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 Voorwoord 

2016 ligt inmiddels al weer even achter ons. Een mooi jaar, waarin we het 70-

jarig jubileum met een spetterend zomerkamp in Brexbachtal, Duitsland hebben 

afgesloten. Met alle onderdelen en begeleiding zijn we in juli 2016 met een bus 

afgereisd naar het kampterrein dat schitterend in een dal lag. Een uitdagend 

programma voor alle leden en het weer dat absoluut top was maakten dat we een 

jubileumkamp hebben gehad waar we met weemoed aan terug kunnen denken. 

De groep draait goed. Hoewel de woensdagwelpen helaas hebben moeten stoppen 

in verband met een te lage aanwas van nieuwe leden, is er bij de zaterdagwelpen 

zelfs een wachtlijst ingericht vanwege het aantal aanmeldingen.  

Om de zichtbaarheid in de gemeente te vergroten hebben we in 2016:  

 Onze hoogtepunten via lokale en social media gedeeld; 

 In boekjes gestaan die op basisscholen worden verspreid; 

 Op Vinkefest gestaan; 

 Kerststukjes verkocht in Vinkeveen; 

 Een voor iedereen toegankelijk volleybaltoernooi georganiseerd; 

 De erehaag tijdens dodenherdenking op 4 mei in Vinkeveen verzorgd. 

Inmiddels heeft elk onderdeel 2 voorkeursacties gekozen waar ze zich volledig op 

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

verhogen. In 2016 hebben we ons ook aangemeld bij de gemeente om vanaf 

2017 11 keer per jaar in twee wijken in het karton in te zamelen. Als de 

opbrengsten daarvan zijn zoals ons voorgerekend, dan betekent dat een forse 

financiële impuls en ruimte voor nog meer leuke activiteiten. 

  

Helaas hebben we in 2016 ook afscheid genomen van een aantal mensen. Daisy 

van Breukelen en Lotte van Vliet hebben aangegeven te stoppen bij  Scouting 

Eliboe Vinkeveen en zich te richten op andere zaken. We bedanken hen voor de 

inzet en het enthousiasme waarmee ze zich in allerlei functies bij Eliboe hebben 

bezig gehouden, de laatste jaren vooral met de groepsactiviteiten en events. 

 

Ook Michiel Blans is in 2016 officieel gestopt  als voorzitter van de vereniging. 

Michiel heeft zich sterk gemaakt voor de doorontwikkeling van de groep, leiding 

en leden en met resultaat. Een groot gemis voor de groep! We willen Michiel in 

ieder geval heel erg bedanken en zien hem graag nog op onze groepsactiviteiten 

terug.  

 

Gelijk met Michiel is ook Robert van Veen officieel uit het bestuur van de groep 

gestapt. Gelukkig blijft Robert in en om het gebouw nog actief met allerlei hand- 

en spandiensten.  

 

Het terugtreden van zoveel bestuursleden betekent ook dat we hard zoekende zijn 

naar nieuwe bestuursleden. Ook maken we graag vaker gebruik van de hulp en 
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kennis van ouders van leden. Tijdens een eerste ouderbijeenkomst eind 2016 

hebben we in klein comité al wat gebrainstormd met een groepje ouders. Hieraan 

wordt in 2017 zeker vervolg gegeven. Mocht u daar zelf ideeën bij hebben, meld u 

vooral! 

 

Rest ons nog de leiding van alle onderdelen een enorme pluim te geven voor het 

enthousiasme en de lol waarmee zij elke week weer opkomsten organiseren voor 

de leden van Scouting Eliboe. Zonder jullie hebben we immers geen groep! 
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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 2016 is vastgesteld in de vergadering op 17 maart 2017 

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 

Het jaar van de woensdag welpen begint met 9 welpen, omdat ze in het 

jubileumjaar zitten zijn er veel opkomsten in het teken hiervan. Ze gaan van land 

naar land en proberen achter het geheim van de familie van Bonkersteken tot 

Botshol te komen. 

Omdat ze met de hele groep in het jubileumjaar zitten waren er ook nog 

gezamenlijke opkomsten zoals een disco in maart en kamp in Duitsland en een 

circus in de boei. 

Los van het jubileumjaar hebben ze op hun eigen opkomsten allerlei leuke spellen 

gedaan en een insigne gehaald (EHBO). 

Omdat de groep klein is, is er een aantal pogingen gedaan om er meer leden bij 

te krijgen en dit is helaas niet gelukt. Ook zijn er een paar welpen overgevlogen 

na het kamp en stond het leden aantal daarna op 4 welpen. Dus is er besloten om 

er na de kerst opkomst de stekker uit te trekken. 

Jammer maar waar. 

