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Gerrit Jan,
groepsvoorzitter:

“Op het moment dat ik dit schrijf 

komt Nederland langzaam uit de 

coronacrisis. Ook Scouting Salwega 

heeft er een lastige periode op zitten. 

Juist bij onze organisatie, waarbij het 

samen leuke activiteiten doen altijd 

centraal staat was het op z’n zachtst 

gezegd ‘even wennen’. Maar gelukkig 

was er voldoende inzet en creativeit 

om in no-time de leukste online-

programma’s aan te bieden.

Dit jaarverslag brengt ons terug in 

de tijd en staat gelukkig nog steeds 

vol met de herkenbare 

enthousiaste en top-
georganiseerde 

programma’s, kampen 
en activiteiten.

Veel kijk- en 
leesplezier!”

https://www.salwega.nl
https://www.salwega.nl
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Bevers • 5 - 7  jaar • jongens en meisjes
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De laatste zin in het jaarverslag 2018 was: “hoe gaan 
we dat in 2019 overtreffen?”

Nou dat is gelukt! De KRO-NCRV heeft gevraagd of de 
Salwega Bevers deel wilden nemen aan het programma 
Kindertijd van Zappelin. Een serie van 5 uitzendingen. 
“JAAAA” was ons antwoord. Ze hebben hele toffe 
opkomsten gefilmd en wat hebben wij genoten, want we 
kwamen op TV! 

Wij hebben een echte stormbaan gemaakt,  
waar de bevers moesten klimmen, klauteren en 
hun uithoudingsvermogen werd getest. 
Er zijn verschillende nieuwe bevers geïnstalleerd 
en overgevlogen naar de hordes. 

Het beveruitje ging deze keer met de trein en de bus 
naar het PIT museum; een hele dag aan en in de auto’s 
van politie, ambulance en de brandweer zitten.  

De progressiematrix van Scouting Nederland werd 
goed ingezet; de kinderen hebben bijvoorbeeld kennis 
gemaakt met routetechnieken en geleerd hoe het 
kompas werkt. 

Professor Plof was een van de karakters waar de 
bevers de badge van konden verdienen. De kinderen 
hebben allemaal proefjes gedaan. 

Ook werden dit seizoen de ouders met vader- en 
moederdag weer verwend met een zelfgemaakt 
cadeau. 

Kortom het was erg leuk om elke week bij de bevers 
van Salwega te mogen spelen.

Adam en Saartje:

“Omdat je lekker vies  

mag worden en we gekke 

dingen doen…”

Waarom is het bij de bevers zo leuk?

https://www.salwega.nl
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Manenborghhorde • 7 - 11  jaar • jongens en meisjes

Manenborghhorde
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In 2019 hebben we samen met de welpen weer heel 
veel avonturen beleefd. Zo hebben we samen met heel 
Salwega een vossenjacht gedaan, waarbij alle leiding 
verkleed verstopt zat in Lunetten en de leden ons 
moesten vinden. 

We hebben dit jaar ook weer hele leuke kampen gehad. 
Tijdens ons eerste klein kampje deden we een mini-
ISW, waar we de welpen gingen testen op hun scouting 
technieken en samenwerking. Met pinksterkamp 
hebben de welpen hun toverdiploma gehaald. Maar het 
hoogte punt van 2019 was toch echt wel ons 
zomerkamp. De welpen zijn voor het eerst 
gaan kamperen in een tent. Hiervoor hebben 
we de Salwega-STE prijs gewonnen: 
de Manenborghhorde de stoer-in-de-tent-STE. 
Tijdens het kamp is het de welpen gelukt om 
de schat van Robinson Crusoë te vinden door 
alle stukjes schatkaart te bemachtigen. 
De drie leukste opkomsten vonden wij het uithollen 
van pompoenen tijdens Halloween. De kookopkomst, 
waarbij de welpen helemaal zelf een driegangenmenu 
hebben gekookt. En als laatste natuurlijk de insigne-
opkomsten waarbij de welpen hun zakmes-insigne 
hebben behaald. Ook hebben we nog een klein kampje 
gedaan, maar daar vertellen Emma, Nanja & Vicky 
meer over. Het was weer een fantastisch jaar!

