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PGA-huis

Boomstam

Een uitzonderlijk jaar
Dat 2020 volkomen onverwacht een totaal ander jaar
is geworden dan verwacht, zal niemand verbazen. De
ontwrichtende werking van het coronavirus heeft ook
Scouting Salwega getroffen. Dit jaar ging alles anders...
Voor het eerst in onze na-oorlogse geschiedenis zijn
we een aantal weken gedwongen gesloten geweest,
vanaf zaterdag 14 maart waren er geen opkomsten
meer. Dit duurde tot zaterdag 2 mei. Vanaf dat moment
konden de jongste leeftijdsgroepen weer draaien
en langzamerhand gingen we weer ‘open’. Gelukkig
konden de zomerkampen (behalve voor de stammen)
ook doorgaan, zij het in veelal verkorte en aangepaste
bubbel-versie. Na de zomer hebben we een lange
periode weer ‘normaal’ kunnen draaien, maar tegen
december werd het steeds kritieker en uiteindelijk
hebben we het jaar ook in een lockdown afgesloten.
Scouting Salwega heeft ook snel kunnen schakelen, al
direct in maart werden de eerste online-opkomsten
georganiseerd en binnen enkele zaterdagen hadden al
onze onderdelen de leden digitaal weer gevonden!

Stammen
Afdelingen
Scouts
Welpen
Bevers

Jan

Een volledig nieuw programma-aanbod werd
gecreëerd en ook het vergader- en afsprakencircuit
ging online gewoon door.
Door een aantal jaarlijks ‘vaste’ activiteiten is
wel een streep gegaan, geen weekendkampen,
herdenkingen, pannenkoekenhuis, trainingen,
WISZZ, kerstviering, natuurwerkdag, regionale
activiteiten en helaas ook geen start van ons
jubileumjaar... (maar dat volgt in 2021 ;-)
In dit jaarverslag laat elk onderdeel zien waar de ruimte
wél lag dit jaar, online én met de fysieke opkomsten.
Een schatting van onze totale vrijwilligersuren konden
we helaas niet maken.
We hebben 2020 ook goed kunnen doorstaan met hulp
van onze landelijke organisatie Scouting Nederland.
Direct na elke persconferentie was er een uitstekende
update met de voor ons van toepassing zijnde nieuwste
richtlijnen helder geformuleerd. En dankzij een Haagse
lobby konden de zomerkampen ook door gaan!

Lockdown
Feb
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Mrt

Apr

En tenslotte zijn er nog onze vrijwilligers. Juist dit
jaar hebben zij laten zien waar wij zo goed in zijn:
aanpassen aan nieuwe omstandigheden en met veel
inzet en enthousiasme ‘gewoon’ doorscouten!

Zomervakantie
Mei

Jun

Jul

uren

Aug

Sep

Lockdow
Okt

Nov

Dec

Bevers • 5 - 7

jaar • jongens en meisjes

za
PGA-huis

Wat was jullie meest originele online-opkomst?
De bevers hebben geen online opkomsten gedaan.
Maar dat betekent niet dat we stil gezeten hebben.
Steeds opnieuw moesten we de brievenbus in de
gaten houden. En daar vonden we steeds leuke
dingen om thuis te doen. We hebben met Kerst thuis
kunnen knutselen en met Oud & Nieuw kregen we heel
spannend vuurwerk om het nieuwe jaar in te spetteren.
In beide lock-downs hebben we een thuis-doe boekje
gekregen, vol met opdrachten om te knutselen/tekenen
en experimentjes uit te voeren. Op Facebook laten we
aan elkaar de resultaten zien.
Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ doen?
Gelukkig hebben we afgelopen jaar ook nog
gewone opkomsten gehad. In januari hebben we

heerlijk met alle bevers uit de regio gespetterd in het
zwembad. In groepjes spelletjes doen in het water!
We hebben ook twee keer drie opkomsten aan een
insigne kunnen werken. In februari hebben we Stanley
Stekker gedaan en hebben we in drie opkomsten een
heuse bibber-spiraal gemaakt. In november hebben
we geknutseld voor het insigne van Keet Kleur, die
een echte kunstenaar is. We hebben toen bijvoorbeeld
maskers gemaakt!
We hebben allerlei scoutingtechnieken kunnen doen:
knopen, pionieren, routes, portofoon gebruik, kampvuur
en EHBO. En we hebben heel veel proefjes gedaan.
We hebben al dansend en springend carnaval gevierd
en in de zomer lekker met water gespeeld. Ook hebben
we de tuinman geholpen met bloembollen planten en
een keer geholpen om het park schoon te maken.
Ook al konden Sinterklaas en de Pieten niet langs
komen dit jaar, toch hadden we een hele leuke opkomst
waarin we zelf geoefend hebben om Piet te mogen
worden en na wat speurwerk bleken er ook nog
cadeautjes te zijn!