3.2 Zaterdagwelpen, 7 tot 11 jaar 

De zaterdag welpen hebben ook het jubileum jaar gevierd en hebben ook alle 

dingen gedaan die de Woensdag welpen ook hebben gedaan (disco, circus en het 

kamp in Duitsland) wat trouwens erg leuk was. Mooi weer, leuke hike voor de 

ouderen en het spannende eindspel waar de kluis van de familie werd gekraakt. 

De groep begon in januari met ongeveer 15 welpen en is in dit jaar explosief 

gestegen met een wachtlijst tot gevolg( 25 welpen). Het leidingteam bestaat nog 

steeds uit twee man leiding en twee hulpleidingen waarvan we verwachten dat er 

nog een in het volgend jaar zich kan kwalificeren tot volwaardig leiding. Esmay 

heeft haar kwalificaties gehaald voor leidinggeven voor de opkomsten en kamp. 

De opkomsten bestaan uit spelletjes ,knutselen en insignes halen. Ze hebben hun 

natuur insigne gehaald en het insigne knopen waarbij ze een hele grote 

familieschommel gepionierd hebben . 

Ook hebben ze en tijdcapsule begraven met leuke tekeningen en foto's erin en we 

gaan hem over tien jaar weer opgraven met ze alle. Onze totem gids bewaard de 

kaart met daar op, waar hij begraven ligt. 

Met kerst hadden we een hele leuke opkomst en gingen met ze alle van een 

kerstdiner genieten met vuurwerk en een leuke film als afsluiter om alvast een 

goed nieuwjaar in te luiden… 
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3.3 Scouts, 11 tot 14 jaar 

Dit jaar zijn we begonnen met het behalen van de insignes behorende bij de 

activiteitengebieden van Scouting Nederland. De scouts kozen ervoor om als 

eerste voor 'sport en spel' te gaan. Hier zijn zij druk mee bezig geweest, onder 

andere door het zelf verzinnen van spellen. Als grote afsluiter hebben we de 

klimmuur in de boulderhal beklauterd. 

Op de ISW opkomsten zijn de patrouilles weer getest op scouting vaardigheden. 

Daaruit bleek dat de patrouille van de meiden, de panters, hier het beste in was. 

Naast de wedstrijden was er ook extra veel reden voor feest in verband met het 

jubileumjaar. Zo was er naast de themaopkomsten ook een feest in bijpassend 

landenthema en een circusdag in de Boei. Het jubileumjaar werd afgesloten met 

het jubileumkamp in Duitsland. Naast de activiteiten vond iedereen het vooral 

leuk om in het beekje te spelen. Later deze week moesten de tenten alleen 

verplaatst worden omdat het beekje na hevige regenval ook met ons dreigde te 

"spelen". 

Het tweede insigne dit jaar was het insigne "veilig en gezond". Dit insigne omvat 

onder andere hygiene en veiligheid, maar ook koken. Zo was een mooie 

samenhang met de actie bereikt. Na lange tijd organiseerden we weer de 

pannekoekenactie waarbij de scouts familie en vrienden in ons tot restaurant 

omgebouwde clubgebouw hebben bediend. Dit was zo een groot succes dat de 

reserveringen voor de komende keer al weer staan. 

De rest van de opkomsten zijn de activiteiten zo divers mogelijk geweest. Op 

creatief gebied willen we het Narwhal filmpje graag uitlichten. De scouts hebben 

naar eigen keuze en regie een nieuwe videoclip op het komische liedje "Narwhals" 

gemaakt. 

Er zijn ook meerder opkomsten buiten de deur geweest. Dit jaar waren we 

bijvoorbeeld weer van partij bij de regio scouts dag. Deze dat kwamen 

leeftijdsgenoten vanuit de regio samen in Utrecht om daar extra leuke en grote 

scouting activiteiten te doen. 

3.5 Afdeling 704, 14 tot 17 jaar 

We zijn 2016 allemaal vol verwachting, spanning, enthousiasme en motivatie 

ingegaan. Achteraf is gebleken dat 2016 inderdaad een prachtig jaar is geworden.  

Bij de afdeling was het weer heel leuk  jaar, Want we hadden een  jubileum jaar. 

In 21/5/16 hadden we een circus waar iedereen aan meedeed het was super leuk. 

Ook hadden we weer een elibios gedaan en hebben daar weer leuk aan verdient. 

T was redelijk succesvol en de inkopen waren goed ingeschat waardoor we een 

redelijk mooi budget hadden voor kamp. 
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We hadden ook een gewelig kamp in Duitsland brexbachtal. T was erg gezellig en 

het ging super goed behalve de regen. Er waren veel leuke activiteiten. 

Ook zijn er een paar over gevlogen naar de stam en we zijn nu met 6 leden. 

3.6 Stam, 17 tot 23 jaar 

Hi!  

