
   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja
a
rv

e
rs

la
g
  

2
0
1
5
 

 
Eliboegroep 

Scouting 

Vinkeveen 



Eliboegroep Scouting Vinkeveen  Jaarverslag 2015 

 

 

 Pagina 2 van 14 

Voorwoord 

Ook 2015 ligt weer in ons verleden en in dit jaarverslag blikken we terug op de 

hoogtepunten! Scouting Eliboe bestaat alweer 70 jaar! Op het groepsweekend in 

oktober 2015 hebben we het jubileumjaar geopend en tot de zomer 2016 gaan we 

allerlei bijzondere activiteiten organiseren om dit heugelijke feit te vieren!  

Nederland is in 2015 uit de crisis gekomen en dat kunnen wij ook stellen voor 

onze vereniging. Er is een nieuwe generatie leiding opgestaan die de onderdelen 

de broodnodige boost hebben gegeven. Daarnaast hebben we ook deelgenomen 

aan het initiatief “groepsontwikkeling”, georganiseerd vanuit Scouting Nederland 

en dit proces heeft de groep ook goed gedaan. Met name het stukje waardering 

vanuit leden en ouders was echt motiverend!  

Langzaam klimmen we uit onze dip en het ledenaantal begint weer te stijgen. Dit 

is echt van levensbelang voor onze club, want de leden zijn onze belangrijkste 

bron van inkomsten. Financieel zijn we nog niet waar we moeten zijn, maar met 

de acties die al zijn ondernemen en de plannen die in de pen zitten moeten we 

het tij grotendeels kunnen keren. Om een voorbeeld te noemen hebben we vanaf 

oktober meegedaan met de zonnestrijd van Scouting Nederland en Natuur&Milieu 

en daarmee 2000 euro opgehaald. Helaas niet direct voldoende om zonnepanelen 

te plaatsen, maar wel een respectabel startbedrag! Met zonnepanelen is onze 

vereniging niet alleen veel duurzamer, maar we besparen natuurlijk ook op onze 

energierekening. Verder gaan we alle acties voor 2016 nog eens goed onder de 

loep nemen en elk onderdeel kiest 2 voorkeursacties waar ze zich volledig op 

gaan storten en zodoende hopen we de opbrengsten van de acties te kunnen 

verhogen.  

Daarnaast zijn we ook actief bezig om Eliboe zichtbaar te maken in de omgeving. 

Afgelopen jaar hebben we onder andere de volgende acties ondernomen:  

- We communiceren onze hoogtepunten via lokale media; 

- Staan in boekjes welke op basisscholen worden verspreid; 

- Staan op Vinkefest; 

- Staan met een kraam op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente; 

- We verkopen kerststukjes in Vinkeveen en Wilnis; 

- We organiseren jaarlijks een voor iedereen toegankelijk volleybaltoernooi; 

- Organiseren activiteiten in het zwanenpark; 

- Lopen collecte voor Jantje Beton; 

- Verzorgen de erehaag tijdens dodenherdenking op 4 mei; 

- In samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen 

hebben we een activiteit georganiseerd omtrent een kaart uit 1700. 

Met betrekking tot de onderdelen is er met name bij de welpen het een en ander 

veranderd. De vrijdagavondwelpen zijn verschoven naar de woensdagavond met 

een geheel nieuw leidingteam. De onderdelen draaien lekker en groeien weer in 

ledenaantal! Dit is natuurlijk grotendeels te danken aan onze nieuwe aanwas van 
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leiding maar zeker ook van Dominik Haak -onze rots in de branding-, die als 

teamleider momenteel deze onderdelen naar een nieuw niveau weet te trekken.  

Verder heeft ook Tanja van der Linden na jaren van trouwe dienst als teamleider 

bij de scouts een stapje terug genomen en gaat zich in 2016 volledig richten op 

het materiaalbeheer. Uiteraard komen we hier op een later moment nog even op 

terug, maar ik wil wel vast van de gelegenheid gebruikmaken om Tanja alvast 

enorm te bedanken voor haar inzet bij de scouts! Het is een gemis voor het 

onderdeel, maar wij hebben er uiteraard het volste vertrouwen in dat het 

leidingteam van de scouts het goede werk voortzet.  

