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1

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van Scoutingregio Rond de Rotte. In dit verslag geeft het bestuur een
uiteenzetting van de activiteiten die in 2018 zijn gedaan. Naast het inhoudelijk verslag treft u tevens
de jaarrekening van de regio aan.
De jaarrekening bestaat uit een balans, een exploitatierekening en een kasstroomoverzicht. Deze
geven inzicht in de financiële situatie van de regio. De jaarrekening is beoordeeld door een
kascommissie en akkoord bevonden. Het verslag van de kascommissie is opgenomen op pagina 19.
Aan de regioraad wordt verzocht haar goedkeuring te geven aan het jaarverslag, hetgeen mede
inhoudt dat decharge wordt verleend aan het bestuur voor het in 2018 gevoerde beleid.

Het bestuur,

Astrid Spierings,
voorzitter

Corine Dudok van Heel,
secretaris

Ad Verhaar,
penningmeester

John Harreman,
bestuurslid deskundigheidsbevordering

Tim Kamman,
vertegenwoordiger landelijke raad

Stefan Oudijn,
algemeen lid
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2

Algemeen

2.1

Statutaire gegevens

Naam:
Oprichtingsdatum:
Statutaire zetel:
Inschrijfnummer KvK:

2.2

stichting Scoutingregio Rond de Rotte
18 juni 1998
Rotterdam
24285823

Doelstelling

Regio Rond de Rotte is een samenwerkingsverband van de 38 scoutingverenigingen die gevestigd zijn
in Berkel en Rodenrijs, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Poortugaal, Ridderkerk en
Rotterdam. Ten behoeve van deze verenigingen draagt de regio zorg voor:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

begeleiding en ondersteuning van de groeps- en kringverenigingen;
organisatie van noodzakelijke en gewenste deskundigheidsontwikkeling binnen de regio;
organisatie van activiteiten voor de jeugdleden in de regio;
contacten en uitwisselingen tussen groeps- en kringverenigingen;
participatie vanuit de regio aan landelijke overleggen;
behartiging van de belangen van de groeps- en kringverenigingen in de regio naar derden;
organisatie van de verkiezing van een lid van de landelijke raad en zijn plaatsvervanger.

Ten dienste van de regio is een stichting in het leven geroepen: stichting Scoutingregio Rond de
Rotte. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld de financiële en materiële belangen van regio Rond
de Rotte te behartigen. Dit doel tracht zij te bereiken door het verkrijgen van onroerende en
roerende goederen ten dienste van de regio, alsmede het verkrijgen, beheren en ter beschikking
stellen van gelden aan de regio.

2.3

Organisatorische opbouw

Schematisch is de structuur van de regio als volgt weer te geven.

Regio

Stichting

Regioraad

Bestuur

↔

Bestuur

Regioteams
De regioraad is het beleidsbepalende orgaan van de regio. Iedere scoutingvereniging heeft het recht
om één vertegenwoordiger af te vaardigen naar de regioraad. Iedere groepsvertegenwoordiger heeft
het recht om één stem uit te brengen op de regioraad.
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Het door de regioraad gekozen regiobestuur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van het
beleid binnen de regio. Daartoe werkt zij samen met de regioteams die binnen de regio actief zijn.
De regioteams geven uitvoering aan een specifieke activiteit van de regio. De regio kent in ieder
geval een team ‘spel en programma’ en een team ‘deskundigheidsbevordering’. Het team spel en
programma is verantwoordelijk voor de organisatie van het regionaal speloverleg en de coördinatie
van regioactiviteiten. Het team deskundigheidsbevordering houdt zich bezig met het bevorderen van
de deskundigheid van vrijwilligers die actief zijn bij de bij de regio aangesloten scoutingverenigingen.
Het bestuur van de stichting vormt een personele unie met het bestuur van de regio. De bestuurders
van de regio worden benoemd door de regioraad. Jaarlijks legt het stichtingsbestuur verantwoording
af aan de regioraad. In feite fungeert de regioraad daarmee als een orgaan dat bij andere stichtingen
wordt aangeduid als Raad van Toezicht.
Bestuursvergaderingen van het regiobestuur en het stichtingsbestuur vinden gelijktijdig plaats.

2.4

Bestuur

Op 1 januari 2018 bestond het bestuur van de regio en de regiostichting uit één bestuurder, de heer
E. de Bruijn. Met ingang van 8 maart 2018 is de heer A.C. Verhaar toegetreden tot beide besturen in
de rol van penningmeester. Op verzoek van de heer de Bruijn is hem op 9 november 2018 eervol
ontslag verleend.
Tijdens de regioraad van 28 november 2018 heeft de regioraad een interim-bestuur benoemd voor
de duur van 1 jaar en 1 maand. Het interim-bestuur is met ingang van 1 december 2018 in functie
getreden. Na benoeming door de regioraad, heeft het bestuur van de stichting de regiobestuurders
eveneens tot bestuurder van de stichting benoemd.
Per 31 december 2018 is het bestuur als volgt samengesteld.
Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Spel en programma
Deskundigheidsbevordering
Landelijke raad
Algemeen lid

