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Salwegahorde

za

11 - 15

PGA-huis

za

Manenborghhorde

vr

van ons derde onderdeel in de hordeleeftijd: De Salwegahorde!
Hierdoor is onze wachtlijst wat geslonken en kunnen we vooral weer bijna
30 kinderen wekelijks laten genieten van scouting!

PGA-huis

jaar

hoge inzet van alle vrijwilligers van Scouting Salwega.
Volg de uren-thermometer op de pagina’s en tel mee…

Een belangrijk hoogtepunt in het afgelopen jaar was het opstarten

PGA-huis

vr

2018

7 - 11

vr

Salwega
uren

Speciale aandacht is er in dit jaarverslag voor de bijzonder

za

za

en hoe we dit jaar gedraaid hebben. Wat hebben we zoal gedaan, wat
waren de hoogtepunten en hoe werkt een en ander bij Scouting Salwega
eigenlijk…

Bevers • 5 - 7

jaar • jongens en meisjes

za
PGA-huis

Het was weer een superjaar bij de Bevers! Ieder jaar denkt het

leidingteam dat we het beste jaar gehad hebben en dan blijkt het jaar
erop toch weer net dat beetje extra te hebben.

Ledenaantallen/-verloop 2018
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Natuurlijk hadden we de jaarlijks terugkerende ‘speciale’ opkomsten:
• de Paaslunch op 31 maart: de kinderen bereiden een heerlijke
lunch met wraps, gevulde eieren, chocoladefontein, sandwiches,
enzovoorts voor die ze dan met de ouders samen opeten;
• de installatie van 10 Bevers op 23 juni en 24 november, best
spannend en een beetje officieel;
• natuurlijk het logeerweekend dit jaar op 21 en 22 april. Lekker friet,
mayo, ketchup vanaf de tafel eten, haha;
• Sinterklaas is weer langs geweest met mooie cadeautjes;
• twee keer een serie van 3 opkomsten in februari en in november,
waar de Bevers aan de insignes Steven Stroom en Professor Plof
gewerkt hebben.
Buitengewoon leuke opkomsten waren wel de Kraamfeestopkomst,
de Highlandgames, het
Spetterfestijn met andere
Bevergroepen uit de regio én
natuurlijk: het Beveruitje naar
Aviodrome. Met z’n allen met de
trein en de bus naar Lelystad.
Een supertof jaar dus! Hoe gaan
we dat in 2019 overtreffen?

6 personen leiding
2 uur opkomst
42 weken per jaar
1 weekendkamp
978 uur totaal
80% bezetting
782

Salwega
uren
2018

Manenborghhorde • 7 - 11

jaar • jongens en meisjes

za
PGA-huis

Bij de Manenborghhorde hebben we in

2018 heel veel leuke opkomsten en avonturen
beleefd. In totaal hebben we wel 42 opkomsten
en 3 kampen voorbereid. Ook hebben de
welpen hun knoop- en kampvuurinsigne
behaald. Vele vuurtjes zijn er gebouwd en dat
gaat natuurlijk goed samen met lekkere broodjes
bakken. De leiding is onwijs trots op de welpen,
omdat ze hun scoutingtechnieken heel goed
onder de knie hebben!

Onze favoriete opkomsten van het jaar waren:
Ledenaantallen/-verloop 2018
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de WISZZ, casino-opkomst, highland games en vlotvaren.
Als grote afsluiter hadden we de waterspektakeldag
samen met heel Salwega wat echt onwijs spectaculair
was. Maar uiteindelijk zijn de kampen het allerleukst.
Tijdens pinksterkamp kwam Robin Hood langs om met
de welpen een eigen pijl en boog te maken.
Ook zijn we toen met z’n allen naar de dierentuin
geweest in Rhenen. Op zomerkamp in Apeldoorn was
de tijd door de war en vierden we elke dag een andere
feestdag. Wij kijken met heel veel plezier terug naar
2018. Kort gezegd; het was een topjaar!

