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Welkom, 

2016 was een redelijk rustig jaar waarin alles gewoon lekker zijn gangetje ging. 

De kinderen hebben zich prima vermaakt op de zaterdag, de leiding heeft weer van alles uit de 

kast gehaald om de kinderen te inspireren en iets te leren. 

Het bestuur is heel blij om te zien hoe alle vrijwilligers vormgeven aan de visie van Dirk 

Duyvel. 

 

Wat bestuursleden en leiding betreft kunnen we nog steeds wat uitbreiding gebruiken. 

Er zijn wat wisselingen geweest en een aantal mensen heeft aangegeven dat ze hun 

activiteiten buiten Dirk Duyvel gaan zoeken. Het zou heel fijn zijn als er nieuwe mensen zich 

willen voegen bij onze vereniging als bestuurslid of leiding. 

 

Er is zeker niet stil gezeten, er is heel actief meegedaan met de jaarlijkse acties zoals Jantje 

Beton, de paasstukjes, 4 mei dodenherdenking, de wandelvierdaagse en niet te vergeten de 8 

oktoberviering en sinterklaas. 

De appeltaarten bij de vierdaagse zijn een groot succes, daar gaan we zeker mee door! 

Een groot dankjewel is wel op zijn plaats aan alle mensen, leiding en leden, die deze 

activiteiten mogelijk hebben gemaakt! 

 

Op de achtergrond wordt nog steeds hard gewerkt, gepuzzeld, gebeld en gemaild om te 

onderzoeken of de nieuwe aanbouw kan worden gerealiseerd. 

Grote stappen zijn genomen en bij de beursvloer van Alkmaar is expertise binnengehaald die 

mee kan denken om onze droom te kunnen verwezenlijken. 

 

We zijn er nog niet, in loop van 2017 wordt besloten of we ermee door kunnen gaan of dat het 

niet haalbaar is. 

 

We maken ons op voor een jubileumjaar, 30 jaar bestaan we in 2017. 

Een jubileum dag wordt gepland en we gaan met de hele groep op kamp. 

 

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 

 
Ontwikkeling aantal leden in de afgelopen 5 jaar 

 

Ontwikkelingen binnen de speltakken  
Vooral de groei van het aantal Bevers van vorig jaar 10 naar dit jaar 16 valt hierbij op. Ook 

het aantal Welpen is gelukkig weer gegroeid van 23 naar 28. De scouts lopen wat terug van 

29 naar 25 en de Rowan/Sherpa’s blijven gelijk in aantal. De oudere speltakken zoals de Stam 

en de Jongerenstam groeiden samen naar een ledenaantal van 54. 

De verwachting is dat het aantal welpen de komende jaren verder zal stijgen. Met zestien 

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. Een steeds groter deel van de 

stam is 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 en ontwikkeling van de leiding.  
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Wij menen dat het stimuleren van opleidingen aan zowel het individu als aan groep ten goede 

komt en voeren daarom een ruimhartig kosten vergoedingen beleid. Gekwalificeerd leiding 

bij Bevers/Welpen/Scouts: 1 persoon. Gilwellcursus: 1 persoon.  

Tijdens het Essentials weekend voor bevers/welpen zijn de volgende Modules gehaald: 

Spelvisie en spelaanbod, Programmeren, Leeftijdseigene, Motivatietechnieken en 

groepsproces, Presenteren en uitleggen van spel en Evalueren van activiteit. Gekwalificeerde 

leiding voor kamp Bevers/Welpen 1 en voor Explorers: 1 persoon. Teamleidersvaardigheden 

Explorers: 1 persoon. 

Dit jaar is intern een opfriscursus EHBO voor (nieuwe) leiding gegeven. 

 

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). Scouting Nederland (SN) heeft 

besloten dat voortaan iedereen een VOG verklaring dient te hebben. We hebben dat voorstel 

van SN overgenomen en benoemen nu alleen personen die een VOG verklaring hebben 

overhandigd. Uitgezonderd zijn alleen de chauffeurs. 

Het aanstellingsbeleid is uitgebreid met een gesprek en het ondertekenen van een gedragscode 

gebaseerd op een voorstel van de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV). Dit als 

onderdeel van het beleid gericht op veiligheid voor de kinderen. 

 

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 en een toelichting hoe de vertrouwenscommissie werkt staat op onze 

website. De vertrouwenscommissie is via email of telefoon bereikbaar. 

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 

2016 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.  

 

Website 

Met de benoeming van een beheerder voor onze website is de onderhoud en 

verantwoordelijkheid geborgd. De nieuwe beheerder is direct, in samenspraak met anderen, 

gestart met het ontwikkelen van een geheel nieuwe website. Met een logischere opbouw en 

voornamelijk gericht op het informeren van onze bezoekers. 
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Gebouwbeheer 

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

conditie tegen zo laag mogelijk kosten.  

