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Voorwoord van de voorzitter 
 
 

Wat kan ik vertellen over Dirk Duyvel in 2015? 

Al meer dan een jaar ben ik voorzitter van deze mooie scoutingvereniging. Dit ben ik met 

veel plezier en met trots! Trots op onze vrijwilligers die elke zaterdag de leden van onze 

vereniging een leuke, leerzame dag bezorgen. Fijn dat het team met zoveel spirit vorm geeft 

aan Dirk Duyvel. 

 

2015 is ook het jaar waarin we de eerste stappen hebben gezet om te kijken of we ons 

clubgebouw kunnen uitbreiden. We zijn een bloeiende vereniging met een wachtlijst voor 

deelname aan sommige groepen. 

Het zou fijn zijn als we met slecht weer ook goed de ruimte hebben om activiteiten aan te 

kunnen bieden. 

Er is een groep druk bezig met het vinden van sponsors en het organiseren van acties om geld 

bij elkaar te verzamelen. 

Als we ons er allemaal voor inzetten komt het plan van de grond! 

 

Verder zijn de vaste acties en activiteiten gedaan:  

Jantje Beton, paasactie, groepsweekend, wandelvierdaagse, zomerkamp en Sinterklaas 

stonden natuurlijk weer op de agenda. 

De verkoop van appeltaart bij de wandelvierdaagse was een groot succes, dit jaar moeten er 

meer worden gebakken, wie helpt er mee? 

 

De jotacross mochten wij dit jaar organiseren, aangezien we vorig jaar hadden gewonnen. 

Het thema “Back to the future” was zeer geslaagd en in alles kwam het weer terug. Zelfs een 

echte Delorean werd geregeld, compleet met brandende bandensporen! 

Het was een groot feest, dank voor allen die daaraan hebben meegewerkt en deelgenomen. 

 

Ik wens jullie een inspirerend jaar toe, 

 

 

Maaike Heijnen 
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Dank aan vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn voor elke non-profit organisatie van essentieel belang, zo ook voor onze 

groep. Daarom willen wij graag al onze vrijwilligers, leiding, bestuursleden, ouderleden, 

schoonmakers, herstellers, klusjesmannen, kookstaf, chauffeurs en alle anderen die hebben 

meegeholpen bij al onze activiteiten en werkzaamheden voor Dirk Duyvel, bedanken.  

Allemaal heel hartelijk bedankt. 

 

Doelstelling van Scouting Nederland 

Scouting Nederland stelt zich ten doel:  

Het bevorderen van het Spel van Verkennen in Nederland, op grondslag van de ideeën van 

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

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

persoonlijkheid.  

 

Het Spel van Verkennen 

Het Spel van Verkennen is een vorm van jeugd- en jongerenwerk waarin jongens en/of 

meisjes samen de mogelijkheden van zichzelf en de wereld ontdekken door een keuze te doen 

uit de diverse activiteiten waarin zij op hun leeftijd plezier hebben. Dit gebeurt met een 

groeiende zelfstandigheid en daarmee gepaard gaande afnemende leiding van volwassenen, 

met een bepaald spel code en geïnspireerd op en door het buitenleven. 

 

Levensbeschouwing 

De Vereniging Scouting Nederland draagt een algemeen karakter en biedt ruimte voor iedere 

levensbeschouwing. Dit geldt ook voor Scoutinggroep Dirk Duyvel.  

 

De Groepsvereniging 
Dirk Duyvel is een groepsvereniging, met als hoogste orgaan de groepsraad. De groepsraad 

kiest het groepsbestuur en bepaalt het beleid. Onder de groepsraad valt de stichting, die belast 

is met de financiën en het beheer van het onroerend goed. Zowel de groepsvereniging als de 

stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.  

 

De speltakken  
De groep bestaat uit vier speltakken in de leeftijd van 4-18 jaar. Zij worden jeugdleden 

genoemd. De kinderen van elke speltak spelen hun eigen spel passend bij hun leeftijd en 

ontwikkeling. De JongerenStam en Stam bestaan uit een groep personen die zelf hun 

activiteiten bepalen. 