6 personen leiding
2 uur opkomst
42 weken per jaar
2x weekendkamp
1.218 uur totaal
80% bezetting
974

Salwega
uren
2018

jaar • jongens en meisjes

za

Estahorde • 7 - 11

PGA-huis

De Esta’s hebben een fantastisch jaar achter

de rug. Het begon met een klein kampje, waar we
naar Kidzcity gingen en ‘s avonds lekker The Lion
King hebben gekeken. Er waren ook talloze leuke
opkomsten. Kunnen jullie je de insigneopkomsten
nog herinneren? Jullie hebben alles geleerd over vuur
maken, van hoe je een vuurtje aan moet maken en wat
een tondel is, tot wat het beste hout is voor een vuurtje
en zelfs hoe je zélf een vuurtje moet maken. Toen het
weer heerlijk zonnig werd hebben we een zeepbaan
gemaakt aan de achterkant van de berg. Jullie waren
echte durfals en gingen er supersnel vanaf.

Ledenaantallen/-verloop 2018
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Hierna volgde natuurlijk het fantastische
zomerkamp. Met z’n allen verzamelden we in Winssen.
Na de eerste dag kwam de enige echte Casper Vonk,
broertje van Freek Vonk, ons om hulp vragen. We
moesten hem helpen om de Bende van Ellende te
verslaan en zo het milieu te redden.
Na zomerkamp zijn de hordes gehusseld en

hebben we helaas afscheid moeten nemen van een
hele hoop kinderen. Gelukkig hebben we
superveel leuke kinderen erbij gekregen!
Met deze nieuwe groep zijn we aan een
nieuw jaar vol toffe opkomsten begonnen.

7 personen leiding
2 uur opkomst
42 weken per jaar
2x weekendkamp
1.421 uur totaal
80% bezetting
1.137

Salwega
uren
2018

jaar • jongens en meisjes

PGA-huis

za

Salwegahorde • 7 - 11

Op 17 november 2018 begint het verhaal van

de Salwegahorde. Met 10 ‘bestaande’ welpen van de
Estahorde en maar liefst 17 kinderen van de wachtlijst
begint ons avontuur. Vanuit niks een horde starten is
best een klus, maar we zijn goed op weg. Inmiddels
draaien we wekelijks met veel plezier en beginnen de
welpen elkaar steeds beter te kennen.

Het eerste doel is natuurlijk iedere nieuwe welp

Ledenaantallen/-verloop 2018
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bekend te maken met het thema Jungleboek. We
lezen zoveel mogelijk verhalen uit het voorleesboek
van Scouting Nederland over Mowgli en Shanti en hun
avonturen in de jungle. De programma’s die we draaien
passen bij de verhalen. Zo hebben we het over identiteit
gehad, samenwerking en over de wetten van de jungle
(regels binnen de groep). Maar het was ook al heel
snel december en hebben we uiteraard Sinterklaas en
Kerst gevierd. Zo was het jaar 2018 voor ons heel snel
voorbij. Kampen hebben we nog niet gehad, maar die
staan voor volgend jaar uiteraard op de planning.
Met goede zin beginnen we aan 2019!

6 personen leiding
2 uur opkomst
6 weken in 2018
geen kamp
126 uur totaal
80% bezetting
101

0
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Salwega
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2018

Scouts • 11 - 15

jaar • jongens en meisjes

fort
Lunet III
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Afgelopen jaar was voor de scouts een jaar

(na de oprichting in september 2017) waarin
veel opkomsten voor het eerst op ze af kwamen.
Wij hebben van alles gedaan. Van casino tot
aan een EHBO-opkomst maar wat er het meest
uitsprong was toch wel het leuke zomerkamp.

Het allereerste zomerkamp was voor

Ledenaantallen/-verloop 2018
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de Scouts in Duitsland op het mooie terrein
Brexbachtal. Hier verbleven de Scouts een hele
week, voor sommige had het nog wel wat langer
gemogen. Het thema van het zomerkamp was
Treasure Hunt, hierbij moesten de Scouts op
zoek gaan naar een schat die ergens verborgen
lag op het terrein. Naast het zoeken van de
schat hebben we tijdens deze week ook nog
gezwommen, een flink stuk gelopen door de
mooie omgeving, zijn we Koblenz in geweest en
hebben we geklommen in het klimbos.

Kortom voor de Scouts maar ook voor de
leiding een zeer geslaagde week!

5 personen leiding
2 uur opkomst
42 weken per jaar
3x weekendkamp
1.215 uur totaal
80% bezetting
972

0
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Salwega
uren
2018

Vendel • 11 - 15

jaar • meisjes
Het jaar 2018 is zoals ieder jaar werkelijk voorbij

za
fort
Lunet III

gevlogen. Waar we met het Vendel in januari nog lekker
op de ijsbaan stonden, moest binnen de kortste keren
alweer de voorbereiding op de RSW starten. Met het
thema Planet Big Bang hebben we ons drie weken
lang gewaand in de ruimte en is er naast het harde
werken natuurlijk ook enorm veel gelachen op het
daaropvolgende ISW kampje. Daaruit volgde dat de
Rozen ons, mede door een geweldig toneelstuk, gingen
vertegenwoordigen op de RSW. En hoe! Met een 7e
plaats kon het Vendel zich voor even de beste van
Salwega noemen.