Dit jaar is het onderhoud zoveel mogelijk sober uitgevoerd omdat we onze financiële reserve 

weer op moesten bouwen en de mogelijke spoedige start van de uitbouw. 

Als de uitbouw er komt wordt die gebouwd op de plaats waar nu tegels liggen. Tussen de V 

van het gebouw en het grasveld. Er zijn 2 groepen gevormd om de bouw te realiseren. Een 

technische, die zorgt voor de voorbereiding en realisatie en een sponsorgroep, die zorgt voor 

het benodigde fondsen. De groepen worden aangestuurd door de stuurgroep. 

 

 
Symbolisch is de eerste Euro gestort voor de uitbouw 

 

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

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

klimaat.  

 

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.  
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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. 

8 oktober 
Leiding heeft meegeholpen met het door Scouting Alkmaar georganiseerde kinderfestijn op 

het Canadaplein.  

 

Collecteren voor Jantje Beton 

In maart heeft de groep de jaarlijkse huis-aan-huis collecte voor Jantje Beton uitgevoerd.  

 

Verzorging van koffie, thee en soep tijdens de Pluswandelvierdaagse 

Langzamerhand weten alle lopers ons te vinden voor koffie, thee, soep, koek en wc. Samen 

wat eten of drinken met gezellige achtergrondmuziek. 

 

Activiteiten voor eigen groep 

Binnen de eigen groep worden ook speciale activiteiten gedaan, deels om de inkomsten op 

peil te houden. 

 

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 en voor de aanloopkosten van de nieuwe uitbouw.  

Overvliegen 

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

via een obstakel, symbolisch overvliegen naar de volgende speltak.  
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Tot laat in de avond wordt gebouwd aan de toren 

 
Geblinddoekt wordt de overvlieger over het obstakel geleid 
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Installatie nieuwe leden 

Na het overvliegen worden de nieuwe leden van de speltak geïnstalleerd.  

 

 
Installatie welpen 

 

 
Een opkomst van de JongerenStam. Lekker een warm bad 



 
10 

 

 

 

 

Groepskamp 

Dit jaar werd het groepskamp naast ons clubhuis gehouden. 

 

 
Gezamenlijk eten 

 

 

 

 

 

Zomerkampen 

De speltakken hebben altijd een thema voor het kamp. Zo hadden de Scouts dit jaar de 

Vikingers als thema. 
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Deze twee vervaarlijk uitziende commandanten hebben alles onder controle  

 

 

 
De Vikingers bouwen aan hun onderkomen voor de nacht 
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Na een goede nachtrust worden de boten klaargemaakt voor een avontuurlijke tocht over de 

rivier 

 

 
Vol zelfvertrouwen en verlangen op weg naar nieuwe veroveringen en uitdagingen. 
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Gezellig bij het kampvuur 

 

Jaarlijkse BBQ 

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

wordt door het bestuur aangeboden om alle leiding en vrijwilligers te bedanken. Afscheid 

nemende leiding of bestuursleden worden toegesproken en krijgen een certificaat uitgereikt. 

 

JOTA 

De Jota was ook dit keer een gezellig en leuk spel. Volgend jaar gaan we weer voor de 1e 

plaats. 

 

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 2017 weer te houden, maar dan met wat meer 

spanning. 

 

 

 
Sinterklaasfeest bij de Bevers 

De Sint en zijn Pieten hebben onze 

jongste jeugdleden weer met een 

bezoek vereerd,  

 

De oudere speltakken organiseerde 

hun eigen vorm van Sinterklaasfeest  

Sinterklaas 
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Het Vredeslicht

 

Wij zijn op weg naar het hoofdkantoor van de NS in Utrecht. Daar is vandaag (17 december) 

de bijeenkomst van het Vredeslicht. Het licht is eerder vanuit Wenen gekomen. Dan is het 

daarna aan ons om het Vredeslicht verder te verspreiden.  

 

Groepsontwikkeling 
Voor de verdere ontwikkeling en verbetering van de groepsprocessen zijn 4 belangrijke 

beleidsvelden vastgesteld.  

- Actiebeleid 

- Visie 

- Doorlopende leerlijn 

- Communicatie 

Om er zeker van te zijn dat deze beleidsvelden ook bij nieuwe leiding bekend zijn zullen die 

in 2017 worden overhandigd na hun benoeming. 

Vooruitblik op 2017 
In 2017 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 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 en een goede dekking voor de meerkosten hebben 

gevonden. 
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Financiën overzicht over 2012 tot en met 2016 
 

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