Afgelopen jaar was weer een jaar waarin we veel gedaan hebben. 

Zoals ieder jaar houden we ons in het begin van het jaar bezig met het stamfeest. 

Dit jaar was het thema Pyjama Party. Iedereen kwam in zijn mooiste pyjama naar 

het feest toe. Ook dit jaar kwamen er weer veel andere groepen en was het weer 

zeer geslaagd! 

In mei hebben we een stamkamp(je) gehad. Helaas zeiden veel mensen op het 

laatste moment af en bleven we met vier meiden over. Gelukkig heeft dat de pret 

niet bederft! 

Ook zijn we in juli op jubileumkamp geweest met de hele groep. Hiervoor zijn we 

afgereisd naar Duitsland, waar we genoten hebben van een erg gezellig kamp!  

Dit jaar zijn Renske, Katrien, Finn en Arjan overgevlogen naar de stam en hebben 

we John als nieuw lid erbij. Helaas hebben we wel afscheid moeten nemen van 

Caroline. 

Met alle leuke herinneren en opkomsten (o.a Lipdub, barretocht, mister X, levend 

ganzenbord, karaoke, brood bakken, scouts opkomst, sinterklaas en koshare trail) 

hebben we het jaar goed afgesloten met een heerlijk kerstdiner.  

Op naar weer een mooi jaar met veel gezelligheid! 

Kusjes van de stam!  

Finn, Arjan, Renske, Katrien, John, Esmay, Bram, Cindy, Fieke, Jasper, Job, Sem, 

Robin, Rochelle, Rosanne, Tessa, Vera en Judith 

3.7 Boomstam, 23 jaar en ouder 

We hebben weer een ge-wel-dig jaar gehad met elkaar! Ons clubje dunt inmiddels 

wat uit maar dat geeft niet, plezier blijven we behouden. 

Wederom hebben we weer veel leuke dingen gedaan afgelopen jaar. 

2016 zijn we gestart met een sinterkerst & nieuw. We hebben heerlijk gegeten 

met elkaar bij Oh Lobo in Hilversum, was tevens kei-gezellig, ook omdat er weer 

eens een paar oudere boomstamleden mee waren. Verder hebben we met ons 

miniclubje de Barre Tocht bijgewoond en natuurlijk helemaal zonder problemen 
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uitgelopen. Verder hebben we veel spelletjes gedaan en geknutseld onder het 

genot van een flesje wijn. Zo hebben we kandelaars van blikjes gemaakt en door 

er gaatjes in een bepaalde vorm te maken komt het er in het donker erg sfeervol 

uit te zien. Ook hebben we met sinterklaas een deurkrans gemaakt waarop we 

pepernoten en veel snoepgoed op hebben geplakt, zo nog veel meer leuks! 

We hebben ook een leuke opkomst samen met de stam gedaan, zo is de groep 

wat groter en kun je net even wat makkelijker wedstrijdjes doen etc. We hebben 

namelijk Crazy 88 gedaan, in groepjes met opdrachten Elke uitgevoerde opdracht 

gefilmd of gefotografeerd als bewijs en dan punten krijgen. De Boomstam heeft 

gewonnen!! Hiervoor hebben we bijvoorbeeld wel een politieagent moeten kussen. 

Uiteraard houden wij ook van lekker eten en hebben we heel primitief ons eigen 

eten gekookt op een houtvuur. Bijvoorbeeld; stuk aluminium folie, beetje rijst 

erin, kippetje, boontjes of wortel, zout & peper, beetje water. Knijp de folie dicht 

tot een bal en gooi het in het vuur. Na een tijdje is alles gaar en heerlijk eetbaar. 

Omdat wij ook van lekker drinken houden hebben we tevens een cocktailparty 

georganiseerd voor ons eigen groepje. We hebben de ingrediënten van een aantal 

shotjes opgezocht, gekocht en onder het genot van een karaoke set gemaakt en 

gedronken. Appeltaartje, splitje, stuiterbal, B52 en een stoplicht, de appeltaart 

was het grootste succes! 

Natuurlijk heeft onze club ook aan het eind van het jaar weer Kosharetrail 

gelopen, helaas kon ik dit jaar zelf niet meer maar heeft wel ons oud-lid Aviva 

meegelopen en de tocht afgesloten met een groot feest. 

Nog even een sneu feitje; helaas hebben Cilia, Daisy en ook Lotte ons verlaten 

omdat ze wat verder van Vinkeveen af wonen en het lastig werd om heen en weer 

te reizen wat heel begrijpelijk is maar erg jammer voor ons. Wij zetten ons clubje 

voort met de overige 4 leden maar ze blijven van harte welkom bij uitjes en 

etentjes. 

Dit was kort en krachtig samengevat de boomstam 2016 en we hebben 

ontzettend veel zin in 2017! 

