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Een avontuurlijk jaar • Jij geeft kleur aan onze opkomsten!

In 2021 konden we eindelijk met elkaar weer toffe en 
uitdagende activiteiten beleven: het was weer tijd voor 
avontuur! Hoewel het jaar nog met online opkomsten 
in lockdown begon, konden we vanaf februari weer 
samen LIVE met elkaar avonturen beleven. In de 
weekenden, maar ook weer met pinksterkamp en 
zomerkamp!

Vanaf zaterdag 13 februari zijn de meeste onderdelen 
gestart met de fysieke opkomsten. Vanaf die eerste 
zaterdag, toen er een dikke laag ijs op de fortgracht 
lag, hebben we de rest van dit jaar met alle onderdelen 
normaal kunnen draaien. Na een jaar zonder, konden 
in mei alle jeugdonderdelen weer op pinksterkamp. 
In dit jaarverslag delen de onderdelen graag welke 
avonturen zij met Pinksteren hebben beleefd.

Op zaterdag 29 mei hebben we, niet gezamenlijk 
maar ieder onderdeel apart, de 110e verjaardag van 
Salwega gevierd. Het Fort en PGA waren feestelijk 
versierd en voor alle leden was er een klein cadeautje 
en een taartje. De leiding van de jeugdonderdelen 
werd uitgedaagd om een zo feestelijk mogelijk 
programma te organiseren voor de leden.

Na de avontuurlijke zomerkampen is de verjaardag 
in september verder gevierd. Aangezien het jubileum 
door corona een jaar was uitgesteld, konden we dit 
seizoen aftrappen met het 111-jarig jubileum. Tijdens 
de seizoensopening zijn we met alle leiding op de 
step Utrecht gaan verkennen. Deze avontuurlijke 
puzzeltocht bracht ons langs verschillende street-art 
muurschilderingen, en we sloten de middag af met een 
foodtruck op het fort. Een paar weken later was het tijd 
voor een feestje met alle Salwegianen: het Salfestival.  
De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma was 
eregast en opende de feestelijke dag, waarna er voor 
alle leden meer dan 40 activiteiten te doen waren.  
Wat een feest! Op pagina 22 in 
dit jaarverslag delen we een  
verdere impressie.

We zijn ontzettend trots op al 
onze vrijwilligers die kleur geven 
aan onze opkomsten en activiteiten.  
Dankzij hen hebben we veel  
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Jij geeft kleur 

aan onze opkomsten

Bedankt voor jullie inzet, 

creativiteit en betrokkenheid in, 

wederom, een jaar met corona.

110 JAAR110 JAAR

avonturen beleefd en kijken 
we enorm uit naar de avonturen in 2022, 
met onder andere het Ouder-Scout-Weekend  
en een gezamenlijk zomerkamp!

v.l.n.r.: Ellen, Aletta, Johan, Tamara, Amanda, Gerrit Jan en Margreet
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Bevers • 5 - 7  jaar • jongens en meisjes

Bevers

Overvliegers naar hordes

Ledenaantallen/-verloop 2021
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Aan het begin van ons avontuurlijke jaar 
kregen de Bevers meerdere keren thuis 
“BeverPost”. Elke beverpost was een dikke 
envelop met activiteiten. Deze werden 
massaal gedaan en mooie foto’s werden 
gedeeld. Zo waren we toch een beetje 
samen. Vanaf 13 februari konden we 
weer fysiek samen zijn. Veel activiteiten 
vonden buiten plaats, zoals de sneeuwpret 
tijdens een van de eerste opkomsten. 
Andere avonturen dit jaar waren Carnaval 
(en andere nationale feesten), knutselen, 
scoutingtechnieken, scheikundige proefjes, 
installeren en overvliegen. 