Emma, Nanja & Vicky:

“Het leukste aan scouting is nestenslepertje.  

De leukste opkomst was het koken. 

En natuurlijk het kleinkampje, 

want we gingen naar het 

Spoorwegmuseum en ’s avonds 

gingen we film kijken.  

In de ochtend gingen we 

verstoppertje in het donker 

spelen in het hele PGA,  

dat was echt cool!”

https://www.salwega.nl
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Estahorde • 7 - 11  jaar • jongens en meisjes

Estahorde
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De samenstelling van de estahorde is dit nieuwe jaar 
volledig veranderd. We hebben vanwege de nieuwe 
opkomsttijden afscheid moeten nemen van veel leuke 
kinderen, maar hebben gelukkig ook veel nieuwe 
kinderen bij de esta’s mogen verwelkomen. Na een 
periode wennen voelde het gelukkig weer vertrouwd en 
konden we op zomerkamp. 

Tijdens pinksterkamp kregen de esta’s de vraag of ze 
Peter Pan konden helpen in zijn strijd tegen Kapitein 
Haak. Nadat ze een tijd niets meer gehoord hadden, 
werden ze voor de zomervakantie gevraagd om mee 
te reizen naar Nooitgedachtland. Ook wel bekend 
als Dedemsvaart. Tijdens dit zomerkamp kregen 
ze elke dag een opdracht om zo dichter bij Kapitein 
Haak te komen. Op de laatste avond werd hij dan ook 
verslagen; net op tijd want het kamp was voorbij. 

Sam:

“Op scouting doe je 

samen allemaal dingen 

die je normaal niet 

zou doen: vuurtjes 
maken, vette 

spellen 
en kampjes 
natuurlijk!”

Helaas moesten we na het zomerkamp afscheid 
nemen van onze Akela, Milo. Gelukkig kwam Ko 
(Stijn) ons team versterken en draaide Baloe (Daan) 
regelmatig mee om volgend jaar ook vast mee te 
komen draaien. 

De opkomsten gingen van klassiekers als slootjes-
dag en dodende straal, naar nieuwe spellen zoals 
levend ganzenbord. Dit jaar zijn we ook veel 
bezig geweest met scoutingtechnieken; knopen 
en routetechnieken. Tijdens de insigneopkomsten 
hielden we ons extra bezig met de knopen om zo 
uiteindelijk een knopen-insigne te verdienen.

https://www.salwega.nl
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Salwegahorde • 7 - 11  jaar • jongens en meisjes

Salwegahorde
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Wat ging dat snel! Ons eerste jaar als salwegahorde 
is voorbij. Wat is ieder van onze welpen gegroeid 
tot een volwaardig scout. Afgelopen jaar hebben 
de welpen geleerd om met een GPS te lopen, een 
kook-insigne behaald en zelfs zelfstandig een vuurtje 
gestookt. Maar bovenal hebben we vooral ontzettend 
veel plezier gehad en gelachen. Van klimmen en 
zwemmen tot een barbecue met alle ouders. Van vlot 
varen en een zeepglijbaan tot gokken in een casino. 
Van lekker gek doen tijdens carnaval tot de geitjes 
voeren op de kinderboerderij. En dan hebben we nog 
onze onwijs leuke kampen. Tijdens pinksterkamp in 
Bussum logeerden we bij tante Trui die geen verstand 
van kinderen heeft. Dat resulteerde in wel erg rare 
maaltijden zoals hotdogs als ontbijt en snoep voor 
het slapen gaan. Op ons erg hete zomerkamp in 
Doorn gingen we op zoek naar de zeven veren van de 
papegaai om het wolkenvrouwtje haar vrijheid terug 
te geven. Welpen, we hebben ontzettend van jullie 
genoten en hopen dat volgend jaar net zo’n topjaar 
wordt!