Via deze weg wil ik graag alle leiding en bestuur enorm bedanken voor hun 

toewijding en inzet!  

Michiel Blans  

voorzitter 
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1. Naam, Rechtspersoonlijkheid en Bestuur 

1.1 Naam 

De Eliboegroep, bestaande uit de speleenheden woensdagwelpen, 

zaterdagwelpen, de scouts, Afdeling 704, de stam en de boomstam, is een 

scoutinggroep binnen de Regio Drie Rivieren Utrecht van de vereniging Scouting 

Nederland. De verschillende speleenheden zijn gevestigd aan de Bonkestekersweg 

3 te Vinkeveen. 

1.2 Rechtspersoonlijkheid 

De financiële en materiële belangen van de Eliboegroep worden behartigd door de 

vereniging Eliboegroep Scouting Vinkeveen, de rechtspersoon van de groep. Het 

verslag over het jaar 2015 is vastgesteld in de vergadering op 19 maart 2016 

door de Groepsraad van de vereniging. 

1.3 Bestuur 

De Groepsraad bestaat uit alle leiders en leidsters met een erkenning, evenals een 

aantal ouders en deskundigen. Het aantal leiders en leidsters moet statutair de 

meerderheid hebben in de Groepsraad. 

 

Het Groepsbestuur, het dagelijks bestuur van de vereniging, bestaat uit de 

voorzitter, groepssecretaris, penningmeester en de actiecoördinator. Deze worden 

door de Groepsraad uit hun midden gekozen en voor een periode van drie jaar 

benoemd. 

2. Werkgebied 

De Eliboegroep maakt deel uit van vereniging Scouting Nederland en volgt het 

beleid en de doelstelling van de landelijke vereniging, te weten: 

 

“Het bevorderen van het spel van verkennen op grondslag van de ideeën van Lord 

Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan 

jongens en meisjes, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van 

hun persoonlijkheid”. 

 

Het werkgebied omvat alle jongens en meisjes in de leeftijd van 5 tot en met 23 

jaar, autochtoon en allochtoon, al dan niet gehandicapt, die naast een plezierige 

vrijetijdsbesteding, bezig zijn met het (steeds meer) zelfstandig vervullen van hun 

rol in onze complexe samenleving. 
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3. Activiteiten van de groep   

3.1 Woensdagwelpen, 7 tot 11 jaar 

De vrijdagwelpen, zoals ze toen nog heetten, zijn op kamp geweest in Velp, 

samen met de zaterdagwelpen. Ook hebben zij meegeholpen aan het spannende 

verhaal over het vleesetende plant, zodat iedereen weer veilig was in Velp. 

Na kamp zijn de vrijdagwelpen veranderd van avond en draaien nu op de 

woensdag van 18:30 tot 20:30 en hebben een groep van 11 welpen.  

De nieuwe leidinggroep van dit onderdeel bestaat uit Vera, Rosanne en Dominik. 

De woensdagwelpen hebben afgelopen jaar ook een insigne gedaan en dat was 

insigne natuur en iedereen heeft die natuurlijk gehaald. 

De woensdagwelpen zijn ook druk bezig om meer leden binnen te halen door 

vriendjes- en vriendinnetjesopkomsten in te plannen. 

3.2 Zaterdagwelpen, 7 tot 11 jaar 

Afgelopen jaar zijn de zaterdagwelpen begonnen met circa 12 welpen waarmee ze 

een leuk welpen weekendje hebben beleefd. Een oude bekende van kamp 

(Grinky) was op bezoek en wilde goed worden en de welpen hebben hem daarbij 

geholpen. 

Ook hebben de welpen aan de regiodag mee gedaan in de Meern en hier waren 

ongeveer 300 welpen die ook aan dit evenement mee deden vanuit de hele regio. 