Ledenaantallen/-verloop 2018
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In 2018 hebben we met het Vendel ook een
uitgebreide lunch georganiseerd voor alle ouders.
Met hun kook- en serveerkunsten hebben de Vendels
allemaal hun kookinsigne verdiend. We mochten
ons vervolgens alweer snel gaan opmaken voor het
zomerkamp. In Expeditie Robinson stijl hebben we
een prachtige week gehad met zowel uitdaging als
ontspanning.
Als kers op de taart
is onze groep verrijkt
met veel nieuwe
gezichten,
op naar 2019!

4 personen leiding
2,5 uur opkomst
42 weken per jaar
4x weekendkamp
1.216 uur totaal
80% bezetting
973

Salwega
uren
2018

jaar • jongens
In het jaar 2018 ging het bij de Troep

za

Troep • 11 - 15

fort
Lunet III

eigenlijk niet zo heel veel anders dan in de
voorgaande jaren: nog steeds een bende
jongens bij elkaar, de leiding die het allemaal
maar probeert bij elkaar te houden en vooral
heel veel potjes BB, leuke opkomsten,
kampen en gezelligheid.

Het hoogtepunt van het jaar was

Ledenaantallen/-verloop 2018
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natuurlijk het zomerkamp in Ommen, met
de tweedaagse hike, uitje, veel zwemmen,
spannend thema-verhaal en niet minder
belangrijk: heerlijk weer.

Wat we verder nog gedaan hebben in 2018?

Fikkie stoken, broodjes bakken, ISW & RSW, vlotvaren,
insigneopkomsten, PL-opkomsten, ducttapeopkomst,
pionieren, katapulten bouwen, bomen omhakken,
Waterspektakeldag… te veel om op te noemen.

7 personen leiding
3 uur opkomst
42 weken per jaar
5x weekendkamp
2.345 uur totaal
80% bezetting
1.876

31/12

Troep

2
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Salwega
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jaar • jongens en meisjes
Afdeling 439 is bekend om actieve programma’s

za

Afdeling 439 • 15 - 18

fort
Lunet III

voor eigen leden, maar ook voor de hele groep en zelfs
voor de regio. Afdeling 439 zet zich ook in voor officiële
gelegenheden, zoals het verlenen van assistentie
tijdens dodenherdenking of Remembrance Sunday.
Tijdens de regionale scouting wedstrijden in Baarn heeft
afdeling 439 assistentie verleend bij de opbouw en het
begeleiden van de activiteiten waarbij de scouts van de
regio strijden voor Landelijke scouting wedstrijden.
Klimmen, klauteren blijft leuk voor iedereen.

Tijdens het Pinksterkamp van afdeling 439
Ledenaantallen/-verloop 2018
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hebben wij een bezoek gebracht aan het klimbos in
Apeldoorn waar we op een veilige manier een hele
leuke ervaring hebben gehad.
Als activiteit voor de hele Salwega groep heeft afdeling
439 in de zomer een waterspektakeldag georganiseerd,
met glijbanen, kabelbanen, zeephellingen, touwbruggen
in en over de fortgracht. Zelfs een stuk achtbaan met
een waterbak als rem. Het was een topactiviteit op een
heerlijke zonnige dag.
Tijdens Remembrance
Sunday heeft de hele
afdeling geassisteerd
bij de plechtigheden uit
respect voor slachtoffers
en nabestaanden.

5 personen leiding
3 uur opkomst
42 weken per jaar
3x weekendkamp
1.505 uur totaal
80% bezetting
1.204

Salwega
uren
2018

jaar • jongens en meisjes

za

Afdeling 551 • 15 - 18

PGA-huis

In oktober luidden we het seizoen fantastisch in

met een kennismakingsweekendje voor onze
nieuwe leden. Na een gezellig wandeltochtje
en een late filmavond waren we nóg meer
een groep dan we daarvoor al waren. In het
najaar hebben we verder nog twee keer op
rommelmarkten een kampvuur voor kinderen
verzorgd om geld te verdienen. We wilden
namelijk eens in een huisje op zomerkamp.