Wat gaan jullie in 2021,
als we uit de lockdown zijn, zeker doen?
Heel veel leuke opkomsten met veel samen spelen.
Een keer een speurtocht? Weer pionieren?
We moeten ook nog heel veel nieuwe bevers
installeren, dus dat gaan we maar zo snel mogelijk
doen. Hopelijk ook het beverlogeerweekend… heel
spannend één nachtje logeren op het PGA-huis!
En het beveruitje, met z’n allen een hele dag op stap…
naar wat? Dat blijft natuurlijk een verrassing!
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Manenborghhorde • 7 - 11

jaar • jongens en meisjes
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PGA-huis

Wat was jullie meest originele online-opkomst?
Onze leukste online opkomst was het koken. Met
behulp van de instructie filmpjes van Chef Lowie
konden de welpen zelf een heerlijke lunch bereiden.
Ze hebben een bananenbrood gemaakt en een
Spaanse omelet gebakken. Via Zoom gingen we
samen onze baksels proeven, dat was smikkelen!

Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ doen?
Gelukkig hebben we ook heel veel leuke opkomsten
gehad bij het PGA-huis. Een van onze favorieten was
de Levend Zoo Tycoon opkomst, waarbij de welpen
hun eigen dierentuin mochten ontwerpen. Ook hebben
de welpen hun knopen insigne behaald. Met als
eindresultaat het pionieren van een hele gave katapult.
Wat gaan jullie in 2021, als we uit de lockdown zijn,
zeker doen?
We gaan in 2021 weer veel avonturen beleven met de
welpen. We kunnen niet wachten om op kamp te gaan,
in tenten te slapen, kampvuurtjes te maken en te spelen
in de natuur. Ook hebben we de welpen beloofd om nog
een keer vlot te varen rond fort Lunet III.

Ledenaantallen/-verloop 2020
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Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar extra
bijzonder?
Afgelopen zomerkamp hebben wij het pretpark naar
ons eigen terrein gehaald. We hadden ons eigen
springkussen en een zwembad met zelfgebouwde
glijbaan. Het was een pretdag vol plezier. Ook zijn we
een middag naar een echt zwembad geweest dat we
helemaal voor ons zelf hadden. Dat was heel speciaal!
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PGA-huis

Wat was jullie meest originele online-opkomst?
Met de digitale opkomsten hebben we het super
gezellig gehad. Er kon veel worden gerend en beleefd
zoals bij de Crazy 88 en de speurtocht. Ook konden er
mooie kunstwerken worden gemaakt tijdens de online
kunstopkomst en tijdens het tie-dyen. Deze opkomst
was overigens ook onderdeel van een van de drie
online insigneopkomsten. Zo hebben we het ook online
superleuk gehad!

langs om hulp te vragen aan ons. Met de hulp van de
Wat gaan jullie in 2021,
esta’s is alles weer goed gekomen. Een mooie afsluiting als we uit de lockdown zijn, zeker doen?
van een mooie week!
BB’en natuurlijk! Na de lockdown gaan we weer lekker
veel contactspelletjes doen om deze in te halen. En
Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ doen?
weer hand in hand sluiten, het voelt toch anders zo…
Naast dat het zomerkamp door kon gaan, hebben we
gelukkig ook nog heel wat ‘gewone’ opkomsten gehad.
Zo hebben we elkaar nog regelmatig in het echt gezien.
En wat fijn dat we in februari met zijn allen het ijs op
konden!
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Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar extra
bijzonder?
De grootste meevaller van het jaar was toch wel dat
ons zomerkamp ‘gewoon’ door kon gaan, wat was
dat fijn! Met een prachtig open veld, gezellig huisje
en knuffelbare boerderijdieren hadden we een enorm
mooie setting dit jaar. De wolkenman kwam ook nog
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Salwegahorde • 7 - 11
Wat was jullie meest originele online-opkomst?
Dát moet natuurlijk de spionnenopkomst zijn. Bij deze
opkomst moesten de welpen in hun nest opdrachten
maken en uitdagingen aangaan om de code van de
koffer te ontrafelen.

Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar extra
bijzonder?
Ons zomerkamp hebben wij volledig doorgebracht op
het kampterrein, maar dit kon de pret niet bederven! In
plaats van dat we de activiteiten opzochten, kwamen
de activiteiten naar ons toe. Zo hebben we leuke en
spannende scheikunde-proefjes gedaan waar we slijm
hebben gemaakt en dingen lieten ontploffen. Ook was
er een reptielenshow, waarbij iedereen de slang om
de nek mocht. Verder hielden we een festival op eigen
terrein met silent-disco waar muntjes verdiend konden
worden en waar dan weer hapjes en drankjes mee
gekocht konden worden.
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Wat gaan jullie in 2021,
als we uit de lockdown zijn, zeker doen?
Zodra de lockdown voorbij is,
ontvangen wij allereerst graag weer
alle knuffels van de welpen! Verder
gaan we zeker weer op kamp.
Wij kijken nu al uit naar alle leuke
activiteiten die we voor jullie in petto
hebben. Het wordt sowieso weer een
onvergetelijk jaar!
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Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ doen?
Gelukkig kon de Halloween opkomst, ondanks alle
maatregelen, gewoon doorgaan. Alle welpen, inclusief
leiding, kwamen verkleed en we konden zo in een
horrorfilm. Tijdens deze opkomst moesten alle welpen
in hun nest enveloppen zoeken in het donker en de
bijbehorende opdrachten uitvoeren.
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Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar extra
bijzonder?
Ons zomerkamp dit jaar was wat korter dan normaal,
namelijk maar vier nachten. Het vloog daarom dit jaar
echt voorbij! We hebben het superleuk gehad op het
terrein en zeker ook aan zee. Ondanks de inkorting
was iedereen op de vertrekdag moe maar voldaan. Dat
maakte niet uit, want tenten en keukens konden we dit
jaar voor het vendel laten staan…
Wat was jullie meest originele online-opkomst?
We hebben met de scouts een online variant van
Weerwolven van Wakkerdam gespeeld en dat over
meerdere dagen. Dit betekende dat iedereen via
WhatsApp discussie kon voeren en verdachten eruit
konden stemmen, of juist slachtoffers opeten. Elke
dag konden de updates in de Wakkerdamse Courant
gelezen worden. Na bijna twee weken hebben de
burgers uiteindelijk gewonnen.
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Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ doen?
Het overvliegen vlak na de zomer ging gelukkig
in een periode waarin gewoon fysiek gedraaid
mocht worden. Een ingenieus parcours, inclusief
de gebruikelijke kabelbaan, liet in september een
hoop welpen overvliegen. De week erop stond onze
gebruikelijke seizoensopener op het programma: De
Borrelnotenbokaal!

Ledenaantallen/-verloop 2020
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Wat gaan jullie in 2021, als we uit de lockdown zijn,
zeker doen?
Er zitten een heleboel leuke opkomsten aan te komen,
vol met allerlei scoutingactiviteiten die we een beetje
hebben moeten missen. Vuurtjes bouwen, vlotvaren,
het gaat er allemaal weer aankomen. Natuurlijk mogen
ook de nodige techniekopkomsten niet ontbreken. Maar,
wat we 100% weer gaan doen… is een potje BB!
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Wat was jullie meest originele online-opkomst?
Onze meest originele online opkomst was de
escaperoomopkomst. De vendels mochten in
groepjes online raadsels oplossen om zo het kasteel
binnen te komen. De leukste opkomst was de online
weerwolfopkomst. Bij normaal weerwolven gaan de
vendels vaak helemaal los met wilde theorieën en
valse beschuldigingen. Met het online weerwolven ging
dit nog een stapje verder, omdat ze ondertussen via
Whatsapp met elkaar konden overleggen, wat het heel
leuk en spannend maakte.
Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar extra
bijzonder?
Wat het zomerkamp bijzonder maakte was dat het kort
maar krachtig was. We namen het terrein van de scouts
over, dus we kwamen aan op een volledig ingericht
kampeerterrein, zeer luxe. De vendels hebben ondanks
de weinige oefening dit jaar goed gehiked en we zijn
zelfs nog even naar zee geweest.

Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ doen?
We konden heel veel nog doen zoals normaal! Elke
fysieke opkomst BB, zodat alle energie er uit was en
we lekker gefocust aan de slag konden gaan. Ook het
overvliegen was nog hetzelfde, net als het limo drinken
en opruimen na de opkomst. De vendels waren ook
even enthousiast en gezellig als altijd.

Wat gaan jullie in 2021, als we uit
de lockdown zijn, zeker doen?
Heel veel kamperen! We hebben aardig wat kampjes
gemist en we kunnen niet wachten om weer met tenten
te sjouwen. Ook zijn er nog een aantal uitjes die we
willen doen en langere opkomsten, waarbij we ook
samen eten. De leiding verheugt zich er op om weer
mee te kunnen doen met alle spelletjes met de vendels.

Ledenaantallen/-verloop 2020
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Troep • 11 - 15
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gelopen over de heide, met z’n allen pannenkoeken
gebakken, veel kampvuur gemaakt en ook héél veel
teken verwijderd.
Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ doen?
We zijn op zomerkamp geweest, ook al was het wat
korter dan normaal. We hebben een aantal hele leuke
opkomsten op ons geliefde fort gehad, nieuwe leden en
leiding geïnstalleerd, gelasergamed bij Ozebi en ook
technieken geoefend.
Wat was jullie meest originele online-opkomst?
De leukste online opkomst was de crazy88, waarbij de
jongens zeer originele content gemaakt hebben. Een
greep uit de opdrachten: sta tien seconden zó stil dat
de leiding denkt dat je video is vastgelopen, zeg de
scoutwet op uit je hoofd, maak je eigen mondkapje
en bel een willekeurig iemand, stel jezelf voor als een
toiletpapierdealer en vraag of diegene nog wc papier
van je wil kopen.
Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar extra
bijzonder?
Het zomerkamp in 2020 was kort maar krachtig. We
hebben veel StronkenBonken gedaan (een zelfbedacht
spel gebaseerd op krukkenrukken), een heel leuke hike
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Wat gaan jullie in 2021, als we uit de lockdown zijn,
zeker doen?
Dat is eigenlijk te veel om op te noemen, maar het
belangrijkste is, denk ik wel: veel kampen, fikkie
stoken, broodjes bakken, hakken bij Sjors, casino,
PL-opkomsten, zwemmen, vlotvaren, chillen en niet te
vergeten technieken oefenen! Eigenlijk is alles wat we
met de troep doen leuk!

Ledenaantallen/-verloop 2020
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Wat was jullie meest originele online-opkomst?
Om elkaar toch te kunnen zien, hebben we een aantal
online opkomsten georganiseerd. Zo hebben we
onder meer een pictionaryopkomst gedaan, een online
escape room, een thuiscrazy88 en niet te vergeten
de ontwerpopkomst
(irritatiefiets anyone?).
Fijn om toch samen wat
leuks te kunnen doen op
de zaterdagmiddag:-)
Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar
extra bijzonder?
Ons grote kampeerveld in Elp lag op drie minuten
lopen van een heel leuk meertje. Met het prachtige
weer was dat heerlijk om af te koelen, maar ook
’s nachts waren onze leden en leiding vaak in het
meertje te vinden. Tijdens het nachtspel hebben
we het meertje omgetoverd tot een glow-in-thedark spektakel!
Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ doen?
Aan het eind van de eerste lock-down was het
gelukkig lekker weer. Dat was aanleiding om
activiteiten op het water te organiseren. De
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Afdeling 439 • 15 - 18

fort
Lunet III

apenkooi-baan bestond uit diverse vlotten die met
elkaar verbonden waren. Deze viel erg in de smaak,
ook bij het Vendel en de Troep. Uitzonderlijk leuke
zaterdagmiddag en voor herhaling vatbaar!
Wat gaan jullie in 2021, als we uit de lockdown zijn,
zeker doen?
Voor 2021 kijken we er enorm naar uit om weer samen
-offline- leuke dingen te kunnen ondernemen! Gewone
opkomsten natuurlijk, maar we hebben vooral mega
veel zin om weer te gaan kamperen! Met pinksterkamp
staat Mook op de planning, een van onze favoriete
terreinen.
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Afdeling 551 • 15 - 18