Op zomerkamp zijn ze in Velp geweest waarbij ze het raadsel van de vleesetende 

plant moesten oplossen zodat iedereen weer veilig in het bos kon wandelen. 

Na kamp zijn we begonnen aan een de insigne show waarbij de zaterdagwelpen 

een super gaaf schimmenspel hebben gedaan op het groepsweekend waarbij de 

hele groep aanwezig was. De zaterdagwelpen werden eerste en kregen een taart 

als prijs. 

Inmiddels zijn de zaterdagwelpen gegroeid tot het aantal van 17 kinderen en 

hebben een extra hulpleiding Baghera. 

3.3 Scouts, 11 tot 14 jaar 

In 2015 hebben we tijdelijk een andere invulling gegeven aan de interne 

scoutingwedstrijden. Dit kwam omdat we rond deze tijd van het jaar een relatief 

kleine groep hadden. Om toch met een groep van voldoende formaat op de RSW 

te verschijnen was de ISW dit jaar individueel. Natuurlijk waren de opdrachten en 

activiteiten wel in groepsverband maar werden behaalde punten individueel 
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genoteerd. Dit leverde een enthousiaste groep op, gemengd van alle drie de 

patrouilles.  

Tijdens de ISW, RSW en de aanloop hier naartoe zijn de scouts extra bezig 

geweest met scoutingtechnieken. Daardoor konden een aantal leden hun 

installatie-eisen afvinken en geïnstalleerd worden! Dit is natuurlijk goed maar hier 

zijn we lang niet de hele tijd mee bezig geweest. We hebben we ook veel plezier 

beleefd aan spelletjes en bezigheden als vuur stoken. Bijzondere aandacht 

verdient nog de doordraaiopkomst, waarbij de welpen al vast konden komen 

kijken hoe leuk het is bij de scouts voordat ze overvlogen.  

Dit jaar was het zomerkamp op labelterrein Bieslande Bos in Pijnacker. Het was 

deze week gezellig druk op het terrein waardoor we veel contact hebben gehad 

met andere groepen. Zo werden er onderling ook activiteiten georganiseerd, zoals 

een bonte avond in de grote kampvuurkuil van het terrein. Gezelligheid was niet 

alleen in grote groepen maar ook in kleine groepen, bijvoorbeeld tijden de hike-

dag. Dit was niet het enige uitje van het terrein, we zijn ook een dag naar Duinrell 

geweest! We hadden een hele dag om ons in het attractiepark te vermaken. We 

zijn niet in het zwembad geweest, maar later in de week zijn we voor het 

zwemmen naar de zee gegaan. Hier was de wind alleen zo sterk dat iedereen 

geschuurd werd door het zand. Gelukkig was er dicht in de buurt ook een zwem 

meer.  

Na de zomerstop begonnen we een bijzonder seizoen, het jubileumjaar! Dit werd 

afgetrapt op het groepsweekend. De scouts zaten samen met leden van andere 

speltakken in een groep. Samen met deze groepen hebben ze alle spellen gedaan. 

De hele Eliboegroep was er namelijk een weekend er op uit om bekend te raken 

met het jubileum verhaal. Al gauw was duidelijk dat ze op zoek waren naar een 

erfenis, ergens op de wereld. Door zo goed mogelijk de spellen te spelen konden 

ze aanwijzingen verdienen die naar het volgende land wijzen. Op deze manier 

gaat het hele jubileum seizoen door. Ook was er op het weekend weer de 

bekende playbackshow waar iedereen een act op een nummer naar keuze kon 

vertonen.  

Tijdens dit weekend waren we er achter gekomen dat het volgende land 

Schotland was. Daarom zijn we een van de opkomsten als echte Schotten bezig 

geweest met de Highland games. Er werden maar liefst 2 hints verdiend met het 

boomstam gooien et cetera maar dit was helaas niet voldoende om het juiste land 

te raden. Tijdens de kerstviering bleek dat het volgende land Mexico was. We 

hebben toen met de hele groep bingo gespeeld in Mexicaanse stijl, waarbij veel 

prijzen te verdienen waren.  