Joris:

“Ik heb erg veel 
zin in kamp, maar 

ik ga wel mijn lego 
missen.”

https://www.salwega.nl
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Scouts • 11 - 15  jaar • jongens en meisjes fort
Lunet III

vr

Scouts

Overvliegers naar afdelingen

Ledenaantallen/-verloop 2019

0

4

14
15

31/12  

01/01  
5

0

Het jaar 2019 was het tweede jaar dat de scouts 
bestonden. Wij hebben in het hele jaar veel toffe 
opkomsten gedaan. En ook een aantal kampen zoals 
de RSW; hier waren de scouts voor het eerst bij. 
Het zomerkamp was natuurlijk de grote afsluiter van 
het seizoen. De scouts zijn toen vertrokken naar de 
provincie Drenthe en zaten op het kampeerterrein in 
Dwingeloo. Hier verbleven ze de hele week op een 
mooi terrein in het bos. Tijdens deze week kwam 
Sherlock Holmes bij de scouts op bezoek. Er was 
namelijk iemand vermoord en wij als superdetectives 
konden hem erbij helpen dit op te lossen. Uiteindelijk 
bleek tijdens een spannend nachtspel dat zijn vriend, 
Watson, de dader was. 
Naast dit themaverhaal, wat gedurende de week 
gepresenteerd werd, waren er ook vele activiteiten. 

Zo hebben de scouts zich bewezen als boogschutters, 
kunstenaars en uiteraard als echte detectives. Deze 
week was enorm gezellig en iedereen vond het een 
geslaagde week!

Tijdens het pionieren aan een 
bouwwerk met de ISW:

Roelant:

“Ik hoop maar 
dat het 

goedkomt” 

https://www.salwega.nl
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Vendel • 11 - 15  jaar • meisjes

Vendel
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We hebben samen met de vendels veel leuke 
activiteiten gedaan in 2019 en ook veel bijzondere 
dingen meegemaakt. We hebben gezien dat er veel 
meiden weggingen naar de afdeling, maar ook dat 
er weer veel meiden bij kwamen, waar we natuurlijk 
superblij mee waren! De hoogtepunten uit dit jaar zijn: 
natuurlijk alle kleine kampjes, zoals ISW, RSW, (waar 
jullie megahard jullie best hebben gedaan) en dat 
geldt natuurlijk hetzelfde voor alle ISW-opkomsten. Dit 
bestond uit een hike-opkomst, een EHBO-opkomst, 
en een taskforce. We zagen dat jullie erg veel plezier 
hadden bij die opkomsten en er alsnog veel van konden 
leren, om zo goed mogelijk op de ISW te knallen! 

Ook hebben we nog pinksterkamp gehad, waar we veel 
hebben gelachen, veel muziek hebben gedraaid, veel 
hebben gedanst en veel grapjes om de leiding hebben 
gemaakt. En dat mag ook allemaal! 
Daarnaast doen we op pinksterkamp altijd een 
avondspel samen met de troep en dat is altijd 
megagezellig! 

Daarnaast hebben we veel leuke opkomsten gehad in 
2019; dit kan gaan van een muziekquiz tot bakken. Of 
van een verfopkomst tot een natuurwerkdag! 
Het hoogtepunt van 2019 was natuurlijk het 
zomerkamp; dit was een vreselijk leuke, warme en 

actieve week, waar we met z’n allen veel plezier hebben 
gehad. Van veel waterpret tot en met een interessante 
hike! Ook laten jullie elk jaar weer op zomerkamp zien 
hoeveel skills jullie hebben: qua keukens bouwen, 
tenten opzetten en natuurlijk het zelfstandig koken! 
We zaten dit jaar met zomerkamp in Rotterdam. Een 
megabruisende stad, waar we natuurlijk ook nog naar 
toe zijn gegaan om te shoppen! Ook hebben we met 
het vreselijke warme weer nog veel op het kampterrein 
gechilld!

