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Voorwoord
Scouting- A way of Life. Super om te zien dat al onze leden op hun
eigen manier leren bij Scouting. Nieuwe technieken, maar ook
samenwerken en interactie met anderen. Tijdens de opkomsten en
kampen spat de energie en lol van de groep.
Terugkijkend op 2019 zien we een ledengroei, een financieel
gezonde vereniging en versterking van het Bestuur. In 2019
hebben we stil gestaan bij wat we allemaal hebben.
Vanaf dit seizoen vieren we de jubilea van onze leden. De leden
krijgen vanaf 5 jaar lidmaatschap een oorkonde en insigne of pin. Dit zijn
momenten om bij stil te staan en te waarderen.
Als waardering voor de inzet hebben de leiding en het bestuur dit jaar een vest of
een trui gekregen.
Bedankt allemaal voor jullie inzet! Op naar een volgend mooi seizoen.
Groet,
Karin Groenewegen
voorzitter Eliboegroep Scouting Vinkeveen
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1. Naam, Rechtspersoonlijkheid en Bestuur
1.1 Naam
De Eliboegroep, bestaande uit de speleenheden welpen, scouts, Afdeling 704, de
stam en de boomstam, is een scoutinggroep binnen de Regio Drie Rivieren
Utrecht van de vereniging Scouting Nederland. De groep is 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 2019 is vastgesteld in de vergadering op 27 maart 2020
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, met Nederlandse dan wel migratieachtergrond, 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 Welpen, 7 tot 11 jaar
Het afgelopen jaar zijn we met veel plezier, interesse en sterke motivatie het jaar
2019 in gegaan en wat is me dat een jaar geweest. Door alle leuke activiteiten
zouden we niet eens kunnen kiezen welke de leukste was, misschien waren ze het
allemaal wel. Wat we zoal gedaan hebben ging van vissen met een zelfgemaakte
hengel tot broodjes bakken boven het vuur. Van de leukste knutselwerkjes tot
pionieren van keukens en tenten. Ook zijn we bezig geweest met allemaal coole
insignes te behalen om deze mooi op onze blouse te mogen naaien.
Daarnaast hebben we ook een
supertof kamp gehad in Lochem
waar we de raarste figuren zijn
tegengekomen om met hen de
gekste avonturen te beleven.
Gelukkig hebben we toen in al
die hitte niet alleen maar zitten
zweten maar zijn we ook
gewoon lekker twee keer naar
het zwembad geweest om van
het verkoelende water extra te
genieten. Maar als de zon niet zo hard scheen gingen we er vol tegen aan, zo ook
in deze zelfgemaakte autorace op het parcours rondom ons zomerkamp terrein.
Ook hebben we op
groepsweekend geshined op
de bonte avond. Hebben we
genoten van alle andere
activiteiten en kampjes
tussen. En moge aankomend
jaar nog beter worden!

3.2 Scouts, 11 tot 15 jaar
In 2019 is het onderdeel scouts in ledenaantal gegroeid en dat merken we goed!
We hebben nu ruimte om meer onderscheid in het programma aan te bieden.
Bijvoorbeeld het werken aan insignes doen we op verschillende niveaus om het
voor jong en oud zo interessant mogelijk te houden. De insignes internationaal,
buitenleven en expressie zijn voorbijgekomen dit jaar. De (assistent-)
patrouilleleiders hebben een belangrijkere rol gekregen doordat de PL-raden nu af
en toe ook buiten kampen plaatsvinden en zij nu en dan programma(‘s)
(onderdelen) mogen voorbereiden en leiden. Alle leden konden rond hun
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verjaardag ook zelf een
programmaonderdeel
kiezen. Zo krijgen de
opkomsten een
persoonlijker tintje en
hebben we bijvoorbeeld de
patrouillehokken versierd
naar smaak van de leden.
Naast de opkomsten zijn we er natuurlijk weer veel op uit geweest met onze
kampjes; Barre Tocht, regionale scoutingwedstrijden, zomerkamp helemaal naar
Dwingeloo, surfen op Hemelvaartskamp en een groepsweekend weer eens in het
oude vertrouwde Blauwe Vogelhuis.
We draaien nu al een tijd met hetzelfde leidingteam en zijn goed op elkaar
ingespeeld. Terugkomende acties en activiteiten zijn we steeds aan het
perfectioneren waardoor ze een steeds groter succes worden. Verder zitten we
ook niet stil, zo heeft Rochelle dit jaar haar EHBO-kwalificatie gehaald en is Job
aan de Gilwell-training begonnen.