Een andere leuke activiteit uit 2015 was het Mysterie van de verloren kaarthoek. 

Er was een oude kaart gevonden van de Ronde Venen maar hieruit miste een 

hoek. Voor deze activiteit was door een verhalenvertelster een verhaal bedacht 

dat dit verklaarde. Maar om er achter te komen wie de dader was, konden de 
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scouts een fietsroute om de plassen fietsen waarbij de onderweg hints konden 

verdienen. 

3.5 Afdeling 704, 14 tot 17 jaar 

We zijn met z’n alle vol met plezier, interesse, sterke 

motivatie en een goede verwachting het jaar 2015 

ingegaan. Achteraf gezien is dat inderdaad een 

gezellig en goed gelukt jaar  geworden.  

Als vanzelfsprekend, hebben wij ons ook ingezet bij 

de jaarlijkse RSW. Dit jaar was het thema; Jumanji. 

Sommige van onze leden wilde maar al te graag mee 

doen in dit bijzondere spel, maar natuurlijk hebben 

we onze handen flink uit de mouwen gestoken. Ook al 

heeft dit jaar niemand van onze groep de LSW 

gehaald, toch was het een gezellige RSW. 

Ondertussen was de zomerkampcommissie al druk bezig met het brainstormen 

voor zomerkamp. Om er een geweldig kamp van te maken moesten we de kas 

natuurlijk wel aanvullen. Het is een leuk thema geworden met “Wie is de Mol?”  

Natuurlijk wist de organisatie dat wel, maar de rest van ons moest dat nog even 

uit zien te vogelen. 

Deze zomer reisden we af naar La Gileppe in België in de Ardennen met een 

gezellig groepje leden. We hadden een vrij groot terrein. Dat eigenlijk een plek is 

waar normaal koeien stonden maar nu een tijdje niet, dus op sommige plekke 

was wat opgedroogde koeienvlaai, maar dat mocht niet baten. Want er was een 

geweldige douche. Ook was er naast ons terrein een stuk bos waaruit we hout 

mochten sprokkelen. Wat een mooi kampvuurtje opleverde. 

Omdat we in de Ardennen zaten konden we als scouts natuurlijk niet laten om ook 

een tocht te lopen door een waterstroming  (met hulp van een gids natuurlijk), 

maar later wel zelf.  

Verder waren de heel veel spellen om te achter halen wie de mol was. Levend 

master mind. Overnachten in de bossen in een Hobo grot. Raden welke 

kledingstukken iemand aan had om geld te verdienen in de pot. 

De winnaar kreeg 2 maanden videoland en een hoogteparcours voor 8 personen. 

Dit jaar was der ook een activiteit in de gemeente voor kinderen waar wij als 

afdeling een handje hebben geholpen. We hebben meerdere posten bemand in 

een fietstocht om als de opdracht goed was uitgevoerd antwoord te geven op een 

stukje mysterie. 
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Het mysterie was wie de hoek van de kaart had gestolen. Op de ene post moesten 

de kinderen een vlaggen signalen spel doen en op de andere moesten ze 

geblinddoekt een parcour afleggen waar ze met behulp van dieregeluiden 

achterhaalde welke richten ze op moesten. 

 Natuurlijk hebben we in 2015 ook heel veel leuke opkomsten beleefd, zoals 

katapult bouwen, pizza calzone maken, Selfie filmpje gemaakt, brood gebakken, 

toren gebouwd enzovoort. Kerststukjes verkocht, erewacht gestaan bij 

Dodenherdenking, meegedaan met het Eliboe Volleybalweekend en samen met de 

groep kerst gevierd.  

Met z’n alle hebben we er een mooi jaar achter de rug en we kijken uit naar nog 

vele andere jaren. 

3.6 Stam, 17 tot 23 jaar 

Hoi allemaal!  