Wat was jullie grootste avontuur in 2021?
Uitblinkers dit jaar waren de min it to win 
it opkomst en de escaperoom. Bij min it to 
win it zaten knotsgekke opdrachten, zoals; 
schilderen met een kwast tussen je tenen, 
balletje blazen over water en met eetstokjes 
een smartie proberen te pakken.  
De escaperoom was in het thema van 
Kerst. The Grinch had de kerstspullen in 
een kist verstopt, omdat hij kerst haat. De 
bevers moesten opdrachten doen om de 
kist te openen, zodat we de boom voor het 
kerstfeest konden optuigen. 

Juni was de maand voor het dagje-
nachtje: een nachtje slapen op het PGA-
huis. Spannend, maar natuurlijk ook heel 
tof. Friet kregen de kinderen niet op een 
bord, maar werd over tafel verspreid en 
als je er saus bij wilde, dan spoten we dat 
gewoon naast de friet op tafel!  
Een uitstapje naar de kinderboerderij is 
ook altijd heel leuk. 

We hopen in 2022 een groot jubileum 
uitje te kunnen plannen en deel te nemen 
aan de jubileum activiteiten met als 
hoogtepunt dat we voor het eerst mee 
gaan op zomerkamp naar het buitenland!

PGA-huis

za

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

Manenborghhorde

Overvliegers naar scouts / vendel / troep

Ledenaantallen/-verloop 2021
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Wat was jullie grootste avontuur in 2021?
Vorig jaar hebben we veel avontuurlijke dingen 
gedaan. Denk dan bijvoorbeeld aan katapulten 
pionieren, in het bos op zoek gaan naar bunkers 
of een gigantisch dekenfort bouwen met z’n allen. 
Maar misschien wel het meest avontuurlijk was de 
opkomst waar we op zoek gingen naar waterbeestjes. 
Of misschien toch toen we bij een kampje in het 
pikkedonker naar buiten gingen om daar dodende 
straal te spelen, met als enige licht dat van je zaklamp. 
Of toch die keer dat de totempaal gestolen was en 
we andere Salwegianen moesten ondervragen om 
erachter te komen waar hij gebleven was. Ach, we 
hebben ook zoveel gedaan…

Hoe avontuurlijk was jullie pinksterkamp?
Behoorlijk! We kwamen daar namelijk Peter Pan tegen, 
die onze hulp nodig had om kapitein Haak te verslaan. 
Daarnaast sliepen wij ook in tenten en zat het weer 
niet mee, dus waren we redelijk doorweekt. Dat is 
voor ons natuurlijk alleen maar meer reden om na 
die regenbuien in het bos te spelen en op avontuur te 
gaan. Gelukkig hadden we ook nog een huisje waarin 
we konden schuilen, terwijl we kookten, spelletjes 
speelden of aan het knutselen waren.

PGA-huis

za
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Estahorde • 7 - 11  jaar • jongens en meisjes

Estahorde

Overvliegers naar scouts / vendel / troep

Ledenaantallen/-verloop 2021
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Wat was jullie grootste avontuur in 2021?
Eigenlijk was ons hele jaar heel leuk en avontuurlijk! 
Van een herbarium maken tot ons avontuur in het 
spookhuis. We hebben enorm veel meegemaakt. 
Tijdens de insigne-opkomsten reisden we terug in 
de tijd. We konden in drie opkomsten namelijk een 
geschiedenis-insigne verdienen. Forten bouwen, 
vuurtjes stoken en leren over het verleden. Aan het 
eind waren we echte geschiedenis-experts.

Hoe avontuurlijk was jullie pinksterkamp?
Met ons pinksterkamp gingen we op avontuur in de 
duinen. Het was een grote zandspeeltuin waar we 
van hebben genoten. Elke avond moesten we alle 
schoenen en jaszakken uitkloppen en lag de gang 
vol met liters zand. Tijdens dit kamp kwam professor 
Gustav langs om ons te vertellen over zijn tijdmachine. 
We hebben geoefend met het ‘tijdmachine ritueel’ 
en hebben geleerd hoe ingewikkeld het is om een 
machine iets te leren. 