Naam
mevrouw J.M.F. Spierings
mevrouw C.M.E. Dudok van Heel
de heer A.C. Verhaar
vacant
de heer A.D. Harreman
de heer T.L. Kamman
de heer S. Oudijn

Benoemd per
01-12-2018
01-12-2018
08-03-2018
01-12-2018
01-12-2018
01-12-2018

Benoemd tot
31-12-2019
31-12-2019
31-12-2019
31-12-2019
31-12-2019
31-12-2019

Het bestuur is de heer De Bruijn zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij zich jarenlang heeft ingezet
voor de regio. In het bijzonder spreekt het bestuur zijn waardering uit voor zijn betrokkenheid bij de
organisatie van spelactiviteiten voor de scouts.
Het bestuur streeft er naar om de vacture voor bestuurslid ‘spel en programma’ zo spoedig mogelijk
in te vullen. Tot een geschikte kandidaat is gevonden en benoemd, zal de heer Kamman de taken van
het bestuurslid ‘spel en programma’ waarnemen.
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2.5

Scoutinggroepen in de regio

Binnen het werkgebied van de regio zijn 38 scoutinggroepen (2017: 37) gevestigd. Bij deze groepen
zijn in totaal 2170 jeugdleden (2017: 2.139) en 711 vrijwilligers (2017: 747) actief.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Albert Schweitzer Groep
Brownseagroep 66
Calandtroep
Cornelis Tromp Groep 14
Dorus Rijkers Nesselande
Dr. John Mott Groep
Hendrik van Halewijn
Ibn Battuta
Impeesa
J.C.J. van Speijk no.2
Johan van der Veecken
John F. Coltheartgroep
Klaas Kittengroep
Kralingsche Troep groep X
Lischgroep
Maasgroep 18
Menod
Metrogroep BE/BV
Olave St. Clair groep
Olivier van Noort Rotterdam
Oranje Blauw
Prinses Irene Groep 45
Spoorzoekers
Robert Baden-Powell Zeeverkennersgroep
S.B.N. Doorman-M.O.V.O.
Scouting Albrandswaard
Scouting Charlois Rotterdam
Scouting De Ruyter
Scouting Hoogvliet
Scouting Nieuwerkerk aan den IJssel
Scouting Sint Joris Ridderkerk
Scouting Starrenburg Groep 38
Scoutinggroep Hillegersberg
Scoutinggroep Stedost
Stella Maris
The Rangers Rotterdam
Vereniging Scouting Sint Patrick groep
Zeeverkennersgroep de Argonauten

(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Capelle aan den IJssel)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Capelle aan den IJssel)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Berkel en Rodenrijs)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Capelle aan den IJssel)
(Rotterdam)
(Poortugaal)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Hoogvliet Rotterdam)
(Nieuwerkerk aan den IJssel)
(Ridderkerk)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
(Rotterdam)
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3

Activiteitenverslag

3.1

Bestuur

3.1.1 Algemeen
Zoals te doen gebruikelijk zijn in 2018 drie regioraden gehouden. Belangrijkste onderwerp tijdens de
regioraden was ‘vitaliteit’. Vastgesteld is dat zowel de groepen als de regio er niet direct slecht voor
staan, maar dat er ruimte is voor verbetering. De regio heeft moeite om voldoende vrijwilligers te
vinden voor haar activiteiten. Bij veel groepen is een neerwaartse trend te zien met betrekking tot
het aantal jeugdleden en het aantal vrijwilligers.
Om in de toekomst een kwalitatief goed scoutingspel aan te kunnen blijven bieden, is het belangrijk
zicht te hebben op de sterke en zwakke punten, zodat gericht gewerkt kan worden aan het vitaler
worden. In 2018 zijn daartoe zowel door de regio als de groepen de eerste stappen gezet. De regio
wordt hierbij ondersteund door deskundigen die verbonden zijn aan Scouting Nederland.

3.1.2 Vitaliteit van de regio
Inleiding
Vrijwilligers van de regio hebben meermalen gebrainstormd over de rol van de regio. Veelvuldig is
gesproken over de activiteiten die de regio wil verrichten en de mogelijkheden die zij heeft om deze
activiteiten daadwerkelijk uit te voeren. Aan ideeën geen gebrek, aan vrijwilligers wel. Om als regio
succesvol te blijven, is het belangrijk om inzicht te
krijgen waar we staan en waar we naar toe willen.
Doordat de middelen beperkt zijn is het maken van
(soms pijnlijke) keuzes noodzakelijk.
Aan de hand van de vijf peilers uit het traject
groepsontwikkeling heeft het bestuur van de regio
getracht om inzicht te krijgen in het functioneren
van de regio. Op basis hiervan zijn of worden
stappen gezet om de regio vitaler te maken.