We zijn dit jaar begonnen met de voorbereidingen voor het stamfeest. Het thema 

was uniformen en hier moesten we veel aankleding voor maken. De avond zelf 

was zeer geslaagd, er waren rond de 100 mensen gekomen en iedereen had het 

erg naar zijn zin. Ook was er dit jaar voor het eerst een bandje aanwezig. Knivoj 

bracht de gezelligheid in de tent met hun grappige en leuke nummers!  

Na dit geslaagde feest zijn we begonnen met de voorbereidingen voor ons 

zomerkampje. Tussendoor hebben we leuke en unieke opkomsten gehad, op het 

gebouw en ook buiten het gebouw. Denk aan cocktails maken, bowlen, spelletjes 

avonden, afscheidsfeestje voor sem (karaoke), de bierspelen, geocaching, 

verftwister, graffiti en nog veel meer leuke dingen.  

In augustus vond eindelijk ons zomerkampje plaats, we vetrokken naar 's-

Gravenzande Hier hebben we een boottocht gedaan, veel uit eten geweest, de 

stad verkent en natuurlijk spelletjes gedaan bij het kampvuur.  

In september begonnen onze normale opkomsten weer. Elke vrijdagavond was 

weer een feest! Helaas hebben we wel afscheid moeten nemen van Pedro en Jorn 

:(. 

In december kwam sinterklaas ons nog verwennen met leuke kado's en een spel. 

Ook kwam koshare trail er weer aan, daar hebben we met zes dames aan mee 

gedaan en heel veel lol beleefd. We hebben de finish bereikt en daarna nog op het 

eindpunt een flink feestje gebouwd.  

Kortom, het was een heel erg leuk jaar met erg veel hoogtepunten!  

Kusjes van de stam! (Caroline, Esmay, Bram, Cindy, Fieke, Jasper, Job, Koen, 

Sem, Robin, Rochelle, Rosanne, Tessa, Vera en Judith) 
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3.7 Boomstam, 23 jaar en ouder 

Helaas het jaar 2015 niet begonnen met een lekker en gezellig sinte-kerst-

nieuwjaarsdiner maar wel gestart met onze aanwezigheid bij de Barretocht, hier 

hadden wij al een tijdje niet meer aan mee gedaan. Het was wel weer 

legendarisch hilarisch! Verder uiteraard weer de meest gave, vette, fantastische 

programma’s gehad, ik ga jullie vertellen wat.. 

Zo hebben we dit jaar deelgenomen aan de escape room, met je groep opgesloten 

worden in een enge kamer en d.m.v. raadsels, spelletjes etc. de uitgang proberen 

te vinden binnen een bepaalde tijd, zodra we deze gevonden dachten te hebben 

belandden we in een badkamer a la een soort Jigsaw film :D helaas net niet 

binnen de tijd de uitgang kunnen vinden. Het terugzien van de opnamen is dan 

wel weer erg gezellig! 

We hebben natuurlijk ook weer veel geknutseld en spellen gedaan. We hebben 

onze eigen chocolaatjes gemaakt, een zeer geslaagde opkomst! Verder hebben 

we gekookt op eigen vuur! Prakjes met rijst, kip en groentes gemaakt en 

uiteraard konden de bananenbootjes niet uitblijven. 

Ook een geweldige opkomst was de Grazy 88 samen met de stam. We kregen een 

lijst met opdrachten waarmee je per opdracht punten kon verdienen van 5 tot 50 

punten (dacht ik). Wij zijn als boomstam in de auto gestapt en richting Woerden 

gereden. We hebben een dansje voor het Jumbo Distributiecentrum gedaan, 

biertje getapt achter de bar, sportoefeningen voor een dichte sportschool gedaan. 

De politieagent wilde helaas niet door ons gezoend worden. Maar dan weel wel 

een menselijke piramide gemaakt midden op een rotonde, en zo nog veel meer te 

gekke opdrachten. Petje af voor de stam die dit hadden bedacht voor ons, het 

was erg gaaf!! 