De leeftijdsgroep per speltak is: 

- Bevers 4 – 7 jaar; 

- Welpen 7 – 11 jaar; 

- Scouts 11-14 jaar; 

- Rowan/Sherpa’s 14 – 18 jaar; 

- JongerenStam 18 – 21 jaar; 

- Stam 21 – dat je niet meer wil of kan. 
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Overzicht ledenaantal over de laatste 5 jaar. 
 

 

 
 

Ontwikkelingen binnen de speltakken  
Het aantal jeugdleden loopt sinds 2011 iets terug; wat te zien is in de grafiek. 

Echter de oudere speltakken vanaf de scouts doen het nog steeds goed. De Stam en de 

Jongerenstam hebben samen een ledenaantal van 48. De Rowan/ Sherpa’s zitten op 24. De 

scouts hebben 29 leden. De welpen hebben 23 leden en bevers 10.   

 

De verwachting is dat het aantal welpen de komende jaren weer zal stijgen. Met  tien bevers is 

de bevergroep op een goed ledenaantal, zeker als je bedenkt dat veel van de bevers van vorig 

jaar inmiddels overgevlogen zijn naar de welpen. Er wordt een steeds groter deel van de stam 

slapend lid en komt alleen nog maar naar grote groepsactiviteiten zoals de Jota.  

Maatschappelijk is onze groep geen afspiegeling, maar scouting wordt wel steeds bekender 

onder andere bevolkingsgroepen. 

 

Bestuur en leiding 
De groepsraad van de groep bestaat uit het bestuur (Voorzitter, secretaris, penningmeester en 

algemene bestuursleden, leiding en ouderleden.) Het bestuur wordt bijgestaan door 

vrijwilligers, ouders en vooral bij grotere evenementen door de Stam. Extra hulp blijft altijd 

welkom. Gelukkig hebben we een “kweekvijver” van leiding via onze Rowan/Sherpa’s. Zij 

groeien door naar leiding en later, hopen we, naar een bestuursfunctie. Regelmatig is ook dit 

aanbod maar net voldoende om aan de eisen van goede en voldoende begeleiding te kunnen 

voldoen. De groepsbegeleidster en de beide praktijkbegeleiders zijn druk bezig met de 

opleiding de leiding. 
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Verantwoordelijkheid groep 
Leiding en bestuur van de groep dragen de verantwoordelijkheid voor de aan hen 

toevertrouwde kinderen. Om hier op verantwoorde wijze vorm aan te geven is er een 

vertrouwenscommissie en worden alle leiding en bestuursleden pas benoemd na het 

overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag(VOG). SN heeft besloten dat voortaan 

iedereen een VOG verklaring dient te hebben. We hebben dat voorstel van SN overgenomen 

en vragen vanaf 2015 aan iedereen een VOG verklaring. 

 

Vertrouwenscommissie 
Scouting Nederland heeft een protocol vastgesteld dat door onze groep is overgenomen en 

vastgelegd in ons huishoudelijk reglement. De vertrouwenscommissie, bestaande uit een 

ouder, een oud-leiding en een bestuurslid, handelt conform dit protocol. Het protocol van de 

vertrouwenscommissie staat op onze website.  

 

Verklaring van het gedrag VOG 
Iedereen, die een functie vervult binnen onze groep dient een Verklaring Omtrent het Gedrag 

(VOG) te overleggen. Zonder VOG kan niemand worden benoemd in een functie als leiding 

of bestuur. Uitgezonderd zijn kookstaf en chauffeurs.  

 

Ouderinformatiebijeenkomsten.  
Op deze bijeenkomst geeft de leiding een algemene toelichting op alles wat te maken heeft 

met de speltak van hun kind. In een persoonlijk gesprek kunnen de ouders informatie geven 

en vragen over hun kind(eren). Deze bijeenkomsten hebben voor alle speltakken in november 

2015 plaatsgevonden. Bij deze bijeenkomsten wordt door een bestuurslid een toelichting en 

informatie gegeven over de groepsvereninging en worden ouders uitgenodigd zich aan te 

melden als ouder lid voor de duur van één jaar.  