fort
Lunet III

za

https://www.salwega.nl
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2019 was weer een mooi jaar met de troep. We hebben 
vooral heel erg veel gedaan tijdens de opkomsten, 
zoals vlotgevaren, fik gemaakt, pijl-en-boog geschoten, 
een EHBO-insigne verdiend, geapenkooid, onze eer 
verdedigd op de RSW, een verfgevecht gehouden 
met het vendel en Highland Games. We hebben ons 
ook aan de natuur gewaagd: hakken bij Sjors met 
een broodje knakworst en heggen snoeien op de 
natuurwerkdag van de gemeente Utrecht. 
Wat ons vooral bijblijft van 2019 zijn de geweldige 
kampen die we hadden. Op ISW-kamp zijn we 
helemaal natgeregend, maar gelukkig hadden we 
een verwarming-tent met een houtkachel. Op het 
verrassingskampje hebben we afscheid genomen van 
onze geliefde leidingen Marleen en Lorianne. 
Op pinksterkamp in Austerlitz stonden we helaas niet 
op ons lievelingsveldje Het Reeënbos, maar hebben 
we een toptijd gehad op Het Sparrenbos. 
Dit jaar gingen we fietsend op zomerkamp: 
een dappere 70 kilometer naar Aerdenhout. 
Daar zijn we weggesmolten op de hike 
tijdens de hittegolf, maar konden we 
gelukkig goed afkoelen in het bos. Veel 
troepleden zijn omgekomen tijdens potjes 
weerwolven, maar gelukkig zijn we wel 
allemaal weer heelhuids thuisgekomen, 
moe en tevreden, zoals het hoort.

https://www.salwega.nl


10•     • Jaarverslag 2019

Afdeling 439 • 15 - 18  jaar • jongens en meisjes
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Afdeling 439 heeft in 2019 weer actieve programma’s 
gehad voor eigen leden, voor de hele groep en zelfs de 
Regio. Ook is weer geassisteerd 
bij de Dodenherdenking op  
4 mei en Remembrance Sunday 
op 10 november. Dit hoort bij de 
identiteit van 439.

Andere programma’s door de leden georganiseerd; 
de Regionale Scouting Wedstrijden, waarbij 439 
geassisteerd heeft bij de opbouw en het begeleiden. 
Een jaarlijks terugkomende activiteit. 
Het pinksterkamp was dit jaar voor het eerst op Texel. 
Een hele onderneming om voor een lang weekend met 
auto, boot en fiets op kamp te gaan. Maar Texel was het 
dubbel en dwars waard; we kunnen terugkijken op een 
supergaaf kamp.

Het zomerkamp blijft het hoogtepunt en afsluiting van 
het scoutingseizoen. Dit jaar is de keuze gevallen op 
Brexbachtall, bij Koblenz Duitsland. Deze omgeving 
leent zich geweldig voor bezoekjes aan kastelen, 
Altstad Koblenz, maar ook om te zwemmen en hiken in 
de bossen van Rijnland-Palts. Mede door het geweldige 
weer is het een onvergetelijk kamp geworden.

Met Halloween heeft 439 voor de hele groep een 
opkomst georganiseerd waarbij alle leden op een 
karretje door het eigengebouwde spookhuis reden met 
verschillende acts van de leden. 

Wouter:

“In het zomerkamp 
2020 doe ik een salto 

achterover vanuit 

stilstand (en anders ga ik 

de hele week afwassen).”

https://www.salwega.nl
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Afdeling 551 • 15 - 18  jaar • jongens en meisjes
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Wat was het weer een jaar! Inmiddels bestaan we 
weer uit een leuke groep oude leden en hebben we 
wat nieuwe leden geïntroduceerd. Deze leden met de 
leiding vijf minuten mixen op stand drie van je mixer 
zorgt voor de beste leuke opkomst-taart die je ooit 
gemaakt hebt. Denk bijvoorbeeld aan de masterchef-
opkomst gemaakt door Dianne en Gerben, waarin 
de leden lekker eten moesten zien te koken, met 
hindernissen. En het was nog lekker ook. Of die keer 
dat Saskia, Yelin en Ilse een supertoffe yoga-kalligrafie-
BobRoss-opkomst in elkaar hebben gezet. 