Verder heeft de boomstam de ideeënbus een flinke opknapbeurt gegeven en is dit 

jaar ook het 2e boomstamkindeke Nim (baby van sarron) geboren in oktober!! Als 

laatste hebben wij wederom weer deelgenomen aan de Kosharetrail, blijft ook een 

geweldige trail om te lopen. De party erna was weer een goed katertje en weinig 

slaap waard! Kortom 2015 was weer top, we gaan er wat van maken in 2016, er 

staan ons weer leuke opkomsten te wachten. 

Met vriendelijke groet,  

Claudia Pauw 

voorzitter Boomstam 
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4. Organisatiestructuur, bestuur en leiding  

4.1 Organisatiestructuur 

Het algemene beleid van de Eliboegroep wordt bepaald door Groepsraad van de 

Vereniging. Alle leidsters en leiders, die tevens lid zijn van de Groepsraad, voeren 

de wekelijkse spelactiviteiten uit. De Groepsraad kent ook een Groepsbestuur, dat 

als dagelijks bestuur van de vereniging functioneert. 

4.2 Bestuur en leiding 

De Groepsraad bestond op 31 december 2015 uit  20 vrijwilligers. Hiernaast zijn 

diverse vrijwilligers actief met het beheer van het gebouw, materiaal en diverse 

acties binnen de vereniging. 

 

Welpen, woensdagavond 18.30-20.30 uur jongens/meisjes 7-11 jr. 

Dominik Haak 06-20374723 

Vera Schwegler 06-25450726 

Rosanne Steeneken 0641777756 

Welpen, zaterdagochtend 10.30-12.30 uur jongens/meisjes 7-11 jr. 

Dominik Haak 06-20374723 

Esmay de Bruin 06-15611578 

Cindy Zeinstra 06-48869990 

Tessa Steeneken 06-52208565 

Scouts, zaterdagmiddag 13.30-16.00 uur jongens/meisjes 11-14 jr. 

Job de Haan 06-40255220 

Robin de Vor 06-10956080 

Rochelle de Vor 06-34415075 

Fieke de Haan 06-19575130 

Afdeling 704, zaterdagmiddag 13.30-16.00 uur jongens/meisjes 14-17 jr. 

Maikel Brugman 06-17866342 

Timan Treur 06-57180898 

Stam, vrijdagavond 21.30-23.00 uur mannen/vrouwen 17-23 jr. 

Judith Benningen 06-84778118 

Boomstam, vrijdagavond 21.00-23.00 uur mannen/vrouwen 23+ jr. 

Claudia Pauw 06-28737059 

 

Groepsbestuur 

Michiel Blans voorzitter 030-6668499 

Tim van Rooijen secretaris/ledenadministratie 06-23206459 

Sietske Bloemsma penningmeester 06-15611578 

Simone Hoogeveen actiecoördinator 06-46103134 

Tanja van der Linden materiaalbeheer 06-52130712 

Daisy van Breukelen activiteitencommissie 06-28407318 
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Robert de Block 

Lotte van Vliet 

06-55776074 

06-50557754 

4.3 Winkeltje 

Binnen de groep is er een “winkeltje” waarin leden van de groep Eliboe T-shirts, 

poloshirts, groepsdassen en petten voor een schappelijke prijs kunnen kopen. Als 

je iets zoekt kun je contact opnemen met Marlon Steenbrink en grote kans dat 

het er is, tel. 0297-262124. 
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5. Financieel beleid en jaarrekening 

 

Jaarrekening 2015

Balans per 31 december 2015

Activa werkelijk 2014 Werkelijk 2015 Passiva Werkelijk 2014 Werkelijk 2015

Vaste activa Afschrijvingen

- materiaal (tenten) 5.341 5.341 - materiaal (tenten) 4.304 4.665

Vlottende activa Korte termijn schulden

- voorraad winkeltje 634 466 - crediteuren

- debiteuren - vooruitontvangen 7.107 7.362

- nog te ontv.bedragen 217 454 - nog te. bet. bedragen 193 379

- vooruitbetaald

Kapitaal

Liquide middelen - reserve jubileum 2.000 2.500

- bankrekening 3.299 3.070 - eigen vermogen 12.376 12.376

- spaarrekening 15.055 16.656 - algemene reserve 1.840 574

- kas groep + winkel 576 553 - resultaat lopend jaar -1.266 614

- kas/bank onderdelen 1.431 1.930

Totale activa € 26.554 € 28.470 Totale passiva € 26.554 € 28.470

Kosten Werkelijk 2014 Begroot   2015 Werkelijk 2015 Baten Werkelijk 2014 Begroot   2015 Werkelijk 2015