Als hoogtepunt hadden we een heerlijk zomerkamp. 
Hier kwamen we opnieuw de professor tegen. 
De tijdmachine had ervoor gezorgd dat we vastzaten 
in de feestdagen. Dat betekent: de hele week feest! 
De laatste avond werd Halloween toch een beetje 
griezelig. Gelukkig konden we weer snel terug naar 
onze eigen tijd.

PGA-huis

za
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Salwegahorde • 7 - 11  jaar • jongens en meisjes

Salwegahorde

Overvliegers naar scouts / vendel / troep

Ledenaantallen/-verloop 2021
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Wat was jullie grootste avontuur in 2021?
Als Salwegahorde hebben we het afgelopen seizoen 
ontzettend veel avonturen beleefd. Gelukkig mochten 
we veel doordraaien tijdens de verschillende 
lockdowns, zodat we elkaar konden blijven zien en 
met elkaar konden blijven spelen. We hebben een 
escaperoom uitgespeeld, Weerwolven tot leven 
gebracht, gekookt, foto-kwartet in de wijk gespeeld, het 
sportinsigne gehaald, naar de kinderboerderij geweest 
en nog veel meer leuke dingen gedaan.

Hoe avontuurlijk was jullie pinksterkamp?
Tijdens ons pinksterkamp in Amersfoort hebben we 
onze eigen versie van het oh-zo-populaire programma 
Wie is de Mol gespeeld. Spannende opdrachten 
kwamen voorbij, waarbij we foto’s moesten herkennen 
in het dorp, met vlaggen gingen seinen, ballonnen 
moesten sorteren en uiteraard mocht een toffe 
laseropdracht niet ontbreken. We hadden een onwijs 
goede mol: Julia. Zij werd uiteindelijk maar door  
twee welpen ontmaskerd. 

Op zomerkamp in Soerendonk werd het pas echt 
spannend toen bleek dat er Bokkenrijders in die buurt 
rondliepen en de boel daar op stelten zetten.  
De buurvrouw vroeg ons te vertrekken, maar dat deden 
we natuurlijk niet. We hebben affiches opgehangen om 
iedereen te waarschuwen en vergif geplaatst voor de 

bok van Hugo, de baas van de Bokkenrijders. 
Maar nadat ons kamp overhoop gehaald was 
en Wietse ook nog ontvoerd bleek door Hugo, 
moesten we een goed plan bedenken. Door 
goed samen te werken hebben we Wietse 
bevrijd en Hugo gevangen en naar de politie 
gebracht. Eind goed al goed. Hebben ze daar 
in Soerendonk ook weer rust!

0

16

PGA-huis
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Scouts • 11 - 15  jaar • jongens en meisjes

Scouts

Overvliegers naar afdelingen

Ledenaantallen/-verloop 2021
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Wat was jullie grootste avontuur in 2021?
Het jaar 2021 was een jaar waarin we met de Salwega 
Scouts niet stilgezeten hebben. Ook wij hebben 
veel avonturen beleefd: zowel een pinkster- als een 
zomerkamp, en een heleboel leuke opkomsten. 
Het grootste avontuur voor ons moet toch wel ons 
zomerkamp geweest zijn. In het thema ‘Spokenjagers’ 
hebben de Scouts een week lang een heleboel 
spannende dingen meegemaakt: zelf spokenvangers 
gemaakt, midden in de nacht op spoken gejaagd, 
spannende verhalen aan elkaar verteld.... Maar 
de spoken waren niet het allerspannendst: ons 
állergrootste avontuur was het klimbos waar we ons 
een dag vermaakt hebben hoog in de bomen.