Ook is 551 wel eens te vinden op winkelcentra door 
Utrecht heen, wanneer we een vuurtje opzetten en 
broodjes bakken met en voor elke voet-, fiets- of 
skelterganger die daar behoefte aan heeft. Natuurlijk 
is er dan ook nog genoeg tijd om mooie krijttekeningen 
te maken of wedstrijdjes te doen in verdwaalde 
winkelkarretjes. 
De kampen zijn weer, zoals elk jaar, de hoogtepuntjes 
van het jaar, al is het zomerkamp of alternatief 
badkamp. 551 is een verschrikkelijk leuke plek om te 
zijn en dat zal wel even zo blijven.

Suus:
“Ik vind het zo fijn dat 

we deze week met z’n 

allen zo weinig op onze 
telefoon zitten” 

https://www.salwega.nl
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Vrijdagstam • 18 - 23 jaar • jongens en meisjes
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Wederom heeft de stam weer een heerlijk 
jaar achter de rug! De groei van de groep 
is niet gestopt en dit jaar waren we weer 
met een record aantal stammers. Omdat 
we het nog niet aan konden de stam te 
splitsen, hebben we besloten één groep 
te blijven, wat voor gezelligheid en mooie 
opkomsten heeft gezorgd. 2019 begon 
goed met het jaarlijkse winterkamp, waar 
de afdelingen ook mee gingen om alvast 
kennis te maken met ons. 

Na het Stamfeest en een groot aantal 
creatieve en originele opkomsten 
hebben we ook nog genoten van het 
hemelvaartskamp, wat ook een daverend 
succes was. Dit jaar stond in het teken 
van vernieuwing, met veel inzet van onder 
andere de hokcommissie om het stamhok 
nog meer tot een thuis te maken. Om het 
seizoen af te sluiten hadden we ook nog het traditionele 
zomerkamp, dit keer in Roosendaal, waar we een 
hele week hebben kunnen genieten van de omgeving 
en het mooie weer. Elk jaar met de stam is weer een 
succes, maar 2019: dat was er wel eentje voor de 
geschiedenisboeken.

Daan:
“Ga je eerlijk zeggen, 

2019 was er wel 
eentje”

https://www.salwega.nl
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Boomstam • 23 - … jaar • jongens en meisjes
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Wat begon 2019 weer met een knal. Nauwelijks waren 
we bijgekomen van de perikelen die de ingang van een 
nieuw kalenderjaar met zich meebrengt (champagne, 
goede voornemens, etc. (red.), of we mochten alweer 
los met onze eerste opkomst: spel zonder grenzen. 
En grenzeloos dat was het zeker. Hierna volgde 
een drukke periode met de winterkamphike, een 
pubquiz, S.E.R.I.E.U.Z.E business, een stamfeest, een 
kinderfeestje, een cocktailavond en bam, toen was het 
alweer vakantie.

Na een hard verdiend reces van twee maanden 
troffen we elkaar weer in september, maar het viel 
een aantal van ons al gauw op dat er iets in de 
boomstam fundamenteel was veranderd. Na de nodige 
speculaties, discussies en analyses bleek het zo te 
zijn dat we vijf oude-nieuwe gezichten in ons midden 
hadden. Zij het enigszins na de houdbaarheidsdatum, 
maar nu dan alsnog: van harte welkom Aletta, Anil, 
Fréderique, Pam en Rick!

Met deze frisse nieuwe-oude gezichten konden we het 
nieuwe seizoen natuurlijk als vanouds aftrappen met 
een opkomst-bedenk-opkomst, zij het deze keer niet 
onder het genot van de immer gewaardeerde strikes en 
spares.

“Bij de boomstam 
werkt het zo: iemand 

spreekt een tijd  
af en vervolgens 

reageren er  
50 boomstammers dat 

ze ‘iets later’ zijn.”

