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Wijzigingen bestuur & stafteams 2019 

Wijziging bestuur

Dit jaar hebben er geen wijzigingen plaats gevonden binnen het bestuur. Het bestuur heeft aan de Grote 
GroepsRaad wel gevraagd om na te denken over eventuele aanvullingen/ verjonging binnen het bestuur.  
Het bestuur staat hiervoor altijd open.

In de Grote GroepsRaad van 07 november 2019 is Lars van Lierop unaniem verkozen tot 
groepsmateriaalmeester. Tim Jansens heeft deze taak tijdelijk waargenomen en zal Lars begeleiden.

Wijziging teamleiding

Vanaf het nieuwe seizoen (september 2019) heeft Akela Laurie van Noort haar functie, als teamleidster 
van de welpen, overgedragen aan de nieuwe Akela Timo Bour. 



Goedkeuring tijdens Algemene LedenVergadering  en GGR

Goedkeuring Privacy beleid Scouting St.Nicasius Heeze

Tijdens de Algemene LedenVergadering van d.d. 12 februari 2019 is het Privacy beleid van Scouting 
St. Nicasius Heeze unaniem vastgesteld.

Het Privacy beleid is voor iedereen terug te vinden op www.nicasius.nl/algemeen/brieven

Akkoord op doorgang samenwerking BSO Korein

Tijdens een extra Grote GroepsRaad (GGR) van d.d. 16 mei 2019 wordt de GGR gevraagd akkoord te 
geven aan het bestuur om verder te gaan met de onderhandelingen voor een samenwerking met BSO 
Korein i.v.m. mogelijke verhuur van de blokhut aan deze partij.
De GGR geeft akkoord.



Bestuur en teamleiding 2019



Waardering stafleden 
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Jaaroverzicht ACTIVITEITEN 2019

Januari

• 4 Nieuwjaarsreceptie, toegankelijk voor alle leden, ouders en vrienden

Februari

• 23-25 Scoutsweekend

Maart

• 9 NLDoet, jaarlijkse activiteitendag waarop we (gesubsidieerd) werkzaamheden uitvoeren op en  
rond de blokhut

• 9 Deelname Iscout door Broeder Tuckstam; keurige prestatie (50e van de 478 deelnemende groepen) 

• 16 Potgrondactie van de pivo’s. Wederom een grandioos succes om de kas te spekken

• 22 Kienavond van de rowans. Ook deze avond is een jaarlijks succes om de rowankas te spekken

• 30 Open Dag voor de m.n. de 3 jongste speltakken. Deze dag heeft enkel enthousiaste leden opgeleverd

April

• 5-7 Weekend welpen

• 5-7 RSW scouts met een goede prestatie (2e en 4e plaats in de Regio)

• 7 Heeze Leeft. Een nieuwe opzet i.p.v. Heeze Luidt de Lente In. Erg druk bezocht en de groep heeft zich 
goed gepresenteerd; voor herhaling vatbaar
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April

• 12-14 Beverweekend

• 19 St.Jorisviering; groepsactiviteit waarbij we hebben afgesloten met een pubquiz

• 20 Staf-feestavond. Dit keer zijn we met het gehele stafteam gaan tennissen bij TV Heeze

Mei

• 11-12 VaMoZoDo; ouders en scouts hebben een puzzeltocht en vervolgens een overnachting gehad

• 18-19 Oudstamweekend in Gilze. Het was een warme en vooral korte nacht

• 25 BeverDoeDag, een regioactiviteit waarbij alle bevers uit de Regio samenkomen

• 24-26 Pivoweekend

• 31 Rowanweekend

Juni

• 15-16 Oudste welpenweekend; de laatstejaars blijven een keer (bijna) heel de nacht wakker

• 22-23 PL-APL en laatstejaars weekend; voor de oudste scouts een mega vermoeiende overnachting

ZOMERKAMPEN

Bevers 07 jul - 10 jul Efteling, Maarheeze

Welpen 07 jul - 12 juli Efteling, Maarheeze

Scouts 06 jul - 13 juli The big Escape, Overloon

Rowans 20 jul - 27 jul Harder Haven

Pivo’s 27 jul - 03 aug Leuven (B)
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Augustus

• 31 Overheveling, op de blokhut waren weer vele leuke obstakels opgebouwd. S’avond hebben we tijdens 
de staf-bbq afscheid genomen van enkele stafleden en een start gemaakt aan het nieuwe seizoen

September

• 28 Scoutfestijn en Burendag; een soort van groots opgezette Open Dag waarbij veel bezoekers op af zijn 
gekomen. Ook hebben we aan deze activiteit weer nieuwe leden aan over gehouden

Oktober

• 4-6 Stafweekend, dit jaar actief bezig geweest op een echte stormbaan en geslapen in Duizel; erg gezellig!