Hoe avontuurlijk was jullie pinksterkamp? 
Ons pinksterkamp was ook zeker niet onavontuurlijk: 
een heel weekend hebben de patrouilles, weer of 
geen weer, een heel gezellig pinksterkamp neergezet. 
Iedereen had er ook heel veel zin in! Toch sloeg de 
gezelligheid soms om in een ware strijd: de Scouts 
zijn elkaar met pijl en boog te lijf gegaan! Geen 
zorgen, met de gehuurde archery-tag set met stompe 
punten en bijbehorende veiligheidsmaskers was dit 
alleen maar leuk. Dit voelde een beetje als de Hunger 
Games! Een heleboel nieuwe Katniss Everdeens en 
Robin Hoods hebben zich bij ons ontpopt!

fort
Lunet III
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Vendel • 11 - 15  jaar • meisjes

Vendel

Overvliegers naar afdelingen

Ledenaantallen/-verloop 2021
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Wat was jullie grootste avontuur in 2021?
Het grootste avontuur van afgelopen jaar was het 
zomerkamp van de vendels. Na lange tijd konden we 
namelijk weer kamperen en dat was al spannend op 
zich! Eindelijk konden we weer aan de slag met alle 
traditionele kamponderdelen, zoals tenten opzetten, 
keukens bouwen, hiken en koken. Wat fijn dat dit 
weer kon! We zochten dit kampeeravontuur op in 
Valkenswaard, weliswaar niet Valkenburg, maar toch 
ook flink overstroomd. Op onze laatste avond hadden 
we een avontuurlijke spooktocht, voor sommige 
vendels misschien wel iets te eng… Een mooie en 
spannende afsluiting van ons fijne kamp!

Hoe avontuurlijk was jullie pinksterkamp? 
Het thema van het vendelpinksterkamp was “nat 
en koud.” Over avontuur gesproken… Alle spullen 
waren vochtig, tenten opzetten was lastig en het was 
berekoud. Gelukkig kunnen een aantal vendels goed 
hakken en konden we ‘s avonds fijn opwarmen bij een 
eigen gestookt vuur. De tweede dag was al een stuk 
beter, toen hebben we lekker in het bos gespeeld!

fort
Lunet III

za
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Troep • 11 - 15  jaar • jongens

Troep

Overvliegers naar afdelingen

Ledenaantallen/-verloop 2021
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Ook voor de Troep was 2021 een veelbewogen jaar, 
wat was iedereen weer blij dat we weer meer live 
mochten draaien op het oude vertrouwde fort. Daar is 
tijdens de opkomsten van dit jaar dan ook goed gebruik 
van gemaakt: er werd weer in volle vaart genoten 
van aloude Troepklassiekers, zoals katapult schieten, 
Highland games, samen willekeurige objecten bouwen 
met ducttape en gips of gewoon genieten van vuur in 
verschillende vormen. Ook buiten het fort is er weer 
hevig gestreden met lasers tijdens het lasergamen, is 
er een gymzaal overhoop gehaald in het thema van de 
Sint en zijn Pieten tijdens het apenkooien deluxe en 
is er een onder ons bekend bos in Maarsbergen weer 
gereed gemaakt. 

Wat was jullie grootste avontuur in 2021?
Het meest avontuurlijke dat de Troep afgelopen jaar 
heeft beleefd is toch het zomerkamp (codename 
Troepico) in Brexbachtal. Zoals andere jaren kon dit 
kamp tijdens de eerste week van de zomervakantie 
plaatsvinden, hoewel het nog even spannend was 
wat de mogelijkheden precies waren wegens corona 
en de overstromingen rond de Rijn. Gelukkig viel de 
impact hiervan mee en viel er in het natuurrijke gebied 
rond Brexbachtal genoeg veilig te beleven. Zo hebben 
de leden een oud spoor ontdekt, grotten bezocht, 
ruige routes gekletterd in een Kletterwald, dammen 
gebouwd in de rivier Brex en het klassieke landschap 
van Rijnland-Palts doorkruist in een van de mooiste 
hikes in de geschiedenis van de Troep (en dat zegt 
wat!). Met een doorlopend thema, konden de leden 
met verschillende opdrachten de kamp valuta “Brex” 
verdienen. Er kon Brex verdiend worden tijdens de 
spellen en met klusjes, en de Troepers konden hun 
Brex ook weer rijkelijk uitgeven aan allerlei privileges, 
zoals extra hulp met koken en extra snoepjes.  