Bestuur en organisatie
Voor het goed functioneren van de regio is het hebben van een stabiel bestuur belangrijk. Een tekort
aan bestuursleden kan leiden tot overbelasting van de aanwezige bestuursleden. In 2018 zijn zes
mensen bereid gevonden om voor de duur van één jaar een bestuursfunctie op zich te nemen.
Hiermee is een goede, maar tijdelijke, basis verkregen om te bouwen aan de toekomst.
In 2019 zullen de zittende bestuursleden zich beraden over het voortzetten van hun bestuursfunctie.
Door in 2019 te bouwen aan een hecht team, streeft het bestuur er naar om tussen de bestuursleden
verbondenheid te creëren. Dit in de hoop dat zij zich, na een jaar als interim bestuurder gefungeerd
te hebben, voor langere periode aan de regio willen binden. Tevens zal worden getracht om voor de
vacante bestuurszetel ‘spel en programma’ een vrijwilliger te vinden. Daartoe zal actief worden
geworven onder vrijwilligers die mogelijk toe zijn aan een nieuwe uitdaging.

Financiën
De financiële positie van de regio is goed te noemen. Vanuit het verleden beschikt de regio over een
aanzienlijke financiële reserve. In het jaar 2018 is de reserve deels aangewend voor de organisatie
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van grote regioactiviteiten. Enerzijds om het 20-jarig bestaan van de regio te vieren, anderzijds om
de regio onder de aandacht te brengen bij de groepen.
Op basis van de huidige financiële positie en het verwachte activiteitenniveau van de regio, is het
mogelijk gebleken om voor 2019 de contributie te verlagen. Mede hierdoor wordt naar mening van
het bestuur meer evenwicht bereikt tussen hetgeen de regio biedt en wat de regio kost, zonder dat
dit leidt tot minder aanbod.

Vrijwilligers
In 2018 is een start gemaakt met het in kaart brengen van de vrijwilligersfuncties binnen de regio en
de bezetting daarvan. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen functies die structureel bezet
moeten zijn en functies die tijdelijk vervuld moeten worden. Het bestuur stelt vast dat het wenselijk
is om het aantal vrijwilligers waarop een beroep gedaan kan worden uit te breiden, zowel voor de
functies die vragen om structurele inzet als de tijdelijk te vervullen rollen.
In de huidige maatschappij zijn steeds minder mensen
bereid om structureel een vrijwilligersfunctie te
vervullen. Naarmate de gevraagde tijdsinvestering
toeneemt, neemt het aantal beschikbare vrijwilligers af.
Oplossing voor het tekort aan vrijwilligers kan mogelijk
gevonden worden door grote taken op te splitsen in
deelprojecten. Hierdoor kan iemand gericht gevraagd
worden voor een afgebakende klus. Het bestuur wil dit
in 2019 nader uitwerken.
Het uitspreken van waardering van vrijwilligers is naar de mening van het bestuur belangrijk. In 2018
is aan de regiovrijwilligers een gezellige avond geboden in de vorm van het regiocafé. Hoewel het
een plezierige avond was, is hiermee slechts een deel van de vrijwilligers bereikt. Onderzocht zal
worden op welke wijze alle vrijwilligers een blijk van waardering kunnen krijgen.

Spel
Een overzicht van de in 2018 georganiseerde activiteiten is opgenomen in paragraaf 3.2. Met
genoegen stelt het bestuur vast dat voor een groot aantal jeugdleden leuke activiteiten zijn
georganiseerd. Het valt het bestuur op dat veel activiteiten voor de organisatie afhankelijk zijn van
slechts enkele vrijwilligers.
In het recente verleden zijn door de regio veel activiteiten georganiseerd. De organisatie van
activiteiten legt een groot beslag op de vrijwilligers van de regio. Het bestuur is van mening dat de
organisatie van activiteiten meer gedragen moet worden door degenen die deelnemen aan de
activiteit. Vanuit de regio mag worden verwacht dat zij de organisatie coördineert en zorgt voor
randvoorwaarden zoals een locatie, verzekering en de financiën. Van de deelnemers wordt een
actieve participatie verwacht bij het uitwerken van het programma en het voorbereiden van de
activiteiten. Vele handen maken immers licht werk!

Accommodaties en materiaal
De regio beschikt niet over een eigen accommodatie. Voor haar activiteiten maakt de regio naar
tevredenheid gebruik van de locaties van de bij haar aangesloten groepen, de binnen de regio
gevestigde scoutcentra en de openbare ruimte.
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In het verleden participeerde de regio in de materiaaluitleen van het steunpunt. Met het sluiten van
het steunpunt is de materiaaluitleen tot een minimum teruggebracht. Om de materiaaluitleen op
volle sterkte te krijgen zijn aanzienlijke investeringen noodzakelijk.
Door de aangesloten groepen is aangegeven dat een regionale materiaaluitleen geen meerwaarde
meer heeft. In Rotterdam en omgeving zijn thans voldoende vergelijkbare aanbieders van materialen
die in het verleden bij de materiaaluitleen van het steunpunt werden gehuurd. Er is daarom besloten
om niet mee te doen met een (in feite nieuw op te zetten) materiaaluitleen.