• 18-20 Rowanweekend waarbij s’middags de Landelijke Scoutmobiel op bezoek is gekomen

• 24 Voor alle stafleden hebben we een brainstormavond gehad over vernieuwende programma’s

• 25-27 Weekend scouts

November

• 4 Veel stafleden hebben een 2 daagse training gevolgd; Alle kinderen tellen mee. Erg leerzame training

• 8-10 Pivoweekend

• 15-17 Welpenweekend waarbij de nieuwe welpen en stafleden zijn geïnstalleerd

• 23-24 Beverweekend, waarbij de nieuwe bevers en stafleden zijn geïnstalleerd

• 29 Pietenavond, een gezellige avond waarbij de bevers en welpen bezoek hebben gehad van Zwarte Piet.
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December

• 13-15 Kerstweekend en installatieweekend scouts.

• 27-30 Winterkamp voor scouts, rowans, pivo’s en stafleden. Dit jaar hadden we bijna 75 deelnemers.

Tijdens Wika is er traditioneel veel gehakt, hebben de scouts 
(Technopolis (B)), rowans (Breda) en pivo’s (Utrecht) leuke 
excursies gehad en was er voldoende tijd voor gezellige 
activiteiten. 
Ook zijn er diverse, natuurlijke, buitenspeeltoestellen gemaakt 
door mensen van het Bestuur.



2019 en nog meer achter de schermen......  
Overeenkomst verhuur blokhut aan Korein

-per 01 september 2019 huurt Korein Kinderplein de blokhut voor 3 dagdelen/ week.

-ca. 25 kinderen maken gebruik van de blokhut voor de BuitenSchoolseOpvang.

-bestemmingsplan van de blokhut is hiervoor voor een periode van max. 10 jaar gewijzigd.

-blokhut is voor deze wijziging door GGD extra geïnspecteerd en akkoord bevonden.

-huuropbrengsten komen volledig ten goede aan onderhoud gebouwen, programma’s voor leden en 
aanschaf nieuwe materialen.

Einde Stichting Katholieke Jeugdbelangen Heeze/ gebouwen in eigendom

-sinds 1956 valt onze groep onder de Stichting Katholieke Jeugdbelangen Heeze.

-de Stichting heeft zich altijd (m.n. organisatorisch en financieel) enorm ingezet voor de groep.

-per februari 2019 zijn we als groep zelfstandig verder gegaan en wordt de Stichting opgeheven, 
reden was dat alleen de Hobbyclub en Scouting nog maar onderdeel waren van de Stichting en er 
steeds minder inzet werd gevraagd van de Stichting.

-onderdeel van de beëindiging van de Stichting was de overdracht van de gebouwen. Per december 
2019 zijn we als groep officieel eigenaar van de gebouwen; Stichting, Parochie en Scouting hebben 
akte van levering hiervoor bij de notaris getekend.



2019 en nog meer achter de schermen......  

Van een oude rowanbasis naar een nieuwe (1992/ 2019)

Fundamenten van de nieuwe blokhut (1985)

Oude materialen naar nieuw materiaal (1992/ 2019)
Mede mogelijk gemaakt door inzet Stichting KJH



2019 en nog meer achter de schermen......  

In 2019 hebben de verplichte overleggen plaats gevonden. Van alle overleggen zijn verslagen 
gemaakt en zijn gearchiveerd door het bestuur:

-3 keer Grote GroepsRaad overleg 
(o.a. bestuursverkiezingen, kwaliteit en veiligheid wekelijkse activiteiten, begroting vaststellen, kascontrole, 
doornemen diverse (groeps)activiteiten), ledenwerving- en behoud.

-3 keer Kleine GroepsRaad overleg
(o.a. kwaliteit en veiligheid wekelijkse activiteiten, ledenwerving en –behoud, bespreken zaken aangaande 
(staf)leden.

-3 keer Bestuursoverleg 
(o.a. opstellen begroting, ledenwerving en –behoud, (financieel)groepsbeleid, bespreken Landelijke Raad, 
Stichtingsoverleg en Regionaal overleg).

-1 keer Stichtingsoverleg
afrondende vergadering om te komen tot een beëindiging van de Stichting Katholieke Jeugdbelangen Heeze.

-Diverse Regionale overleggen (speltak- en bestuurlijk niveau, stafledenwerving met ouders, 
informatieochtenden).



2019 en nog meer achter de schermen......  

In 2019 hebben veel stafleden een cursus gevolgd. Alle stafleden worden geacht de Scouts 
Academy te volgen. Interne trainers van de groep leiden nieuwe stafleden op.

-2 stafleden hebben een kamperkenning ontvangen.

-8 stafleden hebben een basiserkenning ontvangen.

-2 stafleden hebben een speltakgebonden cursus gevolgd i.v.m. verandering van stafteam.

Van alle staf- en oudstamleden zijn we in bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 
Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting 
Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. 

Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt 
Scouting Nederland over een  Protocol grensoverschrijdend gedrag. Het protocol is kenbaar 
gemaakt in de Grote GroepsRaad.