Al met al hebben we genoeg wilde dingen gedaan en 
was het weer een topjaar!

fort
Lunet III

za

https://www.salwega.nl
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Afdeling 439 • 15 - 18  jaar • jongens en meisjes

Afdeling 439

Overvliegers naar stammen

Ledenaantallen/-verloop 2021
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Wat was jullie grootste avontuur in 2021?
2021 zijn we met 439 avontuurlijk begonnen: voor 
het eerst in jaren konden we weer schaatsen op de 
bevroren fortgracht! Best wel spannend… het ijs was 
namelijk nog niet zo dik.

Hoe avontuurlijk was jullie pinksterkamp? 
Tijdens ons pinksterkamp in Mook brachten we een 
bezoek aan de oorlogsbegraafplaats, de stad Nijmegen 
en maakten we een avontuurlijke kanotocht op een 
zijtak van de Maas. Hierdoor was het pinksterkamp 
weer geweldig!

Ons zomerkamp in Zuid-Limburg was eveneens 
erg geslaagd. Het weer was schitterend, dus lekker 
afkoelen in het zwembad. Slapen zonder tent onder 
de sterrenhemel tijdens de hike, blijft geweldig. Fort 

Battice met veel ondergrondse gangen was heel 
bijzonder. Urban Exploring was deze keer in een 
verlaten treinstation in België en dat was erg gaaf.

Na het zomerkamp hebben we ervoor gekozen om 
weer een ‘spookhuis’ voor de hele groep te maken. 
Deze keer met meer inbreng en hulp van onze eigen 
leden. We zijn hiervoor meerdere weken druk geweest, 
niet alleen om het spannend te maken, maar ook om 
het aan te laten sluiten op het jubileum verhaal. 
Circa 200 Salwegianen zijn individueel, via de kelders 
van ‘Hotel Salvania’, langs kamer 13 gegaan. 
Een groot avontuur...

fort
Lunet III

za

https://www.salwega.nl
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Afdeling 551 • 15 - 18  jaar • jongens en meisjes

Afdeling 551

Overvliegers naar stammen
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Wat was jullie grootste avontuur in 2021?
2021 was een bijzonder en avontuurlijk jaar op 
verschillende fronten. Veel opkomsten gingen niet 
door, toen weer wel, toen alleen buiten, toen met 
mondkapje… Online opkomsten, testen, vanaf welke 
leeftijd moest je ook alweer afstand houden? Gelukkig 
hebben we desondanks allerlei toffe activiteiten en 
herinneringen gemaakt met elkaar. 

Hoe avontuurlijk was jullie pinksterkamp? 
Wat ons het meest is bijgebleven is het songfestival 
kijken en meezingen tijdens het kampvuur. 
Daarnaast hebben we daar geleerd over een lange 
reeks satellieten in de lucht die ‘s nachts over ons 
heen vlogen. Ook hebben we creatieve, maar ook 
avontuurlijke, vlotten gebouwd. 

Broodjes bakken, kampvuur 
koken maar eigenlijk gewoon de 
gezelligheid van 551 hebben dit 
jaar gevormd, met als kers op de 
taart het prachtige zomerkamp. 
Mooi weer, leuke groep, 
zwemmen met mini kwallen 
en goede gesprekken bij het 
kampvuur. 

Wat wil de scout nog meer!

PGA-huis

za

https://www.salwega.nl
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Vrijdagstam • 18 - 23 jaar • dames en heren

Vrijdagstam

Overvliegers naar boomstam

Ledenaantallen/-verloop 2021
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Wat was jullie grootste avontuur in 2021?
Afgelopen jaar was een jaar waar jammer genoeg 
veel gave stamopkomsten in het water vielen door 
onze lieftallige vriendin corona. Gelukkig werd er 
op de dagen dat we wel konden draaien hier ook 
volop van genoten. Opkomsten op het PGA waren 
keer op keer weer wild, zo zijn we het afgelopen jaar 
knikkerbaanbouwers, koorballen en zelfs dragqueens 
geweest. 