3.3 Afdeling 704, 15 tot 18 jaar
De Afdeling heeft weer een goed jaar gehad. Los van dat we echt met weinig
leden zijn hebben we weer leuke activiteiten neergezet, voor zowel het eigen
onderdeel als voor de vereniging! We hebben een actie gedaan op Koningsdag om
de groepspot te spekken en ons gezicht te laten zien als vereniging in het dorp.
En waren we weer aanwezig bij Vinkefest om daar de vereniging op de kaart te
zetten. Zoals verwacht van de Explorers hebben wij weer een supertoffe Elibios
georganiseerd met de tofste films! Ook hebben we mee gedaan aan Rap en Ruig
waar we een leuk weekend omheen hadden georganiseerd. Het was een
topweekend met bouwen, eten, kampvuur en varen of eerder zinken 😉, maar dat
mocht de pret niet drukken! Zoals jullie lezen zet deze groep Explorers hun beste
beentje voor om het zo leuk mogelijk te maken op evenementen in het dorp en
om de vereniging op de kaart te zetten en er plezier uit te halen.
Los van de te gekke opkomsten
die we zelf organiseren, zijn we
ook op kamp geweest in Maarn
waar we veel toffe dingen gedaan
hebben, zoals airsoft, dropping
en skydiven. En we kijken
allemaal al uit naar de Jamboree,
waar we volgend jaar heen gaan.
Nog wat kleine voorbeelden van
de opkomsten zijn: zelf een mes
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maken uit een stuk staal, koken op een vuurtje zoals het in Hell’s Kitchen gaat en
iScout, waarbij je de strijd tegen andere groepen in en buiten Nederland aan gaat
op het internet.
Wij hopen volgend jaar weer zo'n superjaar te hebben en dat het ledenaantal
groeit, zodat het alleen nog maar leuker wordt!

3.4 Stam, 18 tot 23 jaar – Boomstam, 23 jaar en ouder
2019 was een mooi jaar voor de stam, wat
begon met een nieuwjaarsborrel.
Ook de Barre Tocht hebben we weer
georganiseerd en een deel van ons heeft de
tocht ook gelopen. Zelfs de zon bleef niet
weg in dit weekend! Voor het eerst hebben
we in plaats van het stamfeest, een pubquiz
georganiseerd. Ons hok zat helemaal vol,
het was dus een groot succes! Voor
herhaling vatbaar :).
Met stamkamp zijn we naar Austerlitz
gegaan. Hier hebben we een hele gave
graffitiworkshop gedaan. De borden hangen
nu allemaal als versiering in ons stamhok. Het was heerlijk weer, dus het
weekend hebben we nog veel meer leuke dingen gedaan en vooral genoten.
Door het jaar heen hebben we nog veel meer leuke dingen gedaan: een grote
glijbaan gebouwd van pionierpalen, naar de Efteling geweest, onszelf op sushi
getrakteerd, mee gedaan met de Koshare Trail, en ga zo maar door.
Op naar weer een nieuw mooi en gezellig jaar!
Groetjes, de Stam
Job, Maikel, Cindy, Esmay, Katrien, Fieke, Rochelle, Tessa, Caroline en Judith
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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. De groepsraad bestaat
verder uit vrijwilligers met een andere functie binnen de groep zoals de
activiteitencomissie.

4.2 Bestuur en leiding
De Groepsraad bestond op 31 december 2019 uit 22 vrijwilligers. Hiernaast zijn
diverse vrijwilligers actief met het beheer van het gebouw en diverse acties
binnen de vereniging.
Welpen, zaterdagochtend 10.30-12.30 uur jongens/meisjes 7-11 jr.
Hidde Goossens

06-23083615

Bas van Dijk

06-33305256

Maxine Müller

06-53480593

Jesse Goossens
Scouts, zaterdagmiddag 13.30-16.00 uur jongens/meisjes 11-15 jr.
Job de Haan

06-40255220

Rochelle de Vor

06-34415075

Fieke de Haan

06-19575130

Afdeling 704, zaterdagmiddag 13.30-16.00 uur jongens/meisjes 15-18
jr.
Dominik Haak

06-20374723

Maikel Brugman

06-57599481

Tanja van der Linden
Stam, vrijdagavond 20.30-22.30 uur mannen/vrouwen 18+ jr.
Judith Benningen

06-84778118

Groepsbestuur
Karin Groenewegen

Voorzitter

06-13181037

Cynthia Pauw

Penningmeester

06-28739363
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Job de Haan

Secretaris

06-40255220

Danielle van Overbeek

Groepsbegeleider

06-30168704

Esmay de Bruin

Algemeen bestuurslid

06-15611578

Robert de Block

Activiteitencommissie

06-55776074

Tim van Rooijen

Ledenadministratie

06-23206459

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.

5. Financieel beleid en jaarrekening
Het financiële beleid van Scouting Eliboe is erop gericht om jaarlijks minimaal
kostendekkend te zijn. Daarnaast worden de benodigde reserves opgebouwd voor
verwachte grote kosten, zoals bijvoorbeeld een jubileumjaar (2021), de aanschaf
van nieuwe tenten (n.n.b.) of de aanleg van kampvuurkuil (2018).
De voornaamste inkomsten worden gegenereerd uit contributie en diverse acties.
Elk onderdeel houdt zijn eigen sub-administratie bij en heeft een eigen budget ter
invulling van de opkomsten en kampen. De financiële jaarrekening van 2019 is
onderstaand bijgevoegd.
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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 welpen 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 (scouts 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;

-

Vinkefest;

-

schoonmaakdag Westerheul.
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