3.1.3 Vitaliteit van de scoutinggroepen
Inleiding
Om de vitaliteit van de scoutinggroepen te verbeteren is in 2018 het project ‘Vitaliseren van scouting
Rond de Rotte’ uitgewerkt. Hierbij kreeg de regio ondersteuning vanuit Scouting Nederland. Binnen
dit project wordt de vitaliteit van de groepen vergroot door aandacht te besteden aan 3 pijlers:
-

Kwaliteit
Vrijwilligers
Social media.

Kwaliteit
Het onderdeel ‘kwaliteit’ heeft een overlap met het
reeds bestaande project groepsontwikkeling van
Scouting Nederland. Bij dit onderdeel wordt een intake
gehouden bij de scoutinggroepen om te kijken welk
verbetertraject naar verwachting het meeste effect zal
genereren. Onderwerpen die aan de orde komen zijn
spel, vrijwilligers, accommodatie en materiaal, bestuur
en financiën. Na de intake volgt een op maat gemaakt
vervolgtraject.
Vrijwilligers
Bij het onderdeel ‘vrijwilligers’ wordt het traject van Team Sportservice gevolgd. In 4 avonden wordt
een stappenplan doorlopen om meer vrijwilligers in kortere tijd te krijgen. Gekeken wordt welke
vrijwilligerstaken er binnen de organisatie zijn en binnen welke doelgroepen vrijwilligers geworven
kunnen worden. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de wijze waarop vrijwilligers geworven en
behouden kunnen worden. Dit onderdeel bestaat uit 4 avonden.
Social media
Voor het onderdeel ‘social media’ worden twee webinars verzorgd die op elke locatie met een
internetverbinding gevolgd kan worden. Er wordt met name aandacht besteed aan de achterkant van
social media. Hoe kun je aan de knoppen draaien om je berichten bij de juiste doelgroep op de tijdlijn
te krijgen. Eén webinar zal over Facebook gaan en één webinar over Instagram.

Financiering
Voor de financiering van het project ‘Vitaliseren van scouting Rond de Rotte’ is subsidie gevraagd aan
de gemeente Rotterdam. Naar verwachting zal deze subsidie in 2019 worden toegekend. Met de
subsidie kan de nodige deskundigheid worden ingekocht om dit project tot een succes te maken.
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Groepen die buiten Rotterdam zijn gevestigd kunnen geen aanspraak maken op de door de
gemeente Rotterdam verstrekte subsidie. Het bestuur is in beraad over de wijze waarop deze
groepen toch deel kunnen nemen aan het project ‘Vitaliseren van scouting Rond de Rotte’.

Tijdspad
In 2018 is het project ‘Vitaliseren van scouting Rond de Rotte’ grotendeels uitgewerkt en is subsidie
aangevraagd. Tijdens de regioraden is de regioraad steeds op de hoogte gehouden van de voortgang.
Eind 2018 is gestart met het plannen van de intakes, welke in 2019 plaats zullen vinden. Afhankelijk
van de uitkomsten van de intakes wordt het project voortgezet. De feitelijke uitvoering is in handen
van Scouting Nederland.

3.2

Spel en programma

3.2.1 Scouting in de regio
Algemeen
Met 38 groepen is Scouting prominent aanwezig in Rotterdam en omstreken. Iedere week zijn meer
dan 2.000 scouts te vinden in en om hun clubhuizen, waar zij leuke en leerzame activiteiten doen.
Scouts spelen op een verantwoorde manier en in een veilige omgeving. Om kwaliteit in het spel te
brengen, zijn de activiteiten gebaseerd op de spelvisie van Scouting. Deze spelvisie gaat uit van de
groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat biedt garantie voor jarenlang plezier bij
uitdagende activiteiten. Hierbij worden groepen actief ondersteund door Scouting Nederland en
wordt kennis en ervaring op regionaal niveau uitgewisseld.
De scouts zijn niet alleen rondom hun clubhuizen te vinden: je ziet ze overal! Bijna alle
scoutinggroepen organiseren activiteiten voor hun directe omgeving of helpen mee bij de
totstandkoming van grote evenementen.

Marathon Rotterdam
Veel groepen uit de regio zijn actief bij de marathon die
ieder jaar in Rotterdam wordt gehouden. Samen met
andere vrijwilligersorganisaties bemannen de scouts de
drank- en verfrissingsposten die langs het parcours zijn
opgesteld. Door het leveren van een bijdrage aan dit
grote evenement worden scouts meer betrokken bij de
maatschappij en leren ze leidinggeven, communiceren
en samenwerken met anderen.