 

Gebouwbeheer 
Gebouwbeheer houdt met hulp van vrijwilligers het gebouw en de apparatuur in goede 

conditie tegen zo laag mogelijk kosten.  

 

Dak 
Wegens veroudering van de cementen dakplaten zijn de platen aan de fietspadzijde 

vernieuwd. De platen zijn vervangen door stalen met isolatie aan de binnenzijde. Er is 

tegelijkertijd een extra keukenraam geplaatst en het raam van het leidinglokaal is vergroot. 

Slechts aan één zijde zijn de platen vernieuwd omdat we verwachten ons gebouw aan de 

andere zijde in de naaste toekomst uit te kunnen bouwen. 

 

 
 

 

 
 

 



www.dirkduyvel.nl 6  

 

 

 

Energie 
Sinds 2010 zijn we lid van een groep die groene energie gezamenlijk inkoopt tegen een 

voordelige prijs. Het nieuwe dak zorgt voor minder warmte verlies en een aangenamer 

klimaat. De lucht afzuiging voor de natte ruimte (de enige ruimte die constant wordt 

verwarmd) wordt niet meer constant afgezogen maar volgens een aantal vaste programma’s, 

die afhankelijk van het gebruik worden in- of uitgeschakeld.  

 

Materiaalbeheer  
Materiaalbeheerders zorgen voor een optimale conditie van de materialen, die gebruikt 

worden door de speltakken. Zij verzorgen de gereedschappen en zorgen voor inkoop en 

onderhoud van de materialen die gebruikt worden voor het pionieren en de verschillende 

kampen en opkomsten. Door de inzet van de materiaalbeheerders grijpt niemand mis en kan 

iedereen onbezorgd op kamp of een opkomst draaien.  

 

Activiteiten voor anderen  
Scouting Dirk Duyvel draagt buiten haar eigen vereniging bij aan de maatschappij door 

diverse activiteiten. 

 

Dodenherdenking 
Op 4 mei heeft een grote groep een erewacht gevormd bij de herdenking in St. Pancras. 

Voorafgaand aan de herdenking delen wij de tekst van het volkslied uit. 
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8 oktober.  
Leiding heeft meegeholpen met het door Scouting Alkmaar georganiseerde kinderfestijn op 

het Canadaplein.  

 

Collecteren voor Jantje Beton.  

In maart heeft een grote groep de jaarlijkse collecte voor Jantje Beton uitgevoerd.  

 

Verzorging van koffie, thee en soep tijdens de Pluswandelvierdaagse 

 
 

Dit jaar stonden we de vele lopers op te wachten met koffie, thee en soep.  

 

 
Even wat drinken met gezellige muziek. 
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Activiteiten voor eigen groep 
Binnen de eigen groep worden ook speciale activiteiten gedaan, deels om de inkomsten op 

peil te houden. 

 

Deen Actie 
 

 
Door een sublieme actie van een bestuurslid werd in een grandiose eindspurt de 2

e
 plaats 

bereikt.  

 

Paastukjesverkoop 
Voor extra inkomsten houden we jaarlijks enkele acties, zoals de bloemenverkoop met Pasen.  

Jeugdleden verkopen mandjes met bloeiende narcissen aan familie en via een standplaats in 

winkelcentrum de Mare aan het winkelend publiek.  De opbrengst van de paasactie was dat 

jaar bestemd voor activiteiten van de speltakken.  