PGA-huis

Wat was jullie meest originele
online-opkomst?
Tot op zekere hoogte zouden we
kunnen zeggen dat de eerste online
opkomst ook de meeste originele
was. Toen hebben we een combinatie
gedaan van een digitale crazy 88 en
een google streetview speurtocht.
Sindsdien hadden bijna alle
opkomsten een dergelijk programma.
Sommige mensen bleven dan nog
voor aanvullingen met online spelletjes
als Among Us, cards against humanity en schribl.io.
Het meest originele programma wat we in een online
opkomst hebben gedaan was Ranking 551, afgeleid
van het TV programma Ranking the Stars. Het idee was
dat we bij bepaalde stellingen die we kregen een top
10 maakten van leden en leiding die het beste bij die
stelling pasten. Dit zorgde voor erg veel gelach en was
een erg leuk en aan te raden onderdeel.
Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar
extra bijzonder?
Het meest bijzondere van het kamp was dat we,
ondanks alle gebeurtenissen rondom corona, toch een
heel vet kamp hebben gehad en ook nog best veel
gewoon net als normaal hebben kunnen doen.

• 12 • Jaarverslag 2020

Voor een kamp dat anders misschien afgelast zou zijn,
was dit een heel goed alternatief.
Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ doen?
Tussen de eerste en de tweede lockdown konden
we gewoon normale opkomsten houden. We hebben
dan ook allemaal ons best gedaan om daar zo leuk
mogelijke opkomsten van te maken.

Wat gaan jullie in 2021,
als we uit de lockdown zijn, zeker doen?
Om te beginnen gaan wij weer eens een goede
halfjaarplanning maken. De volgende stap zal
waarschijnlijk iets organiseren zijn om alle gemiste
kampen in te halen. Onze eerste opkomst zal ook
vooral zijn om te vieren dat we weer naar scouting
mogen!

Ledenaantallen/-verloop 2020
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Vrijdagstam • 18 - 23 jaar • dames en heren

PGA-huis

Wat was jullie meest originele online-opkomst?
Ondanks dat weinig van onze opkomsten door konden
gaan, was een van de leukste opkomsten toch wel
de muziekbingo. Iedereen kreeg een bingokaart met
nummers erop, die vervolgens door twee presentatoren
werden afgespeeld. Het idee was dus om een
bingokaart vol te krijgen en dan te winnen. Het duurde
even voordat de eerste bingo gehaald werd, maar het
was wel een groot feest!

Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar extra
bijzonder?
Helaas, helaas… door het virus was het niet mogelijk
om op twee verschillende kampen in één vakantie te
gaan. Aangezien veel stamleden ook leiding geven, is
het zomerkamp komen te vervallen.
Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ doen?
Het laatste wat bij ons gewoon door kon gaan was het
stamfeest, onze jaarlijkse ‘fundraiser’. Dit was een groot
feest, waarbij we nog geen idee hadden dat twee weken
later alle feesten moesten stoppen. Het thema van
dit feest was glow in the dark, met veel neon-kleuren,
goede muziek en veel Heineken. We zijn blij dat we het
met zo’n feest hebben kunnen afsluiten en we hopen
dat het volgend jaar weer gewoon door kan gaan.
Wat gaan jullie in 2021, als we uit de lockdown zijn,
zeker doen?
We gaan alle gemiste opkomsten en feesten inhalen,
en extra veel genieten van dat we weer dingen mogen
doen. Ook gaan we zeker weer op een vet kamp (of
eigenlijk meerdere kampen). Daarnaast gaan we ook
genieten van dat we iedereen weer in het echt kunnen
zien.
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Kabilastam • 18 - 23 jaar • dames en heren