De periode die hierop volgde stond natuurlijk weer vol 
van briljante opkomsten, zijnde een droomshow, een 
TV-show, het smartlappenfestival, een kerstdiner en 
toen was het jaar alweer voorbij.  
Al met al was het een spetterend jaar en dat belooft 
in ieder geval weer veel goeds voor het volgende, 
wanneer de cyclus zich gewoon weer herhaalt! 
Proost.

https://www.salwega.nl
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Astrid & Sandra:

“Wel een klus om dagelijks 

voor ruim 30 personen  

te koken, maarrr...
 ontzettend leuk!”

https://www.salwega.nl
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Groepsactiviteiten eerste seizoenshelft

Januari
Nieuwjaarswandeling Februari

Vossenjacht
Winterkamp

April
Regionale Scouting 

Wedstrijden 
Stamfeest

Herdenking  
Fort de Bilt

Maar liefst acht  

jeugd leden namen  

deel aan de  

World Jamboree in Amerika

Juni/Juli
Scoutingloterij

World Jamboree
in USA

Mei
4 mei herdenking 

Domplein

Maart
Pannenkoekenhuis

NL Doet

Speciaal voor het 

pannenkoekenhuis 

een rijdende trein 

voor de deur!

https://www.salwega.nl
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Groepsactiviteiten tweede seizoenshelft

December
Sinterklaas

Kerstviering + 
Playbackshow

November
Natuurwerkdag Lunetten 
Remembrance Sunday 

Ouderavond
Club van 100

Oktober
Lunetjes

Halloween-dag
Waterlinie Wandeltocht

September
Scout-In

Augustus
Seizoensopening 
voor vrijwilligers

Alweer zin in 

volgend seizoen!
Training and fun

tijdens de 

Scout-In voor  

onze leiding

Winnaars van de 

Playbackshow 2019

Scouting-

activiteiten voor 

de ouders!

https://www.salwega.nl
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Stichtingsbestuur
voorzitter
secretaris

penningmeester
gebouwbeheer

7 vergaderingen in 2019

Organisatiestructuur

6 vergaderingen in 2019

Teamleiders-
overleg

eindverantwoordelijken  
van de leidingteams

groepsbestuur

11 vergaderingen in 2019

Groepsbestuur
voorzitter
secretaris

penningmeester
groepsbegeleider

algemeen bestuurslid

leden-
administratie

‘t Vonkje /
Winkeltje

contributie

praktijk-
begeleiding

materiaal- 
team

club van 100
commissies

vertrouwens-
personen

Groepsraad
groepsbestuur

alle leiding van de onderdelen

vertegenwoordiging van
beheerstichting en  

materiaalteam

3 vergaderingen in 2019

adviseurs

Saskia (jubileumcommissie) :

“Samen met de leiding,  

(oud)leden en ouders organiseren 

we fantastische activiteiten 

om in 2021 een jaar lang 

Salwega’s 110e verjaardag  
te vieren.”

https://www.salwega.nl
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Ledenaantallen per 31/12/2019
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 226  jeugdleden (totaal)

 16 leeftijd 5 - 7 jaar (bevers)

 81 leeftijd 7 - 11 jaar (hordes)

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

 36   leeftijd 15 - 18 jaar (afdelingen)

 33 leeftijd 18 - 23 jaar (stam)

128 98

 76  vrijwilligers

 51 leiding

  
 9 bestuursleden

 16 overige vrijwilligers
  in vaste functies

 67 boomstamleden
  leeftijd vanaf 23 jaar

Informatie komt uit Scouts Online (SOL), leden geregistreerd bij Scouting Nederland

https://www.salwega.nl


19•     • Jaarverslag 2019

Beheerstichting Scouting Salwega

In 2019 is het stichtingsbestuur uitgebreid met één 
persoon en telt nu vier permanente bestuursleden. De 
stichting is een beheerstichting; zij zorgt ervoor dat de 
bezittingen en het vermogen van Scouting Salwega 
zo goed mogelijk beheerd worden. Daarnaast beheert 
de stichting de beide accommodaties: de kazemat op 
Fort Lunetten III en het PGA-huis. Net als eerdere jaren 
waren er vier vaste huurders en meerdere incidentele 
huurders die gebruik maakten van het PGA-huis.

