In Den Haag zijn zo’n twintig scoutinggroepen. De meeste groepen
vallen onder Regio Den Haag (zie onderstaande kaart); een aantal
groepen in de ‘nieuwe gebieden’ vallen onder Regio Vlietstreek. De
scoutinggroepen zitten verspreid over de stad.

Den Haag is gezegend met scoutinggroepen die ‘ter land, ter zee en
in de lucht’ activiteiten aanbieden. Ofwel, landscouts, water-scouts
en luchtscouts. Daarnaast heeft Den Haag een scoutinggroep voor
kinderen en jongeren met een beperking. De muzikale scouts
kunnen terecht bij de Haagse Drumband. Tot slot beschikt Den
Haag over het Scoutscentrum De Eendenkooi dat wordt gebruikt als
trainingslocatie voor scouting en andere organisaties.
Alle scoutinggroepen zijn aangesloten bij Scouting Nederland en
dragen dan de visie van Scouting Nederland uit (zie “Scouting …”),
met behoud van karakter / cultuur van hun eigen groep.
Scouting Den Haag is maatschappelijk betrokken. Naast het organiseren van wekelijkse programma’s bieden de scoutinggroepen
hand- en spandiensten bij verscheidene activiteiten. Veel groepen
collecteren ook voor Jantje Beton of het Oranje Fonds en doen mee
aan NL Doet. De groepen onderhouden verder contacten met de
buurt en in de buurt gevestigde
(maatschappelijke) organisaties en
verzorgen specifieke activiteiten
voor de buurtkinderen.
Veel groepen zijn aangesloten bij de
Ooievaars-pas om scouting voor
kinderen met ouders met een kleine
beurs ook toegankelijk te maken.

Scoutinggroepen zitten verspreid over de stad

Scouting levert aan verscheidene doelen voor duurzame
ontwikkeling van de Verenigde Naties een bijdrage. Een greep uit
deze doelen is op deze pagina weergegeven (vrije interpretatie).
Scouting is buiten spelen en buiten spelen is gezond.
Uit onderzoek blijkt dat scouts significant meer buiten(sport)activiteiten ondernemen dan niet-scouts.
Verder geldt dat scouting geen reservebank kent.
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De scoutingwet zegt het al: “een scout trekt er samen
met anderen op uit om de wereld meer leefbaar te
maken”. Scouting is maatschappelijk betrokken en zet
zich in voor een betere lokale leefomgeving.

Scouting hanteert de doorlopende leerlijn, waarbij
jeugdleden steeds zelfstandiger worden en meer
verantwoordelijkheden krijgen. Ook vrijwilligers
krijgen via de Scouting Academy de nodige tools om
zich persoonlijk te ontwikkelen.

Bij scouting wordt aandacht besteed aan het zuinig
omgaan met energie en water, aan afvalscheiding en
tegengaan van voedselverspilling onder meer via het
verdienen van insignes.

Bij scouting is iedereen gelijk. Het aanbod is geschikt
voor jongens en meisjes. Er wordt onderkend dat
minder meiden bij scouting zitten, waarop initiatieven
zijn genomen om dit weer recht te trekken 1.

Binnen de mogelijkheden die scouting heeft, wordt
een bijdrage geleverd om de ‘carbon footprint’ te
beperken bij zowel activiteiten / evenementen als
accommodaties / kampeerterreinen in eigen beheer.

Een voorbeeld betreft het project
‘Meiden in scouting / Girls in the lead’

Scouting is samenwerken en verbinden: binnen en
tussen groepen en regio’s, op landelijk niveau en met
(scouting)organisaties wereldwijd. Leden worden
gestimuleerd om op internationale kampen te gaan
voor nieuwe vriendschappen voor het leven.

Teddyberentocht
Regio-activiteit
Bevers op 21 maart

Nieuwjaarsopening
met boerenkool
of iets anders
Berentocht
Regio-activiteit
Scouts op 8
februari

iScout game
voor vrijwilligers
wereldwijd op 7 maart

RSW
Regionale Scouting
Wedstrijden voor Scouts
op 18 & 19 april

Jantje Beton collecte
& NL Doet
veel scoutinggroepen
doen hieraan mee in de
maand maart

2020 staat in het
teken van 100 jaar
Welpen

Dit overzicht is niet volledig
en is aan veranderingen
onderhevig.