Dodenherdenking
In alle tot de regio behorende gemeenten zijn scouts actief bij de dodenherdenking. Zij dragen de
kransen voor gemeentebestuur en maatschappelijke organisaties, vormen een erewacht bij een
herdenkingsmonument of begeleiden bezoekers die niet goed ter been zijn. In meerdere gemeenten
zijn vrijwilligers van scouting direct betrokken bij de organisatie van de herdenkingsbijeenkomst.
Door actieve deelname aan de dodenherdenking leren de scouts waarom het belangrijk is om de
nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers levend te houden en wat 'vrijheid' betekent. Dit draagt bij
aan hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid.
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Koningsdag
Tijdens Koningsdag zijn meerdere groepen betrokken bij de organisatie van activiteiten in hun
gemeente of wijk. Te denken valt aan het opzetten van een spelenkermis en uitdagende activiteiten
zoals een kabelbaan of een brug over het water.
Veel groepen vinden het belangrijk om actief te zijn in de samenleving en dragen dan ook graag een
steentje bij aan dit feest. Hierdoor ontwikkelen de jeugdleden een stukje verantwoordelijkheid.

Jantje Beton
Samen met de 700 andere Scoutinggroepen in Nederland zijn de in regio Rond de Rotte gevestigde
groepen verantwoordelijk voor een groot deel van de opbrengsten van de Jantje Beton collecte.
Gewoon lekker buiten spelen, dat wil ieder kind. Maar vaak is er geen speelruimte, is de speelplek
slecht bereikbaar of niet uitdagend genoeg. Scouting staat voor de ontwikkeling en uitdagende
buiten spelen stimuleert de creativiteit en vindingrijkheid van kinderen. Daarom dragen zij er graag
een steentje aan bij om betere speelplekken te realiseren voor kinderen in heel Nederland.

3.2.2 Bevers
Speloverleg
De bevercirkel heeft in 2018 6 keer overlegd. Belangrijke punten die bij deze overleggen aan de orde
zijn geweest zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het themaverhaal en activiteitenaanbod
vanuit Scouting Nederland, het organiseren van activiteiten binnen de regio en het versterken van
het spelteam ‘bevers’.

Nieuwjaarsdisco
Op 20 januari hebben de bevers en de welpen van de regio het nieuwe jaar ingeluid met een groot
feest. Hiervoor was het clubhuis van scouting Nieuwerkerk omgetoverd tot kinderdisco. Hier konden
de bevers en de welpen naar harte lust dansen, zingen en springen op de muziek. Naast zelf swingen
en breakdansen zijn er ook leuke spelletjes gedaan, zoals een grote stoelendans en een wedstrijd
limbodansen. Tussendoor was er voor iedereen een zakje chips en wat te drinken. De avond vloog
voorbij en voor we het wisten ging iedereen in een grote polonaise weer naar buiten!

Plaswijckpark
In juni hebben de bevers van onze regio een bezoek
gebracht aan het Plaswijckpark. Hier konden zij een dag
lang lekker ravotten in de speeltuin, springen op de
trampolines en racen in de verkeerstuin. Een bezoek
aan de dieren in het Plaswijckpark leven mocht
uiteraard niet ontbreken! De dag werd afgesloten met
een ijsje en als klap op de vuurpijl een mooie
herinneringsbadge!

Bever-Doe-Dag
Zaterdagmiddag 10 november regende het flink, maar voor de bevers maakte dat niets uit. Zij
verzamelden zich in een gymzaal voor de jaarlijkse Bever-Doe-Dag van de regio. Professor Plof en
Stuiter hadden problemen met het uitprinten van foto's met de grote fotomachine. Door het doen
van spelletjes hebben de Bevers uitgezocht wat er aan de hand was. Zij speelden onder andere een
groot memoriespel, deden een estafetterace en speelden kat en muis. Natuurlijk mocht er ook lekker
geklimd worden in het wandrek. Moe maar voldaan gingen de bevers aan het eind van middag, met
een mooie badge voor op de scoutfit, weer naar huis.
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3.2.3 Welpen
Speloverleg
De welpencirkel heeft in 2018 10 keer overlegd. Belangrijke punten die bij deze overleggen aan de
orde zijn geweest zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het themaverhaal en activiteitenaanbod
vanuit Scouting Nederland en het organiseren van activiteiten binnen de regio. In 2018 is Justin van
Noort mee gaan draaien binnen het spelteam. Naar verwachting zal hij in 2019 door het regiobestuur
in functie worden benoemd.

Jungledag
De jaarlijkse jungledag voor de welpen werd dit jaar bijna letterlijk in de jungle gehouden. Zaterdag 6
oktober stonden bijna 400 welpen enthousiast bij Diergaarde Blijdorp voor de poort. Na het maken
van de groepsfoto's mochten de welpen naar binnen en
is de dierentuin in kleine groepjes verkend.
Lekker rondzwemmen in het oceanium, rustig genieten
in de vlindertuin en brullen bij de leeuwen... de welpen
vermaakten zich prima! Een bezoek aan de apenrots
mocht uiteraard niet ontbreken, om daarna zelf lekker
te klimmen en te klauteren in de speeltuin.