Het bestuur vergadert éénmaal in de 6-8 weken en is 
daarnaast regelmatig bij het fort of bij het PGA-huis te 
vinden om kleine of grotere klussen uit te voeren.

In 2019 is de hal van het PGA-huis van een 
multifunctionele kapstok voorzien en zijn er 
voorbereidingen geweest voor het vervangen van de 
keuken in de kazemat. Het resultaat is inmiddels te 
bewonderen en wordt goed gebruikt. Daarnaast heeft 
het stichtingsbestuur ook in 2019 een actieve rol met 
de organisatie van NL-Doet en zijn er in 2019 ook al 
gesprekken met de gemeente geweest in verband  
met het aflopen en de verlenging van de huur van  
Fort Lunetten III in 2021.

Al met al een druk en goed jaar!

https://www.salwega.nl
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Opleiding en kwalificaties
Om de kwaliteit van onze vrijwilligers te waarborgen 
is de Scouting Academy opgezet door Scouting 
Nederland. De noodzakelijke competenties (een 
totaal aan vaardigheden, kennis en houding) wordt 
gaandeweg het traject van leiding tot gekwalificeerd 
leiding doorlopen binnen onze groep of middels training 
bij de regio. 

Wat hebben we in 2019 gedaan? 
•  We hebben een interne trainingsdag voor ons 

leidingteam opgezet voor de basisbeginselen van de 
Scouting Academy, module Spelvisie en Scouting 

Onze groepsbegeleider Ellen houdt zich bezig met de 
werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, 
maar is er ook om de relaties met de leidinggevenden in  
goede banen te leiden en zet zich in als er zaken niet 
lekker lopen. De groepsbegeleider is onderdeel van het 
groepsbestuur, als ‘vertegenwoordiging’ van de teams, 
en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de 
praktijkbegeleiders en de leidingteams.

Onze praktijkbegeleiders Sophie, Dennis, Aletta en 
Mitzi  bewaken en optimaliseren de kwaliteit van het spel 
en de vrijwilligers bij onze scoutinggroep. Zij coachen en 
motiveren de vrijwilligers om meer uit zichzelf te halen en 
begeleiden hen in het ontwikkeltraject.

  Academy. De Regio Drie Rivieren heeft op die dag 
een groep van 17 leiding getraind. Wij hebben zelf 
daarnaast nog 8 leiding getraind op het gebied van 
overstappen van leiding naar begeleiding; 

•  Er zijn 6 vrijwilligers op teamleiderstraining geweest 
en allen gekwalificeerd;

•  Er zijn 6 vrijwilligers op kamptraining geweest en allen 
gekwalificeerd; 

•  De praktijkbegeleiders blijven zelf ook in ontwikkeling 
door allereerst de gesprekken met leiding te voeren, 
om elkaar vervolgens regelmatig feedback te geven.

gekwalificeerd
leiding

gekwalificeerd
teamleider

kamptraining
gevolgd

EHBO training
gevolgd

Behaalde kwalificaties en trainingen binnen ons leidingteam

totaal 51 leiding

In 2019 hebben 4 kaderleden de functie overgedragen
en zijn er 6 nieuwe kaderleden gestart.

https://www.salwega.nl
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Externe activiteiten maatschappelijke betrokkenheid

KRO’s Kindertijd

CDA op bezoek

Waterlinie Wandeltocht

Natuurwerkdag en Lunetjes 

Groenontwikkelplan Lunetten

20-UpChallenge Regio Drie Rivieren

3x herdenken

KRO’s Kindertijd
Onze bevers vijf 

uitzendingen lang in beeld 
in de herfstvakantie, 

TOPtelevisie!

En ook nog…
Met betrokken Lunettenaren 

aan de slag met het 
Groenontwikkelplan Lunetten.

CDA-fractie Utrecht op bezoek
Wat is scouting eigenlijk?

Samen met onze teamleiders in gesprek 
over maatschappelijk issues.

Natuurwerkdag / Lunetjes
Schoonmaken in het Beatrixpark  

én helpen bij het natuurwerk op park 
de Koppelsteede.

