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Voorwoord 

Jaarverslag 2020  

“Stay @ Home 2020” lezen we op het insigne dat op de voorpagina van dit 
jaarverslag staat. Insignes zijn typisch scouting. Ze vormen een herinnering aan 
een evenement of prestatie of zijn gewoon een leuke versiering voor op het 
uniform. Het zijn stuk voor stuk dingen waar je met trots en of een glimlach naar 
terugkijkt. Dit specifieke insigne staat voor de maatregelen en het effect daarvan 
op het scoutingspel het afgelopen jaar. Hoe kunnen we daar positief naar terug 
kijken? 

Trots op onze vrijwilligers. Hoe zij met de soms wel per week verschillende 
maatregelen om zijn gegaan om zo goed mogelijk de scoutingactiviteiten voor 
hun leden te organiseren. Daarover verder in dit verslag meer. 

Vertrouwd met onze leden. Hoe zij met de situatie meebewegen en ook in de 

periodes waarin scouting ze minder kon bieden de groep steunen en hieraan 
verbonden blijven. 

Hoopvol voor de groep. Die ondanks dat de aparte speltakken al een jaar lang niet 
samen zijn geweest ons allemaal verbindt. Het moeten missen van de 
gemeenschappelijke activiteiten maakt duidelijk hoeveel we normaal samen neer 
kunnen zetten. Het zijn mooie dingen waar we weer naar uit kunnen kijken. 

 

Job de Haan 

Secretaris scouting Eliboe 
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1. Naam, Rechtspersoonlijkheid en Bestuur 

1.1 Naam 

De Eliboegroep, bestaande uit de speleenheden welpen, scouts, Afdeling 704 en 

de stam, 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 2020 is vastgesteld in de vergadering op 26 maart 2021 

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   

De welpen kregen in de stay@home periode wekelijks bericht om zo alsnog op de 

zaterdag scouting spellen en opdrachten te kunnen doen. Gelukkig was het voor 

deze groep mogelijk om op zomerkamp te gaan. 

De scouts konden in de thuisperiode zelfstandig aan hun installatie eisen en/of 

vaardigheidsinsignes werken. De Nationale Jamboree kon helaas niet doorgaan. In 

plaats daarvan hebben ze twee zonnige dagen in en om de Vinkeveense Plassen 

doorgebracht. 

De afdeling, waar de leden zelf opkomsten organiseren, zijn ook creatief met de 

mogelijkheden binnen de maatregelen omgegaan. Bij hen was er veel afwisseling 

in de opkomsten online en in en om het clubgebouw.  

De stam heeft als 18+ onderdeel de strengste beperkingen meegemaakt. Het 

grootste deel van het jaar waren de opkomsten online. In de warme maanden 

was buitensport toegestaan en dat zorgde ervoor dat zij sportievere opkomsten 

dan ook tevoren hebben georganiseerd. 

De vrijwilligers hebben van de rust en ruimte in het gebouw gebruik gemaakt. Zo 

is bijvoorbeeld de verlichting op de hele begane grond vervangen door duurzame 

en dimbare LED verlichting. Ook is het materiaalhok grondig opgeruimd en is er 

onderhoud aan het gebouw geweest. 

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 

activiteitencommissie. 

4.2 Bestuur en leiding 

De Groepsraad bestond op 31 december 2020 uit 25 vrijwilligers. Naast de leiding 

bij de onderdelen 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  

Maxime Müller  
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Jesse Goossens  

Scouts, zaterdagochtend 10.30-13.00 uur jongens/meisjes 11-15 jr. 

Job de Haan 06-40255220 

Fieke de Haan  

Patrick Lommers  

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

Dominik Haak 06-20374723 

Maikel Brugman  

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 

Job de Haan Secretaris 06-40255220 

Danielle van Overbeek Groepsbegeleider  

Tim van Rooijen Ledenadministratie  

Robert de Block Activiteitencommissie  

Esmay de Bruin Communicatie  

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 Daniëlle Overbeek en grote kans dat het 

er is, tel. 06-30168704. 

5. Financieel beleid en jaarrekening 

Het financiële beleid van Scouting Eliboe is erop gericht om jaarlijks minimaal 

kostendekkend te zijn. 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.  

 

Er worden de benodigde reserves opgebouwd voor verwachte grote kosten, zoals 

bijvoorbeeld een jubileumjaar (2021), de aanschaf van nieuw materiaal of 

noodzakelijk onderhoud. 

 

We hebben financieel niet te lijden onder de situatie van afgelopen jaar. Er is 

geen terugloop in contributie geweest en de vergoeding voor onze meest 

winstgevende actie, de papierinzameling, is ook gewoon binnen gekomen. Het 

annuleren van opkomsten en activiteiten zorgt ervoor dat we nu een hoger saldo 
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over hebben dan gewoonlijk. Dit staat klaar om uitgegeven te worden aan veel 

gemeenschappelijke activiteiten wanneer dit weer mogelijk is. Ook wordt dit 

gebruikt om te investeren in nieuw groepsmateriaal. 

 

De financiële jaarrekening van 2020 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; 

  