Maar ook op andere locaties dan het PGA zochten 
we het avontuur op en is het altijd een feestje met de 
Vrijdagstam. Zo hadden we het afgelopen jaar onze 
HalloweenVerkleedFeest opkomst, die al snel van het 
stamhok verplaatste naar de kroeg Klein Berlijn. Die 

avond stond onze voorzitter Josse achter de bar en 
onze in-house DJ Milo Znidarsic stond keiharde setjes 
te draaien. Dankzij onze geweldige Vrijdagstam begon 
de hele kroeg te dansen en konden we even genieten 
alsof corona nooit had bestaan. Deze wilde verhalen 
beloven genoeg voor de komende vrijdagavonden in 
het stamhok en wat hebben we er zin in! 

0

PGA-huis

vr

https://www.salwega.nl
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Kabilastam • 18 - 23 jaar • dames en heren

Kabilastam

Overvliegers naar boomstam
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Wat was jullie grootste avontuur in 2021?
Ook bij de Kabilastam zijn we nog avontuurlijk! 
Aangezien we afgelopen jaar nog steeds niet veel 
binnen mochten draaien, zijn we erg creatief geweest 
en hebben we juist veel buiten gedraaid. Neem 
bijvoorbeeld de speurtochtopkomst, waarbij we door 
heel Utrecht aan het sjezen waren, om maar niet voor 
het andere team een selfie te maken bij een typisch 
Utrechtse locatie. Of neem de Ticket to ride opkomst, 
waarbij we routes moesten fietsen tussen ouderlijke 
huizen van Kabilisten en snackbars rond Lunetten. 
Een andere optie om corona te omzeilen was niet 
iedereen tegelijk laten komen. Zo hebben we bij de 
taskmasteropkomst iedereen apart laten komen, om ze 
op te nemen, terwijl ze opdrachten aan het uitvoeren 
waren. Dit hebben we later samengevoegd en ge-edit 
tot een avontuurlijke TV-aflevering. 

Zelfs ons afgelopen zomerkamp was avontuurlijk! Daar 
hebben we bijvoorbeeld een dropping gedaan voor de 
nieuwste leden en hebben we elke brug in de buurt 
van Leiden veranderd in een kleine club toen wij er 
langs liepen. 

PGA-huis

za
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Boomstam • 23 - … jaar • dames en heren

Boomstam

Ledenaantallen/-verloop 2021
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Wat was jullie grootste avontuur in 2021?
Onze eerste grote avontuurlijke activiteit van 2021 was 
de Muziekbingo-opkomst: een nieuw en innovatief 
concept waarbij er live geDJ’d werd en hiermee op 
een bingokaart nummers afgestreept konden worden. 

Tussendoor vindt er 
natuurlijk de nodige 
interactie middels 
minigames plaats. 
Al met al een zeer 
geslaagde avond en 
zeker voor herhaling 
vatbaar!

De tweede grote 
en avontuurlijke 
online-activiteit 
was de iScout: een 
online internationaal 
scoutingevenement 
waarbij het de 
bedoeling is om 
door het oplossen 
van puzzels en het 
volbrengen van 

gekke opdrachten zoveel mogelijk punten te scoren 
en zo de andere teams te verslaan. We hadden het 
verrassend goed gedaan, en zijn op een mooie 144e 
plek geëindigd (van de 639 teams). Op naar die 
felbegeerde nummer 1 plek! 

Door die lange periode van thuis zitten, hadden 
we allemaal natuurlijk veel frisse energie 
opgedaan en konden we in juli gelijk beginnen 
met een actief buitenprogramma: we gingen 
lekker kanoën. De plensbuien die af toe uit de 
hemel kwamen gestort, mochten de pret niet 
drukken: het was een topavond.