3x Herdenken
Domplein (Nationale herdenking)

Fort de Bilt
Remembrance Day

Actieve ondersteuning
Het feestevenement  

van Regio Drie Rivieren CHALLENGE

regio 3RU

Waterlinie Wandeltocht
Een primeur: verschillende avond-
wandelroutes op één dag, langs 

onze locatie, met onze hulp.

https://www.salwega.nl
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Financiën vereniging Scouting Salwega

Uitgaven

Contrib
utie

Scouting Nederland

Activiteiten

onderdelen
Activiteiten groep

Materiaal
Huisvesting

Reserveringen
OverigeIn

komsten

Leden contributie

Actiegeld

Subsidie

Vrijval reserves
Club van 100

Overige

62%

37%

21%

13%

8%

8%

7%

6%

22%

8%

4% 3% 1%

https://www.salwega.nl
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Visie op 2025

Verduurzamen  •  In 2025 …
…  hebben we een voorbeeldfunctie ten 

opzichte van andere groepen;
…  zijn we zuinig op onze leden, leiding, ouders 

en bestuur;
…   hebben we actief samengewerkt met 

externe partners. 
…   hebben we duurzaamheid verenigd met het 

spelprogramma van Scouting;
…  hebben we alles uit ons materiaal gehaald.

Deze visie is vastgesteld in de groepsraad van 16 november 2019, om de komende jaren mee aan de slag te gaan.
Hieronder de zeer verkorte weergave. De volledige tekst staat op www.salwega.nl.

Digitaliseren • In 2025 …
…  staat het persoonlijk contact binnen Scouting 

Salwega nog steeds voorop; 
… gebruiken we technologie voor kennisdeling;
… is de administratie vereenvoudigd;
… is de ledenadministratie geoptimaliseerd;
… is Scouting Salwega online uitstekend te vinden.

Financiën • In 2025 …
…  is maximaal 10% van de begroting afkomstig uit 

gemeentelijke subsidie;
…  zijn er geen verplichte (financiële) acties meer;
…  ligt onze focus zodoende nog meer bij het 

organiseren van leuke activiteiten voor onze leden.

Angela en Bob:

“Leuk om ook als 
ouders over de 

toekomst  
van de groep 
mee te mogen 

denken”

https://www.salwega.nl
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Vrijwilligersuren
In het jaarverslag van 2018 zijn de aan Scouting 
Salwega bestede uren van alle vrijwilligers 
geïnventariseerd en gemiddeld. Dit jaar is deze 
berekening op de achtergrond opnieuw gemaakt en 
aangepast aan alle opkomsten, kampen, overleggen en 
leidingaantallen van 2019. 
Enkele verschillen met 2018: de salwegahorde heeft dit 
jaar volledig gedraaid, de scouts zijn op RSW geweest, 
maar de Wisz is dit jaar niet doorgegaan. 
Ditmaal zijn de vrijwilligersuren weergegeven in een 
compactere overzichtelijke vorm.

18.920
6% meer dan in 2018

685

6.176

5.531

4.258

besturen 
backoffice
materiaal

2.270

TOTAAL

vrijwilligersuren

Margreet (groepssecretaris):

“Hiermee maken we opnieuw 

inzichtelijk hoe waardevol al onze 

vrijwilligers voor Scouting 

Salwega zijn! We willen 

hen graag bedanken 

voor hun inzet en passie 

en we zijn supertrots op 

al onze vrijwilligers!!!”

uren

uren

uren

uren

uren

https://www.salwega.nl
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Dit jaarverslag is tot stand gekomen dankzij de inbreng van de vele vrijwilligers van Scouting Salwega
en is vastgesteld op de groepsraadvergadering van 13 juni 2020.

Het jaarverslag is als PDF verstuurd naar alle Salwegianen en ouders/verzorgers. 
Daarnaast is het als download beschikbaar op onze website www.salwega.nl.

Samenstelling en realisatie:

Tamara Wagemaker en Gerrit Jan van Barneveld

https://www.salwega.nl

