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Dames en heren, 
 
“Laat je uitdagen” is al een aantal jaren het thema waarin Scouting Nederland haar 
activiteiten onder de aandacht brengt. Activiteiten waarin meisjes en jongens de uitdaging 
met het spel van scouting aangaan. 2018 had onze vereniging ook een uitdaging met name op 
het gebied van het aantrekken van leiding en nieuwe bestuursleden. Halverwege 2018 had 
onze vereniging te maken met een groot leiding probleem. De toenmalige welpen- en 
scoutsleiding had te kennen gegeven om na het zomerkamp hun leidinggevende activiteiten 
neer te leggen door diverse omstandigheden zoals, studie, verhuizing of gingen hun schaarse 
tijd anders in te vullen. De vereniging had een uitdaging om het gat dat was gevallen op te 
vullen. 
De samenleving veranderd en jongeren willen zich niet meer voor langere tijd binden om als 
vrijwilliger betrokken te zijn bij een vereniging. Veel verenigingen in het land hebben 
hetzelfde probleem en zijn allen opzoek naar vrijwilligers. Niet alleen bij scouting maar ook bij 
sportclubs en maatschappelijke organisaties is het tekort aan vrijwilligers groot.  
Het bestuur van onze vereniging is hard bezig om een definitieve oplossing te vinden om het 
leiding tekort op te lossen. Een belangrijke bron hiervoor is onze eigen rowanafdeling. De 2e 
helft van 2018 konden we dankzij de inzet van stamleden en oud leiding onze opkomsten 
waarborgen ook voor de komende tijd zal een beroep gedaan worden op deze groep oud 
gedienden. Daarnaast zijn rowans al betrokken bij diverse activiteiten en enkele rowans zijn 
assistent leiding. Hopelijk kunnen wij u op de volgende Algemene LedenVergadering beter 
nieuws over dit onderwerp brengen. 
 
Natuurlijk heeft 2018 voor onze scoutinggroep ook mooie momenten gekend ondanks een 
tekort aan leiding. 
 
Graag neem ik u mee terug naar enkele hoogtepunten uit 2018. 
 
De eerste opkomst in het nieuwe jaar was onze traditionele boerenkoolmaaltijd. 
Dit jaar had deze een andere opzet en konden de aanwezige genieten van een stamppotten 
maaltijd naast boerenkool was er ook zuurkool en hutspot. De rookworst en gehaktballen 
waren niet aan te slepen en iedereen liet het zich goed smaken. De aansluitende 
Nieuwjaarsborrel was gezellig en velen maakte gebruik om elkaar een goed nieuwjaar te 
wensen. Twee dagen later had het stichtingsbestuur voor haar hoofdhuurder ook een 
stamppotten maaltijd georganiseerd, 50 personen van de BSO Kiekeboe genoten van onze 
heerlijke stamppotten. 
Half februari werd begonnen met de grootscheepse dakrenovatie van ons groepshuis. Het 
gebouw werd voorzien van dakisolatie, nieuwe dakbedekking en degelijke zinken goten. 
Het 1e weekend van maart trokken de stamleden eropuit voor hun jaarlijkse stamweekend. 
Dit jaar was gekozen voor de stad Delft waar de deelnemers verbleven in een historisch 
gebouw welke vroeger dienst deed als kruithuis. Ruim 20 leden vermaakten zich een weekend 
lang met allerlei activiteiten. Naast een stadswandeling, brouwerijbezoek, deelname aan de I-
Scout werd zondagmorgen onder professionele leiding een yoga-clinic gevolgd. 
Het 3e weekend van maart stond in het teken van NL Doet. Dit jaar hadden de gezamenlijke 
scoutinggroepen van het Padvinderslaantje de handen ineen geslagen. Tijdens NL Doet werd 
gezamenlijk de kampvuurplaats onderhanden genomen en volledig gerenoveerd. 
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Eind maart stond voor de welpen het ouder en zoonweekend op de planning. I.v.m. de 
geringe belangstelling ging dit weekend niet door. Tijdens Pasen liepen 3 scouts mee met de 
Hit te Harderwijk. Zaterdag 7 april was onze groep gastheer tijdens de regionale jungledag. 
Ruim 350 welpen uit de regio Utrechtse Heuvelrug waren hierbij aanwezig. Op zaterdag 14 
april werd door August Bekkers weer een zeer geslaagde bieravond georganiseerd. Onder de 
noemer Hollandse Historiën vertelde hij ons over een aantal wetenswaardigheden van de 
geschiedenis van Nederlandse brouwerijen. 
Woensdagavond 18 april werd de 10e Algemene Ledenvergadering gehouden van onze 
vereniging. Tijdens deze avond werden de financiële jaarstukken gepresenteerd en werd 
verder gesproken over het beleid van de vereniging. Helaas was de opkomst voor deze avond 
teleurstellend. 
In mei vonden de Pinksterkampen plaats voor welpen, scouts en rowans. Zaterdagavond 9 
juni werd door het bestuur van de vereniging aan de leiding een gezellige avond aangeboden. 
Op deze wijze wil het bestuur de leiding bedanken voor het vele werk welke wekelijks door 
deze groep voornamelijk jonge mensen wordt verzet om aan onze leden een plezierige en 
uitdagend programma te bieden. Het werd een spelletje Escape room in de voormalige 
gevangenis aan het Wolvenplein te Utrecht. 23 juni vond de gezinsfietspuzzeltocht plaats met 
aansluitend de welbekende BBQ als afsluiting van het scoutingseizoen. Vele van onze leden 
waren hierbij aanwezig samen met familieleden. Het was een geslaagde dag waar met plezier 
op terug kan worden gekeken. Het hoogtepunt waar elke welp, scout en rowan naar uitkijkt 
vond plaats in de week van 14 t/m 21 juli. In deze week werden de zomerkampen van onze 
groep gehouden. De welpen en scouts waren te vinden in Borculo en de Rowans zaten in 
Brexbachtal. De welpen maakten deze week kennis met de Witte Wieven terwijl bij de scouts 
het koken centraal stond. De rowans hadden in het buitenland meer oog voor de vrouwen. 
De kampen waren een groot succes mede door het fantastische weer. In het 3e weekend van 
augustus vond voor de 8e keer de tweedaagse Hike plaats. Een kleine 35 man welke 
betrokken zijn bij De Bison deden hieraan mee. Het thema dit jaar was “ het echte verre 
Oosten”. 
Na een periode van rust werd in september gestart met een nieuw scoutingseizoen volop 
uitdagende activiteiten. 
Ondanks een tekort aan leiding maar dankzij de hulp van oud leden en oud leiding wisten we 
onze wekelijkse activiteiten voor welpen en scouts te waarborgen. 
Zaterdag 10 november deden onze welpen wederom mee aan de regionale Jungledag te 
Amersfoort. Samen met 300 welpen uit de regio moesten ze op vossen jagen. Het was 
wederom een gezellige, natte en uitdagende middag. Eind december werd 2018 afgesloten 
met de winterkampen voor onze speltakken. 
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Dames en heren, dit jaarverslag geeft een kleine opsomming van onze activiteiten. Elke week 
zijn jonge mensen bezig om hun kleine medemens een plezierige, leerzame en uitdagende tijd 
te bieden. 
 
Laten we met z’n allen ervoor zorgen dat dit niet verloren gaat! 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 