Drimbasta
In november is voor de oudste welpen in de regio het drimbasta-weekend gehouden. Voorafgaand
aan dit weekend ontvingen de welpen een uitnodiging voor de chocolade fabriek van Willy Wonka.
De Oempa Loempa’s waren het chocoladerecept kwijt geraakt, aan de welpen de vraag om te helpen
het recept weer te vinden.
Welpen afkomstig uit verschillende groepen speelden met elkaar Levend Kolonisten van Catan en
deden leuke activiteiten in een groot postenspel. Door goed samen te werken konden vonden zij alle
delen van het recept. Een mooie ervaring en veel nieuwe vrienden rijker keerden zij weer huiswaarts!

3.2.4 Scouts
Speloverleg
De scoutscirkel heeft in 2018 10 keer overlegd. Belangrijke punten die bij deze overleggen aan de
orde zijn geweest zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het themaverhaal en activiteitenaanbod
vanuit Scouting Nederland en het organiseren van activiteiten binnen de regio.

Zeepkistenrace
Op 17 februari 2018 werd de traditionele zeepkistenwedstrijd gehouden. Vanuit de hele regio
trokken scouts met een zelfgemaakte zeepkist naar de Honingerdijk. Daar werd gestreden om de
snelheidsprijs, de originaliteitsprijs en de pechprijs. De ploegen van de verschillende scoutinggroepen
hadden weer enorm hun best gedaan op de zeepkisten; het waren prachtige creaties. Samen met het
heerlijke weer maakte dat het evenement tot een gezellig samenzijn!

Regionale scoutingwedstrijden
Op het scoutcentrum in Capelle aan den IJssel zijn in het laatste weekend van maart de regionale
scoutingwedstijden gehouden. Aan deze wedstrijden namen ruim 200 scouts, verdeeld over 39
ploegen, deel. Samen streden zij om de felbegeerde tickets voor de landelijke scoutingwedstrijden in
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Baarn. Om deze tickets te bemachtigen moest een ploeg heel wat kennis in huis hebben! Op het
programma stonden onder meer het opbouwen van een kampterrein, het lopen van een hike,
pionieren, vuur maken en een groot postenspel met allerhande scoutingtechnieken. Een uitdagend,
vermoeiend en vooral heel gezellig weekend!
Alle activiteiten zijn beoordeeld door een deskundige
jury. Zij kenden punten toe aan de deelnemende
ploegen om zo de winnaar te bepalen. De "Spaceracers"
van Scouting Nieuwerkerk zijn als eerste geëindigd.
Samen met de ploeg "S.A.S.A" van Scouting
Albrandswaard en Ploeg "2" van Scouting Sint Joris
zullen zijn de regio vertegenwoordigen tijdens de
Landelijke Scoutingwedstrijden.

Kookwedstrijden
In oktober zijn bij de Impeesa groep de regionale Kookwedstrijden gehouden. Maar liefst 27 ploegen
streden om de eretitel van beste kookploeg. Een deskundige jury beoordeelde de kookkunsten van
de ruim 150 aanwezige scouts en de wijze waarop zij de maaltijd hadden bereid.

3.2.5 Explorers
Speloverleg
De explorercirkel heeft in 2018 2 keer overlegd. Belangrijke punten die bij deze overleggen aan de
orde zijn geweest zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het themaverhaal en activiteitenaanbod
vanuit Scouting Nederland en het organiseren van activiteiten binnen de regio.

Rotterdam Expleditie
De Rotterdam Expledidie is een leuke en uitdagende avondhike voor de explorers binnen de regio. In
teams van 6 tot 8 personen liepen zij een mooie tocht door Rotterdam. Hierbij maakten zij gebruik
van zowel oude als nieuwe tochttechnieken. Onderweg waren posten waar de explorers werden
voorzien van een natje en een droogje of waar een activiteit gedaan kon worden. Een geslaagde
activiteit die zeker een vervolg zal krijgen!

3.3

Deskundigheidsbevordering

Het bevorderen van de deskundigheid van de vrijwilligers die actief zijn bij de aangesloten
scoutinggroepen is één van de kernfuncties van de regio. Binnen Scouting Academy Rotterdam
Rijnmond (SARR) werkt Regio Rond de Rotte op het gebied van deskundigheidsbevordering samen
met Regio Maasdelta. Door de SARR is een kernteam geformeerd, dat zorg draagt voor de
coördinatie van de Scouting Academy.
In 2018 heeft de SARR 11 trainingen (2017: 13 trainingen) georganiseerd. Tijdens deze trainingen zijn
de basismodules voor leidinggevenden aan bod geweest. Voor gekwalificeerd leidinggevenden zijn
kamptrainingen georganiseerd en werden verdiepingsmodules aangeboden. Teamleiders konden
hun vaardigheden verbeteren tijdens de teamleiderstraining. Hoewel in 2018 minder trainingen zijn
aangeboden was het bereik van de trainingen groter. In 2018 hebben 130 personen deelgenomen
aan een training, tegenover 66 personen in 2017.
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Op verzoek van de aangesloten groepen is de SARR meer trainingen op locatie gaan geven. Dit heeft
er toe geleid dat het aantal leidinggevenden dat een training heeft gevolgd is toegenomen. Het ligt in
de bedoeling om in deze werkwijze voort te zetten en in 2019 meer vraaggestuurd te gaan werken.
De SARR beschikte in 2018 over 3 praktijkcoaches. In 2018 hebben zij 159 leidinggevenden
gekwalificeerd. Vanuit de bij de regio aangesloten groepen ontvangt het bestuur het signaal dat zij,
ondanks het grote aantal toegekende kwalificaties, de beschikbaarheid van de praktijkcoaches als
knelpunt ervaren. In 2019 zullen het bestuur en de SARR zich hierover beraden.