Afschrijvingen Contributie 10.876 € 9.920 9.920

- materiaal (tenten) 677 € 361 361 Gemeentesubsidie

Paasaktie 372 € 850 266

Huisvestingskosten Cartridge aktie

huur clubhuis 12.000 € 12.000 12.000 Scoutinglotenaktie

- overige huisv. kosten 74 € 125 Sinterklaasaktie

Kerstaktie 1.528 € 1.750 1.564

Materiaalkosten Sinaasappelaktie 103

- kleine aanschaffingen € 350 Volleybaltoernooi 1.677 € 1.750 2.226

- materiaalonderhoud € 100 Rentebaten 101 € 75 110

Bijdragen kampen 7.698 € 8.000 6.817

Organisatiekosten Opbrengst winkeltje

- contributie SC Ned 3.502 € 3.000 2.938 Jantje Beton 302 € 500 175

- administratiekosten 74 € 205 96 Vriendenloterij 2.149 € 2.200 2.200

- representatiekosten 154 € 50 18 Donaties 25

- trainingskosten € 420 15 Overige opbrengsten 195 353

- bankkosten 226 € 250 438 Diverse baten 110 € 100,00 58

- diverse kosten 48 48 Tour de France 451,46

Activiteitenkosten

- groep 880 € 750 170

- onderdelen 711 € 1.100 331

- kampen 7.552 € 8.000 6.610

- kosten vorig jaar

- jubileumactiviteiten

Reserveringen

- jubileum € 500 € 500 € 500

Overschot/tekort -1.266 € -2.066 614

Totaal 25.134 € 25.145 24.139 Totaal € 25.134 € 25.145 24.139

Resultatenrekening 2015
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6. Personeelsbeleid   

De Eliboegroep heeft geen betaalde krachten in dienst. 

7. Vrijwilligersbeleid   

Alle kader- en bestuursleden zijn vrijwilligers. Zij ontvangen voor hun 

werkzaamheden geen vergoeding, alleen voor de groep gemaakte kosten worden 

vergoed. 

8. Accommodatiebeleid 

Iedere speltak heeft hun ruimte ingedeeld en versierd naar het thema waarmee 

wordt gewerkt. De grote zaal wordt gebruikt door de zaterdagwelpen en voor 

grotere spelactiviteiten en gezamenlijke dingen zoals de kerstviering. 

 

Het clubhuis wordt verhuurd aan de muziekvereniging “Triviant” die er hun 

wekelijkse oefenavond houden, waarmee het gebouw multifunctioneel wordt 

gebruikt. Samenwerking is nodig om voor  de Stichting Scouting Eliboegroep 

Vinkeveen de huisvestingskosten in de begroting sluitend te maken. 

 

Naast de wekelijkse reguliere activiteiten wordt het clubhuis gebruikt voor 

spelactiviteiten waar ook leden van andere scoutingverenigingen bij worden 

uitgenodigd. 

9. Samenwerking 

De samenwerking met andere scoutinggroepen wordt gecoördineerd door de regio 

Drie Rivieren Utrecht. De Eliboegroep werkt mee aan regioactiviteiten zoals de 

regionale scoutingwedstrijden (troep en afdeling), zwemwedstrijden en het 

groepsbestuur bezoekt de regioraden. 

 

Verder draagt de groep bij aan de volgende activiteiten: 

- de dodenherdenking op 4 mei in de gemeente De Ronde Venen; 

- de regionale scoutingwedstrijden; 

- de regionale zwemwedstrijden; 

- schoonmaakdag Westerheul. 

  