Jaaroverzicht FINANCIEN 2019

INKOMSTEN (*)

• Contributies €13.745,75

-Leden betalen per kwartaal € 27,50,- contributie. 3e en 4e kind uit 

hetzelfde gezin betalen  25,00,-

-Jantje Beton collecte (50% van de totale collecte) €  1.226,70

-leden kopen met hun contributie 6 loten van de  Scouting

• Huuropbrengsten €  9.635,95

-De blokhut is afgelopen zomer 3x verhuurd geweest

-De blokhut is per 01 september 3 dagdelen/ week verhuurd aan Korein Kinderplein

• Diverse ontvangsten €  5.874,31

-Sponsoren brengen elk jaar behoorlijk wat in het laatje €  1.928,40

-Rabobank Clubkas campagne (winnaar van Heeze) € 1.275,29

-Subsidies (NLDoet, Burendag) €     600,00

-Inkomsten kledingverkoop €     120,60

TOTAAL INKOMSTEN € 29.256,01

(*) op hoofdposten of noemenswaardige punten. Verder uitgewerkt overzicht 2019 is in te zien bij de penningmeester
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Jaaroverzicht FINANCIEN 2019
UITGAVEN (*)

• Algemene kosten o.a. € 6.117,97

-Jaarlijkse Contributie Scouting Nederland en Regio Zuid-Oost Brabant €4.316,50

-Bankkosten van de groepsrekening en van de speltakrekeningen 

-Per 2019 zijn we eigenaar geworden van de gebouwen en betalen we zelf

de verzekeringen etc.

• Huisvesting o.a € 13.753,11

-Gas, water en elektriciteit , als groep vallen we in een uitzonderlijke €4.339,72

categorie waardoor we van de belastingdienst geld gedeeltelijk terug 

ontvangen (energiebelasting)

-Internet en telefonie wordt door Trined geleverd als sponsoring.

telefoonkosten worden wel verrekend €       3,89

-Onderhoudskosten gebouwen (poetsmateriaal, klein onderhoud etc) €5.581,23

-2 a 3 wekelijks lediging vuilcontainer (mindering vanwege PMD) €  418,72

-Legionella controle, onderhoud blusmiddelen, groot onderhoud en 

• Cursuskosten o.a. € 1.890,27

-Teambuilding cursus tijdens stafweekend en bedanken inzet staf €1.743,91

-EHBO-cursuskosten via Scouting Nederland (enkele stafleden)

(*) op hoofdposten of noemenswaardige punten. Verder uitgewerkt overzicht 2019 is in te zien bij de penningmeester
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• Inventaris o.a. €    141,13

-Huishoudelijk materiaal, handenarbeidmateriaal

• Materialen o.a. €1.783,20

-Reparatie en herstel diverse kleine materialen

-Aanschaf, klein materiaal

-Aanschaf Fuel en gas t.b.v. kooktoestellen

• Programmakosten o.a. €2.135,21

-Organisatiekosten St.Joris, Winterkamp, Heeze Leeft etc

-Jaarlijkse speltakbijdrage en huur gymzalen

-Scoutspelen, activiteit  met als doel ledenwerving

• Administratiekosten o.a. €   232,84

-softwarekosten,  enveloppen, printwerk, E-herkenning

• Diverse uitgaven o.a. € 1.468,18

-Representatiekosten bij geboorte, recepties , kerstcadeau stafleden 

en buren 1.527,08

-Koffiekosten van stafleden en oudere speltakken

-Promotiemateriaal t.b.v. ledenwerving 489,70

TOTAAL UITGAVEN €27.580,81
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Jaaroverzicht FINANCIEN 2018

• Totale inkomsten € 29.256,01

• Totale uitgaven € 27.580,81

• RESULTAAT €   1.675,20

Met name de huurovereenkomst met Korein Kinderplein heeft voor een positief saldo 
gezorgd. Binnen het Bestuur is afgesproken dat een deel van de huurovereenkomsten 
direct terugvloeit naar de leden in de vorm van aanschaf extra spelmateriaal of het 
(financieel) ondersteunen van de speltakken om de programma's aantrekkelijk te houden. 
Deze afspraak blijft staan gedurende de duur van de huurovereenkomst. Het saldo wordt 
bijgeschreven op de spaarrekening.





+/- 1 lid, afhankelijk van moment van in- uitschrijving

Jaaroverzicht LEDENAANTAL 2019 GROEP

10% 
ledendaling



Jaaroverzicht LEDENAANTAL 2019 VERLOOP GROEP

Nog steeds een florerende Scoutinggroep, weliswaar op het randje! Gezonde Scoutinggroep!
(70-100% aantal leden t.o.v. hoogst ledenaantal ooit, waarbij 1992 niet representatief is) 



Jaaroverzicht LEDENAANTAL 2019 SPELTAKKEN



Jaaroverzicht LEDENAANTAL 2019 STAFLEDEN ( incl. Bestuur )

(*) 1 mannelijk staflid heeft een dubbelfunctie

(*)

13% 
stafledendaling

WG1
WG2



Dia 27

WG1 Ward Gijsberts; 7-2-2019

WG2 Ward Gijsberts; 7-2-2019



Jaaroverzicht GEBOUWEN & MATERIAAL 2019

In 2019 zijn er de volgende projecten aangepakt:

• Klein onderhoud aan diverse materialen en gebouw.

• Speeltoestellen gemaakt op het buitenterrein.

Nieuw containerhok gebouwd Aanschaf van nieuwe (35 mtr) kabelbaan



Vragen?