3.4

Vrijwilligers

Voor de organisatie van haar activiteiten is de regio
afhankelijk van vrijwilligers. Het blijkt moeilijk te zijn om
nieuwe vrijwilligers te vinden en te behouden. In het
kader van het vitaliseren van de regio zullen in 2019
stappen worden gezet om meer vrijwilligers te werven
en te binden aan de regio. In het jaar 2018 beschikte de
regio overigens over voldoende vrijwilligers om haar
kernactiviteiten naar behoren te kunnen verrichten.
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4

Jaarrekening

4.1

Balans

ACTIEF
31-12-2018
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Overige vorderingen

€
€

384
24

31-12-2017

€
€

203
54

31-12-2018
Eigen vermogen
Algemene reserve
Nog te bestemmen resultaat

€
€

49.938
-4.546

€
€

45.997
3.941

€
€

0
6.553

€
€

1.000
4.143

€

51.945

€

55.081

Liquide middelen
Liquide middelen

€

51.537

€

54.824

Schulden en overlopende passiva
Admiraliteit
SARR

TOTAAL

€

51.945

€

55.081

TOTAAL
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PASSIEF
31-12-2017

4.2

Exploitatierekening
2018

Begroting

Verschil

2017

BATEN
Contributies
Deelnemersbijdragen
Rente
Overige baten
TOTAAL

€
€
€
€
€

14.786
744
24
1.000
16.554

€
€
€
€
€

15.474
0
54
0
15.528

€
€
€
€
€

-688
744
-29
1.000
1.026

€
€
€
€
€

15.409
3.434
54
305
19.202

LASTEN
Spel en programma
Deskundigheidsbevordering
Vrijwilligers
Algemene kosten
TOTAAL

€
€
€
€
€

17.722
1.950
282
1.147
21.101

€
€
€
€

17.855
1.850
1.600
2.074
23.379

€
€
€
€
€

-133
100
-1.318
-927
-2.278

€
€
€
€
€

11.529
1.600
960
1.173
15.261

Exploitatieresultaat

€

-4.546

€

-7.851

€

3.305

€

3.941

€

-4.546

€

1.259

€

0

€

0

€

-3.287

4.3

Kasstroomoverzicht

Resultaat
Aanpassingen voor:
Operationele activiteiten
- afschrijvingen
- Mutatie vorderingen en overlopende activa
- Mutatie voorzieningen
- Mutatie schulden en overlopende passiva
Investeringsactiviteiten
- Investeringen
- Desinvesteringen

Financieringsactiviteiten
- Ontvangsten van langlopende schulden
- Aflossingen van langlopende schulden

Mutatie liquide middelen

€
€
€
€

€
€

€
€

0
-151
0
1.410

0
0

0
0

4.4

Toelichting op de jaarrekening

4.4.1 Algemene toelichting
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen
voor de financiële verslaggeving. De opgenomen bedragen luiden in euro en zijn rekenkundig
afgerond op gehele euro’s.

4.4.2 Toelichting op de balans
Algemeen
De balans geeft inzicht in de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de regio. Aan de
actiefzijde staat het bezit, aan de passiefzijde de wijze waarop het bezit is gefinancierd. De activa en
passiva worden gewaardeerd op basis van de historische kostprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa bestaan uit nog te ontvangen contributies en nog te
ontvangen rente. Alle vorderingen die per 31 december 2017 open stonden zijn in 2018 ontvangen.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn als volgt te specificeren.
31-12-2018
ING betaalrekening
ING SARR
ING spaarrekening
Totaal