Na een geslaagd pannenkoekenhuis

Ledenaantallen/-verloop 2018
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80% bezetting
1.330

Na de zomer zijn we met een grote vernieuwde
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samen met 439, met Parijs als thema,
hadden we genoeg centjes om in juni richting
Badenkirchen te rijden. We hebben hier voor 551’s
doen een goeie, actieve week gehad: een highrope parcours, een gletsjer beklommen, lekker
gezwommen en stadjes bezocht!

6 personen leiding
3 uur opkomst
42 weken per jaar
2x weekendkamp

club opnieuw van start gegaan met originele
programma’s zoals ‘spaghettiberg’. Ook nu hadden
we weer een kennismakingskamp, waar we dit keer
zijn gaan bowlen. Toch vond iedereen de leukste
opkomst van het najaar van 2018 Masterchef!
Dit was een superspannende strijd om wie er het
beste kon koken. Uiteraard won de begeleiding.

Salwega
uren
2018

vr

Vrijdagstam • 18 - 23 jaar • jongens en meisjes

PGA-huis

De stam heeft weer een superjaar achter de rug.

Ledenaantallen/-verloop 2018

We zijn sinds afgelopen jaar met een bijzonder grote groep.
Door de strakke registratie van het aantal leden bij Salwega
zagen we dit van tevoren aankomen. Er waren plannen
gemaakt voor gesplitst draaien (een vrijdagstam en een
zaterdagstam) maar uiteindelijk hebben we gewoon alle
opkomsten met zijn allen gedraaid en dat ging prima.
Er was nog wat twijfel over het verloop van de kampen
maar dit ging ook helemaal goed. Het kamp tijdens het
Hemelvaartweekend vond ook afgelopen jaar weer plaats in
Aerdenhout. De stam komt hier wel vaker met Hemelvaart
dus alles voelde vertrouwd en we hadden geweldig weer.
We hebben zelfs een dagje heerlijk op het strand kunnen
vertoeven!

1

Het zomerkamp was ook een groot succes. Nadat alle
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stamleden die leiding geven een weekje alles hadden gegeven
tijdens de ledenkampen konden ze bijna meteen door om lekker met
de stam uit te rusten in het oh zo mooie Limburg. Ook tijdens onze
zomerkamp week hadden we perfect weer. We hadden een heus
zwembad mee (met dank aan Rob) waar we elke dag met de hele
stam in konden chillen en afkoelen na het programma. Na de zomer
zijn er helaas een paar leden naar de boomstam gegaan maar we
hebben er gelukkig ook een hoop enthousiaste afdelingsleden bij
gekregen! Met elkaar hebben we ook dit jaar al weer een hoop toffe
opkomsten gehad en het Hemelvaartweekend en zomerkamp zijn
alweer geboekt. De stam heeft het zoals altijd heerlijk naar zijn zin!

n.v.t.

Salwega
uren
2018

vr

Boomstam • 23 - … jaar • jongens en meisjes

PGA-huis

De Boomstam, oftewel: de fundering van Salwega.

Met meer dan 60 leden, ook het grootste onderdeel van
Salwega. Eén keer per maand komen de oude rotten
van Salwega bij elkaar om te delen hoe ‘vroeger alles
beter was’, een drankje te drinken, maar vooral om hele
leuke programma’s te volgen met elkaar. We hebben
dan ook niet stil gezeten in 2018!

Zo zijn de Boomstammers op vrijdag niet alleen

Ledenaantallen/-verloop 2018
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Boomstam

bezig geweest met het beschermen van Lunetten
tegen terroristische organisaties, maar hebben we
ook ontspannen in een bootje door de grachten
gevaren, een balletje geworpen op de bowlingbaan
en onze olifantenkennis ingezet tijdens één van onze
zelfgemaakte quizen.

bestuursoverleg
70 uur totaal
80% bezetting

Kenmerkend voor de opkomsten

van de Boomstam is dat ze zowel leuk
zijn voor de jongste aanwas als de
doorgewinterde Boomstammer. Doordat
de samenstelling van de deelnemers
van elke opkomst wisselt, spreek je veel
verschillende mensen en is het altijd weer
anders (leuk).
Kortom, ook 2018 was een topjaar met veel
verschillende programma’s, veel borrels,
maar ook voor heel veel gezelligheid!