PGA-huis

Wat was jullie meest originele online-opkomst?
Onze meest originele online-opkomst was de
‘taskmaster’-opkomst. Taskmaster is een Brits
programma waar vijf mensen allemaal verschillende
soorten opdrachten moeten doen en tijdens de
uitzending worden deze opdrachten beoordeeld door
een jury. Sjoerd en Willem hebben dit geprobeerd na
te maken. Voorgaand aan de opkomst kreeg iedereen
opdrachten toegestuurd die ze moesten uitvoeren.
Denk aan ‘verstop jezelf en onthul waar je was
verstopt’, ‘doe een koprol op een onverwachte plek’,
‘verstop één mandarijn zo verspreid mogelijk over je
lichaam’. Tijdens de opkomst werden de uitvoeringen
van iedereen gepresenteerd en beoordeelde Willem de
opdracht door middel van een puntenverdeling.
Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar extra
bijzonder?
Kabila is dit jaar opgericht, dus we hebben nog geen
zomerkamp gehad. Wel hopen we erg
dat we in 2021 ons eerste zomerkamp
kunnen houden!
Wat konden jullie dit jaar wel
‘gewoon’ doen?
We hebben de eerste paar opkomsten
van de kabilastam gewoon fysiek kunnen
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draaien! Dit was erg leuk, omdat het een nieuwe groep
was. De meeste mensen kende je natuurlijk al van de
vorige stam, maar het was toch een andere dynamiek
dan eerst en er zijn natuurlijk nieuwe overvliegers bij
gekomen! We hebben bij de fysieke opkomsten een
paar keer bordspelletjes gespeeld, een knikkerbaan
gebouwd en een campingsportdag gehad.
Wat gaan jullie in 2021, als we uit de lockdown zijn,
zeker doen?
Doordat we dit jaar niet goed hebben kunnen draaien,
hebben we alle grote feestdagen niet samen met elkaar
kunnen vieren. Dus er borrelt een klein plan dat we de
Ledenaantallen/-verloop 2020
feestdagen weer gaan inhalen. We kunnen bijvoorbeeld
een halloweenfeestje houden, het kerstdiner inhalen en
natuurlijk het stamfeest inhalen. Ook willen we elkaar
7
als groep beter leren kennen, omdat we zo nieuw zijn.
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Boomstam • 23 - … jaar • dames en heren

PGA-huis

Wat was jullie meest originele online-opkomst?
Wij hebben zelf geen online-opkomst georganiseerd,
maar hebben wel in april massaal meegedaan met de
pubquiz van de vrijdagstam. Uiteraard heeft een team
van de boomstam gewonnen, al heeft de kennis over
wie er precies in dat team zaten het einde van de avond
bij mij in ieder geval niet gehaald.

Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ doen?
Net voor de zomervakantie en een korte periode erna
konden we even draaien. Voor de zomer hebben wij
heerlijk (in de regen) gekanood over de Kromme Rijn.
Na de zomer hebben wij een sportieve avond beleefd
met pingpongballen, batjes en kunstig geïmproviseerde
tafeltennistafels in ons eigen opgezette tafeltenniscafé
‘De Lamme Bal’.
Wat gaan jullie in 2021, als we uit de lockdown zijn,
zeker doen?
Ik kan me zomaar voorstellen dat er een hoop
programma’s ingehaald gaan worden; zo zal er weer
gecocktailbart worden. Ook zal er vast weer een
muziek/film/pubquiz georganiseerd gaan worden.

Het traditionele bowlen mag natuurlijk ook niet in
de planning ontbreken. En het zo zou maar eens
kunnen dat het team van s.e.r.i.e.u.s. ons weer in
gaat schakelen, maar dat zal te zijner tijd wel gemeld
worden. Wie weet biedt 2021 zelfs wel ruimte om een
(verlaat) hemelvaartkamp op touw te zetten. Het belooft
in ieder geval een jaar te worden om niet te vergeten!

Ledenaantallen/-verloop 2020
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Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar extra
bijzonder?
De boomstam heeft geen zomerkamp en helaas
waren kampen ten tijde van hemelvaartkamp nog niet
toegestaan.
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Maarsbergen

Estahorde

Hummelo
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Kerstpakketten (95)
voor alle vrijwilligers
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Stichtingsbestuur
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26%

Scouting Salwega heeft in de afgelopen jaren een flinke
groei doorgemaakt en het einde is nog niet in zicht.
Hieronder de acties die ondernomen zijn om dit proces te
stroomlijnen en de verwachtingen voor de komende jaren.
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• 20 • Jaarverslag 2020