De Boomstam (Claudia, Tim, Simone en Sarron). 

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. 
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4.2 Bestuur en leiding 

De Groepsraad bestond op 31 december 2016 uit  20 vrijwilligers. Hiernaast zijn 

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

acties binnen de vereniging. 

 

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 

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

Job de Haan 06-40255220 

Fieke de Haan 06-19575130 

Robin de Vor 06-10956080 

Rochelle de Vor 06-34415075 

Renske Steenbrink 06-16104787 

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

Maikel Brugman 06-57599481 

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 

vacant voorzitter  

Tim van Rooijen secretaris/ledenadministratie 06-23206459 

Sietske Bloemsma penningmeester 06-15611578 

vacant groepsbegeleider  

Simone Hoogeveen actiecoördinator 06-46103134 

Robert de Block activiteitencommissie 06-55776074 

   

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 2016

Balans per 31 december 2016

Activa Werkelijk 2015 Werkelijk 2016 Passiva Werkelijk 2015 Werkelijk 2016

Vaste activa Afschrijvingen

- materiaal (tenten) 5.340,90€           5.340,90€           - materiaal (tenten) 4.665,17€           5.026,17€           

Vlottende activa Korte termijn schulden

- voorraad winkeltje 465,50€             548,00€             - crediteuren

- debiteuren - vooruitontvangen 7.362,13€           6.249,80€           

- nog te ontv.bedragen 454,35€             1.680,64€           - nog te. bet. bedragen 379,00€             1.073,15€           

- vooruitbetaald 150,00€             

Kapitaal

Liquide middelen - reserve jubileum 2.500,00€           500,00€             

- bankrekening 3.069,99€           8.689,66€           - eigen vermogen 12.375,65€         12.375,65€         

- spaarrekening 16.655,99€         9.865,84€           - algemene reserve 573,97€             1.187,93€           

- kas groep + winkel 552,90€             948,22€             - resultaat lopend jaar 613,95€             1.893,45€           

- kas/bank onderdelen 1.930,25€           1.282,89€           reserve materiaal 200,00€             

Totale activa 28.469,88€       28.506,15€       Totale passiva 28.469,87€       28.506,15€       

Kosten Werkelijk 2015 Begroot 2016 Werkelijk 2016 Baten Werkelijk 2015 Begroot 2016 Werkelijk 2016

Afschrijvingen Contributie 9.919,94€           9.920,00€           10.135,13€         

- materiaal (tenten) 361,00€             361,00€             361,00€             Gemeentesubsidie

Paasaktie 265,75€             

Huisvestingskosten Cartridge aktie

huur clubhuis 12.000,00€         12.000,00€         12.000,00€         Sinterklaasaktie

- overige huisv. kosten 125,00€             -€                  Kerstaktie 1.563,63€           1.750,00€           823,21€             

Volleybaltoernooi 2.225,95€           1.750,00€           2.314,09€           

Materiaalkosten Rentebaten 109,85€             75,00€               51,64€               

- kleine aanschaffingen 350,00€             350,00€             Bijdragen kampen 6.817,00€           8.000,00€           10.254,61€         

- materiaalonderhoud 100,00€             -€                  Opbrengst winkeltje

Jantje Beton 174,85€             

Organisatiekosten Vriendenloterij 2.200,00€           2.200,00€           2.139,52€           

- contributie SC Ned 2.937,93€           3.000,00€           2.184,92€           Donaties

- administratiekosten 96,00€               205,00€             64,00€               Overige opbrengsten 352,50€             923,23€             

- representatiekosten 17,50€               50,00€               50,00€               Diverse baten 57,65€               100,00€             173,20€             

- trainingskosten 15,00€               420,00€             320,00€             Tour de France 451,46€             

- bankkosten 438,21€             250,00€             478,05€             Barre Tocht 80,00€               

- diverse kosten 48,40€               259,30€             Oliebollenactie 850,00€             -169,06€            

Jubileumactiviteiten 2.520,54€           

Activiteitenkosten Pannenkoekenactie 500,00€             314,51€             

- groep 169,64€             750,00€             790,59€             Papieractie 1.000,00€           

- onderdelen 331,00€             1.100,00€           -246,06€            

- kampen 6.610,12€           8.000,00€           10.143,73€         

- kosten vorig jaar

- jubileumactiviteiten 1.136,34€           

Reserveringen

jubileum 500,00€             500,00€             500,00€             

materiaal 200,00€             

Rente-/bankkosten

kas-/bankverschil 75,30€               

Overschot/tekort 613,96€             -2.066,00€         1.893,45€           

Totaal 24.138,76€       25.145,00€       30.560,62€       Totaal 24.138,58€       25.145,00€       30.560,62€         

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) 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; 

- schoonmaakdag Westerheul. 

  