56

Salwega
uren
2018
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Zomerkampen
40 personen leiding
11 personen kookstaf
112 uur (1 week)
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Groepsactiviteiten
Januari
Nieuwjaarswandeling

Februari
Winterkamp

Maart
Stamfeest
Pannenkoekenrestaurant
Gluren bij de Buren
NL Doet

April
Herdenking Fort de Bilt

Mei
Juni
4 mei herdenking Domplein Scoutingloterij
Waterspektakeldag

Herdenkingen
28 april: 10 personen
4 mei: 50 personen
11 nov.: 4 personen
64 uur totaal
64

Juli
-

Augustus
Seizoensopening voor
vrijwilligers

September
Lunetjes
Wijkdag Lunetten
Club van 100 bijeenkomst

Oktober
WISZZ-weekend

November
Remembrance Sunday
Opstart Salwegahorde

December
Sinterklaas
Kerstviering

Salwega
uren
2018
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Organisatiestructuur

Groepsbestuur

materiaalteam

Groepsraad

‘t Vonkje /
Winkeltje

voorzitter
secretaris
penningmeester
groepsbegeleider
algemeen bestuurslid
10

ve r

gaderingen in 20

300 uur groepsraad
100 uur groepsbestuur
70 uur
stichtingsbestuur
130 uur TLO
600 uur totaal

18

600

Stichtingsbestuur
voorzitter
secretaris
penningmeester
gebouwbeheer
groepsvoorzitter

groepsbestuur
alle leiding van de onderdelen
contributie

vertegenwoordiging van
beheerstichting en
materiaalteam

praktijkbegeleiding

5v

erga

deringen i

7v

8
1
0
n2

ledenadministratie
club van 100
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van de leidingteams
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52

leeftijd 7 - 11 jaar (hordes)

57

leeftijd 11 - 15 jaar (scouts, vendel, troep)

26

leeftijd 15 - 18 jaar (afdelingen)
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leeftijd 18 - 23 jaar (stam)
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

		

9

15

bestuursleden

		

overige vrijwilligers
in vaste functies

63
		

Boomstamleden
leeftijd vanaf 23 jaar

Backoffice wie zijn er actief ‘op de achtergrond’

594 uur

pag. 21

pag. 22

32 uur

Groepsbestuur
Houdt de vereniging ‘op koers’.
In 2018 zijn we gestart met de Visieontwikkeling voor
Salwega richting 2025.
Stichtingsbestuur
Richt zich op het accommodatiebeheer en -exploitatie.
Materiaalteam
Beheert alle materialen binnen de vereniging.
Praktijkbegeleiding
Ondersteunt en traint onze leidingteams.
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E
T
S
‘
De
r:
g naa
n
i
g
2018

28 uur

60 uur

22 uur

24 uur

12 uur

8 uur
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Ledenadministratie / wachtlijstbeheer
Leidt onze ledenadministratie in goede banen.
In 2018 was vooral de inrichting (qua leden) van de
Salwegahorde een uitdagend project.

19 personen
in bestuurs- en
ondersteunende
functies
780 uur totaal
780

Contributie
Verzorgt de inning van de contributiegelden van de leden.
In 2018 is verdere vooruitgang geboekt met het volledig
automatisch innen van de contributiegelden.
‘t Vonkje
Verstuurt elke maandagavond weer onze digitale nieuwsbrief
aan alle Salwegianen. In 2018 maar liefst 43 keer!
‘t Winkeltje
Organiseert de in- en verkoop van tweedehands scoutfits én
de nieuwe Salwega-shirts.
Club van 100
Beheert ons bestand met donateurs.
In 2018 was er een bijeenkomst voor onze donateurs met
een presentatie van de World Jamboree-gangers.
Vertrouwenspersonen
Dragen bij aan een sociaal veilige omgeving.
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Onze accommodaties beheerstichting Scouting Salwega
PGA-huis

42%

2.436 uur van de 5.824 uur
structurele Scouting
BSO
incidentele
verhuur
Salwega
Ludens
verhuur
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676
uur

1.056
uur

beheerd door de beheerstichting van Scouting Salwega. Daaronder
valt ook de exploitatie en verhuur van het PGA-huis wat eigendom is
van Scouting Salwega. In 2018 waren er, naast de BSO van Ludens
en Scouting Salwega, nog 4 vaste huurders die op regelmatige basis
gebruik maakten van één of meerdere vertrekken danwel de buitenruimte
(kampvuurkuil) van het PGA-huis. Incidenteel werd er verhuurd
aan andere partijen, bijvoorbeeld een zomerkamp van een andere
scoutinggroep.