In september mochten we ook met de 
boomstam weer los: het bestuur had een episch 
volleybaltoernooi op het PGA georganiseerd. 
We mochten bij deze opkomst tevens ook onze 
nieuwe aanwas verwelkomen! 

Hierna volgde een spelletjesopkomst op het 
PGA, gevolgd door een spannende online 
escape room een maand later. Toen was het jaar 
alweer om. Maar niet getreurd, voor 2022 staan er 
alweer veel leuke (jubileum)activiteiten en opkomsten 
op de planning!

PGA-huis

vr

https://www.salwega.nl
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Pinksterkampen

Manenborghhorde

Troep

Scouts

Salwegahorde

Vendel

Estahorde

Afdeling 439

Afdeling 551

https://www.salwega.nl
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Zomerkampen

Manenborghhorde  Riethoven

Scouts  Zeewolde

Estahorde  Sevenum

Afdeling 439  Margraten

Afdeling 551  Veere

Vendel  Valkenburg

Vrijdagstam  Lisse

Troep  Brexbachtal (D)

Salwegahorde  Soerendonk

Kabilastam  Sassenheim

https://www.salwega.nl
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Groepsactiviteiten

5 december
Sinterklaasviering

25 september
Salfestival

29 mei
NLdoet

27 november
Spookhuis

4 mei
Dodenherdenking

2 oktober
Lunetjes

4 september
Seizoensopening

met alle vrijwilligers

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

penningmeester
gebouwbeheer

8 vergaderingen in 2021

Organisatiestructuur

9 vergaderingen in 2021

Teamleiders-
overleg

eindverantwoordelijken  
van de leidingteams

groepsbestuur

11 vergaderingen in 2021

Groepsbestuur
voorzitter
secretaris

penningmeester
groepsbegeleiders

algemeen bestuurslid
pr en communicatie

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

2 vergaderingen in 2021

adviseurs

https://www.salwega.nl
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Ledenaantallen per 31/12/2021
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132 107

 96  vrijwilligers

 63 leiding

  
 11 bestuursleden

 22 overige vrijwilligers
  in vaste functies

 80 boomstamleden
  leeftijd vanaf 23 jaar

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

 239  jeugdleden (totaal)

 14 leeftijd 5 - 7 jaar (bevers)

 81 leeftijd 7 - 11 jaar (hordes)

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

 31   leeftijd 15 - 18 jaar (afdelingen)

 34 leeftijd 18 - 23 jaar (stammen)

https://www.salwega.nl
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Vrijwilligers

Seizoensopening
Samen met onze ruim 90 vrijwilligers 

maken we iedere week een leuke opkomst 
en maken ze kampen vol herinneringen. 

Ieder scoutingjaar starten wij het seizoen 
met een activiteit. Dit jaar op 4 september 

met een rondje steppen door de stad 
Utrecht op zoek naar Street-art.

Gouden Oehoe 
voor Miranda

Tijdens het beveruitje op  
10 juli op de kinderboerderij 

kreeg Miranda de 
onderscheiding de Gouden 

Oehoe. Zij kreeg dit voor 
al het werk wat ze voor de 
Bevers, in de regio en voor 
Scouting Nederland doet.

Zomerkampafsluiting
Na het zomerkamp, wanneer alles 

is opgeruimd, is het tijd om met alle 
leiding samen te eten. 

EHBO
Op 14 november was er een 

EHBO-training van het Rode Kruis. 
Gefeliciteerd aan de leiding 

die geslaagd zijn! 

https://www.salwega.nl
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Jubileumjaar

Op 29 mei vierden we dat we  
precies 110 jaar bestonden.  

Smullen van de jubileum taartjes!

Zaterdag 25 september was de 
start van ons jubileumjaar: met het 
Salfestival werd dit goed ingeluid. 

Rond de kerst werden alle leden 
verrast met een leuke kerstkaart.