12-2015

12-2016

12-2017

November 2017
Hordeonderdeel
opgericht

12-2018

12-2019

12-2020

12-2021*

Doorlopende acties
• Aandacht voor behoud huidige leiding (enthousiasmeren, waarderen, ontzorgen en ondersteunen)
• Strategie behoud instroom leiding vanuit eigen groep (behoud 18-jarigen die overvliegen)
• Aandacht voor evenwichtige instroom jongens/meisjes
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• 21 • Jaarverslag 2020

Bestuur

Opleiding en kwalificaties
Wist je dat in 2020…
… wij bij de Regio een EHBO-training hebben kunnen organiseren voor 11 kaderleden.
En ze hebben allemaal hun certificaat behaald.
… er 4 kaderleden dichtbij hun kwalificatie zijn, maar stagelopen op dit moment
helaas niet kan.
… de externe component van stage lopen tegenwoordig ook een
groepsoverstijgende activiteit mag zijn.
… wij 7 kaderleden van de kampkwalificatie hebben kunnen voorzien.
… er 11 nieuwe kaderleden zijn gestart vanuit doorstroom van onze afdelingen.

… het programma voor de leidingavond klaarligt, voor als het weer kan.
… onze 4 praktijkbegeleiders ook online bij elkaar blijven komen.
… er 12 kaderleden zijn die al even meedraaien en een uitnodiging van de
praktijkbegeleider krijgen om een aftrap voor hun kwalificatie te krijgen.
… onze praktijkbegeleiders met de regiocoaches
overleg hebben gehad over wat er WEL kan!
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Beheerstichting Scouting Salwega #1
Ook voor de beheerstichting was 2020 een bijzonder
jaar door de coronamaatregelen. Normaal spreken we
op zaterdagochtend af en worden er klussen gedaan
rond het PGA-huis of op fort Lunet III. Er zijn dan ook
onderdelen aanwezig en heb je een hoop rumoer om je
heen. Gezellig. Door de coronamaatregelen konden we
nog steeds afspreken, alleen was het dan stil rond het
PGA-huis. En later in het jaar draaiden de onderdelen
weer en moesten wij dus uitwijken naar andere
momenten.
We hebben toch kans gezien om een aantal belangrijke
dingen in gang te zetten en in gang te houden:
• We hebben meegedaan aan NL Doet. Dat was met
een zeer beperkte groep vrijwilligers en we hebben
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de kampvuurkuil bij het PGA-huis opgeknapt. De
kampvuurkuil is van een extra laag bielzen voorzien,
er is nieuw gras ingezaaid en de houten wanden zijn
vervangen door nieuwe bielzen.
• Daarnaast hebben we grote stappen gemaakt in de
planning en de voorbereidingen voor het vervangen
van de keuken in het PGA-huis. Naar verwachting
kan de vervanging van de keuken in de zomer van
2021 plaatsvinden. De gebruikers van het PGA-huis
hebben hun voorkeur kunnen uitspreken over de
opzet van de keuken.
• Ook hebben we laten onderzoeken welke
energiebesparende maatregelen voor het PGAhuis getroffen kunnen worden. We hebben al een
energiescan laten uitvoeren en hebben offertes

aangevraagd voor het vervangen van de oude TLverlichting in het PGA-huis. In 2021 gaan we verder
onderzoek doen naar aanvullende maatregelen
die er voor moeten zorgen dat het PGA-huis
klimaatvriendelijker wordt. Er wordt gedacht aan
zonnepanelen en warmtepompen.
• Omdat we graag financieel duurzamer willen worden,
hebben we in 2020 ook de overstap gemaakt naar de
Triodos bank. Daar hebben we sinds eind 2020 al
onze bankzaken ondergebracht.

Beheerstichting Scouting Salwega #2
De verhuur viel, door
corona, flink tegen. Een van
onze vaste huurders heeft
om gedeeltelijke restitutie
van de huur gevraagd en
gekregen. In de zomer was
er helemaal geen verhuur,
waardoor de inkomsten hard
terugliepen. Ook zijn we in
gesprek met de gemeente
Utrecht over verlenging van
het huurcontract van fort
Lunet III. Op dit moment heeft
de gemeente aangegeven dat
ze, voorlopig, de huur jaarlijks
stilzwijgend zal verlengen.
Beheerstichting, v.l.n.r.: Sander (secretaris), Peter (penningmeester), Hendrik, Bart en Frank (voorzitter).