4 bestuursleden
42 klusochtenden
overleg met derden
voorbereidingen
635 uur totaal
635

Rondom de ontwikkeling van het Beatrixpark worden er

weekbezetting

320
uur

Onze beide accommodaties, het PGA-huis en Fort Lunet III, worden

continu veel contacten onderhouden met de Gemeente Utrecht en andere
belangenorganisaties. In de totstandkoming van de Omgevingsvisie
Lunetten heeft Scouting Salwega een zeer actieve rol gespeeld.

De leden van de Stichting zijn wekelijks actief op de

accommodaties. Met het uitvoeren van klein herstelwerk en andere
klussen aan het gebouw en de buitenterreinen houden we het geheel
in goede staat. Zo is er in 2018 een kastenwand gebouwd om
opbergruimte te bieden aan huurders en onze groeiende vereniging.
Het jaarlijkse
Fort Lunet III terugkerende NL-Doet
wordt gebruikt om grotere
klussen op te pakken. Dit
veelal in samenwerking
met extra handjes van
ouders en leden, TOP!

384
uur
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Wat maakt materiaal uit?
5 personen
42 avonden
laden/lossen kampen

Het hebben van goed materiaal is essentieel tijdens de

kampen en activiteiten van Scouting Salwega. Maar wat is goed
materiaal? Wij van het materiaalteam proberen hier keer op keer
de juiste keuzes in te maken. Kopen we een tent van €1500,- of
kan het ook met minder; gaan we voor een lichtgewicht gasfles
of houden we het bij de vertrouwde stalen. In de zomermaanden
zijn Helge Veltman, Jeroen Kruft, Peter Kreijns, Rob Vermeulen
en Astrid Tholen elke woensdagavond op Fort Lunet III om zich
over deze en andere vraagstukken te buigen.

690 uur totaal
80% bezetting
552

Binnen het materiaalteam zijn we van alle markten thuis, van
het ‘regelen van materialen’ tot de financiële administratie of de
tijdspadbewaking. Onze grootste evenementen zijn de kampen,
waarbij het overgrote deel van het materiaal uitgegeven wordt.
Door de groei van Scouting Salwega is de druk op de ruimte van
het materiaalteam ook groter en hebben we ervoor gekozen de
indeling van de opslaghokken ingrijpend te veranderen.

Een leuk hoogtepunt in 2018 voor het materiaalteam

was de waterspektakeldag. Hiervoor moest erg veel worden
opgebouwd, en ook moest er vanalles geregeld worden zoals tal
van pompen om het watermanagement te faciliteren.

Zo zijn er afgelopen jaar onder andere de lichtgewicht

gasflessen voor de patrouilles aangeschaft. En natuurlijk een
complete kampuitrusting (tenten kookgerei, zeilen, etcetera) voor
het in 2017 opgerichte onderdeel de Scouts.
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Buiten Salwega ook actief maatschappelijke betrokkenheid
Als gebruiker van het Beatrixpark en omdat we ons als

organisatie verbonden voelen met Utrecht en Lunetten in het
bijzonder, hebben we ons in 2018 met veel enthousiasme ingezet
voor diverse lokale initiatieven:
• Wilgen knotten in Lunetten;
• Omgevingsvisie voor Lunetten (actieve bijdrage geleverd bij
diverse workshops en bijeenkomsten);
• BBL Groen werkgroep ontstaan vanuit Buurt Budgetten Lunetten
met als oogmerk het verbinden van groen en recreatie;
• BOL-loop ondersteuning langs het parcours;
• 4 mei herdenking zowel op het Domplein, als op Fort de Bilt,
vorming erehaag;
• Remembrance Sunday in samenwerking met oud-mariniers;
• Lunetjes het Beatrixpark weer opgeruimd;
• Gluren bij de Buren onze locatie beschikbaar (mét koffie en thee).