 

 
Het is nog vroeg en rustig, maar ook deze maal wordt het een succes 
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Overvliegen 
 

 
 

In september was het jaarlijkse overvliegen, waarbij de oudste leden van iedere speltak, 

via een obstakel, symbolisch overvliegen naar de volgende speltak. Dit jaar was er voor de 

jongsten een glijbaan en voor de ouderen een loopbrug vanuit het clubhuis.  
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Zomerkampen 
De welpen zijn op kamp in Amstelveen geweest. De Scouts zijn op kamp gegaan in de buurt 

van Haarlem. 

 

 
 

Jaarlijkse BBQ 
De jaarlijkse BBQ voor leiding en vrijwilligers was weer een gezellige bijeenkomst. De BBQ 

wordt gehouden om alle leiding en vrijwilligers te bedanken. 

 

JOTA 
De regionale Jotacross hebben we in 2015 georganiseerd omdat we vorig jaar gewonnen 

hebben. Het was een zeer geslaagde Jotacross! Er heeft zelfs een verslag in de Scouting 

Magazine gestaan. Het komende jaar staat in het teken van voorbereiding en opnieuw winnen. 

 

Halloween spooktocht 
Dit jaar werd voor de tweede keer een spooktocht gehouden met Halloween. Het was een zo’n 

groot succes dat we van plan zijn deze in 2016 weer te houden.  

 

Sinterklaas.  
De Sint en zijn pieten hebben onze jongste jeugdleden weer met een bezoek vereerd, terwijl 

de oudere speltakken hun eigen vorm van Sinterklaasfeest organiseerden.  

 

Kerst.  
Op 12 december hadden de Bevers en Welpen een kerstdiner, op 19 december was er een 

kerstbrunch van de Scouts. De R/S vierde Sinterklaas en Kerstmis tegelijkertijd met een 

speciale sinterkerstopkomst. 
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Vredeslicht 
Dit jaar zijn 2 Beverleiders naar Wenen vertrokken om het Vredeslicht op te halen en de hele 

ceremonie mee te maken. Op zaterdag 20 december werd het Vredeslicht onder grote 

belangstelling verdeeld over de aanwezigen.  

 

Vooruitblik op 2016 
In 2016 zullen we blijven zoeken naar mogelijkheden om overheadkosten te beperken. We 

zullen in het nieuwe jaar proberen om professioneler te gaan werken. Ontwikkeling van 

leiding is daarbij essentieel en zullen we waar mogelijk stimuleren. In januari 2017 beslissen 

we of we wel of niet doorgaan met het plan voor de uitbouw. We gaan alleen door als er 

voldoende toezeggingen zijn van subsidiegevers 

 

Groepsontwikkeling 
Naar aanleiding van de enquête groepsontwikkeling en het plan van aanpak van 2015 hebben 

we een aantal punten vastgesteld die duidelijk moesten maken waar we als groep voor staan. 

Zo zijn een aantal zaken op papier gezet, besproken en vastgelegd met een besluit.  

Zo wordt de transparantie tussen Dagelijks Bestuur en de groep vergroot door het verslag van 

de vergadering te behandelen in de groepsraad. Ook is besloten de ellenlange vergaderingen 

en besluiteloosheid te doorbreken door efficiënter te vergaderen. De groepsraad krijgt nu ruim 

voor de vergadering alle stukken toegezonden. De speltakken zijn dan in de gelegenheid om 

zaken vooraf te bespreken en een mening te vormen. Per agendapunt wordt vooraf de 

benodigde tijd bepaald en op de agenda vermeld. Door hamerstukken sneller af te werken 

komt er tijd vrij om voor het bespreken van belangrijke vragen. 

Het ”Actie” beleid en de “Visie” zijn vastgesteld en de doorlopende leerlijn is in 

ontwikkeling. Het aanstellingsbeleid is uitgebreid met een gesprek en het ondertekenen van 

een gedragscode gebaseerd op een voorstel van de Nederlandse Organisatie 

Vrijwilligerswerk. Dit als onderdeel van het beleid gericht op veiligheid voor de kinderen. 

 

Financiën overzicht over 2011 tot en met 2015 
 

De financiële situatie van de groep is en blijft gezond zoals blijkt uit de grafiek 
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