We zijn niet alleen met de
gemeente in gesprek. We zijn als bestuur betrokken
bij het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd
en actief deelnemer aan het Groen Ontwikkelplan
Lunetten. In het kader van het ontwikkelperspectief
hebben we, als belanghebbende, in december 2020
een gesprek gehad met Bureau Buiten. Bureau Buiten
verzorgt de uitwerking van het ontwikkelperspectief in
een ontwikkelplan voor fort Lunet III voor de gemeente.
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Tenslotte hebben we in 2020 uitbreiding van het bestuur
gekregen. Vanuit de Groepsraad is Bart Kroon ons
komen versterken en daarnaast hebben we Tammo van
Brakel bereid gevonden om als adviseur aan te treden.
Hij zal en mag ons gevraagd en ongevraagd van advies
dienen.

Financiën vereniging Scouting Salwega
De financiën van de vereniging Scouting Salwega zijn
voor het overgrote deel afhankelijk van contributie
gelden van onze leden. Daarnaast ontvangt Salwega
een subsidie vanuit de Gemeente Utrecht voor haar
activiteiten en huisvesting. Voornaamste uitgaven
zijn huisvesting, activiteiten en contributie Scouting
Nederland.

Subsidie

Leden

contrib

utie

57%

Materia

al

ite

ng

ro

en

In

s

7

ite

ring

tiv

%

28%

Ac

erve

8%

Overige

Overige

rve

ld

%

%

ese

ge

%

an 100

Club v

tie

al r

Ac

jv
Vri

%

Ondanks corona is de Vereniging Scouting Salwega
financieel gezond en klaar voor de toekomst!
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We zien een goede financiele positie van de diverse
onderdeelsrekeningen alsmede de reserves van de
vereniging.
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In het jaar 2020 heeft corona ook haar invloed gehad
op de financiën van de vereniging. Of contributie- en
subsidiegelden binnen zouden blijven komen en acties
konden doorgaan was een grote onzekerheid. Positief
voor de vereniging en dus voor de financiele positie, is
dat nagenoeg alle inkomsten alsnog zijn gerealiseerd.
De groepsactie (scoutingloterij) is vanwege corona
komen te vervallen.

21%
Percentages zijn gebaseerd op de begroting 2020, exclusief de kampgelden.
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Huisvesting

43%

Materiaal
De zomerkampen zorgden voor een interessant vertreken aankomstschema. Omdat er veel onderdelen
op verschillende momenten vertrokken en weer
terugkwamen, was dit even bekijken wie wat wanneer
zou gaan oppakken. Het zorgde echter wel voor wat
lucht betreffende de tenten omdat er onderdelen
waren die zonder tenten vertrokken. Zodoende konden
deze met de Manenborghorde mee, omdat zij ervoor
gekozen hebben om voortaan te gaan kamperen tijdens
het zomerkamp.

Voor het materiaalteam kwamen er in 2020 best wel een
aantal nieuwe en leuke uitdagingen om de hoek kijken.
Zoals ‘wanneer zetten we het materiaal klaar?’
of ‘hoe doen we het dit jaar met investeringen?’. Voor
het klaar zetten was het wisselhok wederom een
uitkomst en is deze met de upgrade van het codeslot
nog fijner toegankelijk gemaakt. Na wat onderling
contact binnen het materiaalteam kwamen we er elke
keer wel weer uit hoe we het klaar te leggen materiaal
daar kregen waar het moest zijn.
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Qua investeringen heeft 2020 op een laag pitje
gestaan, door het wegvallen van een groot gedeelte
van onze reguliere materiaal-bijeenkomsten op de
woensdag. Dus is 2020 vooral een jaar gebleken van
de noodzakelijke investeringen, al zijn er nog wel
een aantal biersets bijgekomen. Ook hebben we nog
een mooie aanhanger weten te scoren, welke we
nog wel aardig hebben moeten opknappen, maar het
eindresultaat mag er dan ook wezen. Tot slot hebben
we nog een leuke voucher gekregen van de regio waar
we wat leuk spelmateriaal van hebben gekocht, zoals
een Slack-line, kubiks marshmallows en nog wat leuke
andere ongein.

Dit jaarverslag is tot stand gekomen dankzij de inbreng van de vele vrijwilligers van Scouting Salwega.
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.
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