Komend jaar, in 2022, wordt 
ons jubileumjaar verder 

gevierd met een reünie, Missie 
Salvania, het Ouder-Scout-

Weekend en het zomerkamp!

https://www.salwega.nl
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Beheerstichting Scouting Salwega

Wat was het grootste avontuur in 2021?
2021 was een jaar waarin de Stichting vooral buiten 
de draaitijden actief was. Door de coronamaatregelen 
konden we niet op de vaste zaterdagen op het PGA 
en het Fort aanwezig zijn. Dat moest op andere tijden. 
Het heeft er ons niet van weerhouden om toch wat 
verbeteringen voor de Vereniging in gang te zetten. 

Zo hebben we in 2021 in het algemene gedeelte van 
het PGA-huis de verlichting vervangen door LED-
verlichting. Verder hebben we het definitieve plan 
voor de vervangen van de keuken uitgewerkt en daar 
goedkeuring op gekregen en tenslotte hebben we een 
plan gemaakt voor de vervanging van de verlichting in 
de rest van het PGA-huis.  

Als Stichting hebben we met een kleine groep mensen 
meegedaan aan NL Doet en hebben we grassen rond 
het PGA-huis aangeplant, het trottoir rond het PGA-
huis geëgaliseerd en de inmiddels traditionele snippers 
uitgereden.

Naast deze activiteiten hebben we ook een aantal 
gesprekken met Ludens gevoerd over de aanpassing 
en de verlenging van het huurcontract van het PGA-
huis. Deze verlenging gaat in 2022 lopen. 

Daarnaast zijn we als Stichtingsbestuur ook actief 
betrokken geweest bij huurdersoverleggen met de 
Gemeente Utrecht, bij bijeenkomsten geweest over 
de verduurzaming van Utrecht Zuid, betrokken bij 

het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd en het 
GroenOntwikkelPlan Lunetten. Tenslotte hebben we 
ook een aantal meetings gehad met de Utrechtse 
Vastgoed Organisatie over de verlenging van het 
huurcontract van Salwega van Fort Lunet III.

Vooral dit laatste hopen we in 2022 af te kunnen 
ronden, zodat de aanwezigheid van Salwega in 
Lunetten en Hoograven weer voor een aantal jaren 
gewaarborgd is.

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

De vereniging Scouting Salwega is voor het overgrote 
deel van haar inkomsten afhankelijk van contributie-
gelden van haar leden. Als aanvulling hierop heeft 
de vereniging ook inkomsten van Club van 100 leden 
welke jaarlijks een bedrag van 50,- sponsoren aan 
de vereniging, zodat er aankopen gedaan kunnen 
worden waar (urgente) behoefte aan is. Daarnaast 
ontvangt de vereniging jaarlijks een subsidie vanuit 
de Gemeente Utrecht voor haar activiteiten en 
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Club van 100
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16%

11%
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27%

huisvesting. Voornaamste uitgaven van de vereniging 
zijn activiteiten ten behoeve van haar leden, 
huisvesting en contributie aan Scouting Nederland / 
Regio Drie Rivieren. 2021 was wederom een corona 
jaar waarbij diverse grote (groeps-) activiteiten niet of 
aangepast door konden gaan. De vaste lasten voor de 
vereniging liepen daarentegen gewoon door en zijn 
stijgende. Hier ligt dan ook een zorg voor de vereniging 
voor de langere termijn. Positief voor de vereniging is 

dat nagenoeg alle inkomsten alsnog gerealiseerd zijn. 
Groeps- en onderdeelsacties zijn vanwege corona 
komen te vervallen. 

De vereniging Scouting Salwega heeft een goede 
financiële positie zowel binnen de onderdeels-
rekeningen alsmede de reserves op lopende en 
spaarrekeningen. 2021 werd dan ook gesloten met 
(licht) positief exploitatie resultaat.

Percentages zijn gebaseerd op de realisatie 2021, incl. de additioneel betaalde kampgelden welke vallen onder overig (inkomsten) en activiteiten (uitgaven).

Overige

https://www.salwega.nl
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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, Aletta Kramer en Gerrit Jan van Barneveld.
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