€
€
€
€

225
6.553
44.758
51.537

31-12-2017
€
€
€
€

1.174
2.543
51.107
54.824

De bankrekening ‘ING SARR’ is een bankrekening die de regio aanhoudt ten behoeve van Scouting
Academy Rotterdam Rijnmond. De gelden op deze rekening worden beheerd door het kernteam van
de SARR. Jaarlijks legt het kernteam verantwoording af aan de penningmeester over de door de SARR
gedane uitgaven.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en het exploitatieresultaat over 2018. De
algemene reserve is het vrij besteedbaar vermogen van de regio. Het exploitatieresultaat is de
resultante van de aan het jaar 2018 toe te rekenen baten en lasten.
In 2018 is een negatief exploitatieresultaat behaald. Het bestuur stelt voor om het negatieve
exploitatieresultaat over 2018 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Schulden en overlopende passiva
De schulden en overlopende passiva bestaan uit een schulden die de regio heeft aan de SARR. De per
ultimo 2017 bestaande schuld aan de admiraliteit heeft betrekking op de nog te betalen jaarlijkse
bijdrage over 2016 en 2017. Deze schuld is in 2018 ten gunste van het resultaat vrijgevallen. De
schuld aan de SARR betreft het saldo dat staat op de bankrekening van de SARR. Reden om dit saldo
als schuld op te nemen is gelegen in de relatief zelfstandige positie die de scouting academy heeft.
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4.4.3 Toelichting op de exploitatierekening
Algemeen
De exploitatierekening geeft een overzicht van de baten en de lasten die aan het boekjaar zijn toe te
rekenen, dit ongeacht het moment waarin de gelden zijn ontvangen of de uitgave is gedaan.

Baten
De belangrijkste inkomstenbron van de regio wordt gevormd door de contributie die door de binnen
het werkgebied van de regio gevestigde groepen wordt afgedragen aan de regio. Daarnaast hebben
deelnemers aan de regioactiviteiten een bijdrage aan regio betaald voor de door hen afgenomen
herinneringsbadges.
Onder de overige baten is een vrijval van de schuld aan de Admiraliteit opgenomen. In beginsel kan
de admiraliteit jaarlijks aanspraak maken op een bijdrage vanuit de regio van € 500. Als voorwaarde
wordt gesteld dat de admiraliteit een activiteitenplan, begroting en financiële verantwoording kan
overleggen. Omdat voor de jaren 2016 en 2017 niet aan de voorwaarden is voldaan, is de uitkering
van de jaarlijkse bijdrage voor die jaren opgeschort en als schuld opgenomen op de balans. Door
tijdsverloop heeft de admiraliteit naar mening van het bestuur het recht op een bijdrage over die
jaren verspeeld. Om die reden is de schuld ten gunste van het resultaat vrijgevallen.

Lasten
Spel en programma
Onder de noemer ‘spel en programma’ zijn alle kosten geboekt die samenhangen met de organisatie
van activiteiten door het regioteam ‘spel en programma’. Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit de
kosten voor regioactiviteiten die georganiseerd zijn voor de jeugdleden.
31-12-2018
Bevers
Welpen
Scouts
Explorers
Roverscouts
Overige
Totaal

€
€
€
€
€
€
€

1.802
8.939
6.843
138
0
0
17.722

Begroting
€
€
€
€
€
€
€

1.920
8.170
7.415
100
0
250
17.855

31-12-2017
€
€
€
€
€
€
€

1.127
3.971
5.115
75
80
1.161
11.529

Deskundigheidsbevordering
Onder de noemer ‘deskundigheidsbevordering’ is de jaarlijkse bijdrage aan de SARR geboekt. De
overige kosten hebben betrekking op niet door de SARR georganiseerde trainingen.
31-12-2018
SARR
Overige
Totaal

€
€
€

1.600
350
1.950

Begroting
€
€
€
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1.600
250
1.850

31-12-2017
€
€
€

1.600
0
1.600

Vrijwilligers
Onder de noemer ‘vrijwilligers’ zijn alle kosten geboekt die te relateren zijn aan activiteiten die op
regionaal niveau georganiseerd zijn voor degenen die binnen de regio of bij één van de tot de regio
behorende groepen actief zijn als vrijwilliger.
31-12-2018
Activiteiten
Attenties
Totaal

€
€
€

0
282
282

Begroting
€
€
€

600
1.000
1.600

31-12-2017
€
€
€

135
825
960

Algemene kosten
31-12-2018
Landelijke contributie
Admiraliteit
Administratiekosten
Bankkosten
Verzekeringen
Vergaderkosten
Representatie
Internet
Overige
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

241
500
0
115
48
190
0
54
0
1.147

Begroting
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

241
500
50
130
65
525
300
63
200
2.074

31-12-2017
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

348
500
0
117
61
42
66
39
0
1.173

4.4.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de mutatie in de liquide middelen over het boekjaar.
Deze mutatie wordt gevonden door het exploitatiesaldo te muteren met de baten en lasten die niet
hebben geleid tot inkomsten of uitgaven.
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5

Overige gegevens

Door de regioraad is op 15 mei 2019 een kascommissie benoemd, welke bestaat uit de volgende
personen:
✓
✓

Annie Mets
Paul van der Poort

De kascommissie heeft de jaarrekening 2018 van stichting Scoutingregio Rond de Rotte
gecontroleerd en verklaart dat deze een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van
het vermogen per 31 december 2018 en van het resultaat over het jaar 2018.
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2018 € 44.392.
Het exploitatieresultaat over 2018 bedraagt -/- € 5.546.

Ridderkerk, 9 juli 2019

Annie Mets

Paul van der Poort
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