En ook binnen scouting hebben we ons op regionaal niveau bij

diverse initiatieven aangesloten om processen op gang te brengen en
activiteiten te realiseren:
•
•
•
•
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Vorming nieuw regiobestuur bij Regio 3 rivieren;
Organisatie RSW op diverse niveaus;
Medewerking speldagen bij Regio 3 rivieren;
Ontwikkeling nieuwe subsidieverdeling
van de gelden van de Gemeente Utrecht voor
de 16 Utrechtse scoutinggroepen.
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De eindafrekening over 2018 is nog niet beschikbaar op het moment van verschijnen van dit jaarverslag. De figuren zijn gemaakt op basis van de begroting 2018.
Omdat de inkomsten en uitgaven van onze kampen elkaar opheffen, zijn deze niet in de figuren meegenomen.
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Onze inzet geheel vrijwillig!

17.850

17.850

vrijwilligersuren

Het totaal van onze vrijwilligersuren is een inschatting! Wanneer we dit door zouden rekenen tegen een uurtarief van € 15,-*, wordt het een totaal van € 267.750,We hebben deze uren berekend (na de input vanuit de diverse onderdelen) met de volgende uitgangspunten:
• We berekenen het aantal uren dat ieder lid van de leiding met Scouting Salwega
bezig is. We starten met de opkomsttijden (42x per jaar), deze zijn vermeerderd met
anderhalf uur voorbereidings- en opruimtijd. Daarin zit ook het voorbespreken van
de programma’s. Daarnaast vullen we deze uitkomsten aan met de verschillende
jaarlijks georganiseerde weekendkampen. Hiervan zijn de slaapuren (8) niet
meegeteld. Omdat niet iedereen elke opkomst aanwezig is, is de totaalsom van deze
uren vermenigvuldigd met een bezettingsfactor van 0,8. Onze zomerkampen zijn
op vergelijkbare wijze bepaald, waarbij de kookstafbezetting ook is meegenomen.
Tenslotte zijn er voor de leiding twee overleggen: de Groepsraad (alle leiding) en het
TLO (alleen teamleiders) die een aantal keren per jaar plaatsvinden. Ook hiervoor
hebben we met een bezettingsfactor gerekend.
• Er zijn 2 besturen actief met Scouting Salwega. De vergaderingen hiervan zijn
eenvoudig mee te nemen. De werkzaamheden daaromheen wisselen echter behoorlijk
per functie. De bestuursleden hebben hier zelf een inschatting van gegeven.

• Op de achtergrond zijn meer vrijwilligers met vaste functies voor Scouting Salwega
aan het werk, zoals het materiaalteam, het ledenbeheer, ’t Vonkje, winkeltje, etcetera.
Aan iedereen is gevraagd zijn/haar uren in te schatten en ook deze zijn meegenomen.
Uiteindelijk zijn wij conservatief geweest in onze berekeningen. Bijzondere activiteiten als
‘De waterspektakeldag’, ‘Het Pannenkoekenhuis’ en ‘Het Beveruitje’ ontbreken in de lijst
van uren. Zo voorkomen we dubbeltellingen (zijn ook opkomsten) maar aan de andere
kant zit er juist in deze activiteiten veel meer voorbereidingstijd. Ook extra momenten als
lunchbesprekingen en andere gezamenlijke activiteiten zijn buiten beschouwing gelaten.
Uiteindelijk maken we op deze wijze graag inzichtelijk hoe waardevol al onze vrijwilligers
voor Scouting Salwega zijn. En toegegeven: iedereen vindt het écht leuk om te doen!
Wij zijn supertrots op al onze vrijwilligers en willen ze onwijs bedanken voor hun passie
en vele, vele, vele uren inzet!

* uit onderzoeksrapport: Sociaal-economische impact van Scouting Nederland, pag. 10 https://www.scouting.nl/downloads/over-scouting/publicaties
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Tot slot
Wij hopen dat dit jaarverslag een goed beeld heeft gegeven van onze organisatie en activiteiten in 2018.

Wij hebben geprobeerd om op een zo prettig mogelijke wijze een transparant beeld van onze organisatie te schetsen.
Dit jaarverslag is tot stand gekomen dankzij de inbreng van de vele vrijwilligers van Scouting Salwega.
Het jaarverslag is vastgesteld op de groepsraadvergadering van 21 maart 2019.
Het jaarverslag is als PDF verstuurd naar alle Salwegianen en ouders/verzorgers.
Daarnaast is het als download beschikbaar op onze website www.salwega.nl.
Heb je nog op- of aanmerkingen naar aanleiding van deze publicatie, of wil je gewoon een reactie aan ons meegeven,
dan kan dat via: info@salwega.nl

Redactie en realisatie:
Tamara Wagemaker en Gerrit Jan van Barneveld
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