,- per jaar 

Pivo’s en Stam: €32,50 per jaar 

De contributie is een totaalprijs voor de opkomsten gedurende het jaar, eventuele weekenden en 

het kamp. Er wordt geen contribitie geretourneerd als een kind bijvoorbeeld niet mee op kamp gaat. 

Leiding gezocht! we zijn op zoek naar beverleiding, vrouwelijke explorerbegeleiding en leden voor de 

activiteitencommissie. Bij interesse melden via secretaris@scoutingsaal.nl of de leiding van de 

speltak. 

9. Sluiting 

Ruud sluit de vergadering om 21:50 
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