Handelsspel 100
jaar Welpen +
aanbieden taart
Regio-activiteit
Welpen op 21 maart

Duinenmars
Veelal alle groepen
leggen 5, 10, 15 of
25 km af op 4 en/of
5 april

Nationale
Kinderherdenking
bij Madurodam
(alsook
assistentie bij
andere Dodenherdenkingen)
op 4 mei

Jungle-dag:
‘Jungle book of
records’
Regio-activiteit
Welpen op 6 juni

Bever-doe-dag
Regio-activiteit
Bevers op 13 juni

Viering 100 jaar
Welpen in Duinrell
Regio-activiteit Welpen
op 31 oktober
Zomerkampen
In de zomervakantie gaan onderdelen op
kamp in binnen- of buitenland, op land of
water en in clubhuizen of tenten

Overvliegen
overgang van oudste jeugdleden
naar volgend leeftijdsgroep

Kookwedstrijden
Regio-activiteit
Scouts in het najaar

Vossenjacht
Regio-activiteit
Bevers op 8
oktober

Open dagen / Burendag
Veel groepen openen hun
deuren in september
Dit overzicht is niet volledig en is aan veranderingen onderhevig.

Training
YMCA Den Haag
organiseert trainings- en
netwerkdagen voor
vrijwilligersorganisaties

Feestmaand
December is feestmaand
met Sinterklaas, Kerst en
daar tussenin afsluiting
100 jaar Welpen

Scouting Den Haag valt onder de portefeuille Jeugd en
heeft daarmee te maken met het Haags jeugdbeleid
‘Haagse jeugd, samen aan zet’. Het bijbehorend subsidiebeleid is niet afgestemd op organisaties die louter met
vrijwilligers werken en maatschappelijke activiteiten in hun
eigen buurt organiseren. Scoutinggroepen lopen hierdoor
subsidie mis. In 2020 trekken we gezamenlijk op om met
de gemeente te bespreken op welke wijze de inzet van de
vele vrijwilligers van Scouting Den Haag zich ook kan
vertalen in een financiële waardering.

Het jaar 2020 staat landelijk ook in het teken van 75
jaar vrijheid. Veel Haagse scoutinggroepen bestonden
al voor de Tweede Wereldoorlog en moesten tijdens
deze oorlog onder een ander noemer hun activiteiten
aanbieden. Scouting Den Haag assisteert bij diverse
Dodenherdenkingsplechtigheden in de stad. Ook
verlenen we medewerking aan de Nationale Kinderherdenking op Madurodam. Met de programmamanager
van de Haagse Vrijheidsweken bekijken we op welke
wijze Scouting Den Haag verder kan bijdragen.

Het jaar 2020 is voor de Welpen (meisjes en
Scouting is samenwerking. Dit beperkt zich niet alleen binnen een onderdeel, de groep of
jongens in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar) een
de regio, maar ook daarbuiten. Met Regio Vlietstreek werken we al intensief samen op het
extra feestelijk jaar: de Welpen bestaan 100
gebied van deskundigheidsbevordering van de
jaar! In het hele land wordt hier gedurende het
vrijwilligers door een gezamenlijke Academy. Er wordt
jaar aandacht aan besteed met allerlei
aansluiting gezocht met andere regio’s. In 2019 is het
activiteiten. Een grote groepsdag in het najaar is
Regionaal Scouting Netwerk Zuid-Holland gelanceerd
een van de hoogtepunten: alle Welpen in de
waarin alle regio’s en admiraliteiten van Zuid-Holland
provincie Zuid-Holland gaan dan naar Duinrell.
bijeenkomen voor kennisdeling en -opbouw. In 2020
Scouting Den Haag grijpt 100 jaar Welpen ook
wordt dit netwerk uitgebouwd, waarbij wij onder meer
aan om aan inwoners van Den Haag te laten
bespreken op welke punten samenwerking meerzien hoe leuk en leerzaam scouting is.
waarde heeft.

Lord Baden Powell, de oprichter van
Scouting, zei het al: “Be prepared”.
Scouting in Nederland groeit, en dat
willen we natuurlijk zo houden! Want
Scouting, dat gunnen we iedereen! Met
elkaar hebben we een toekomstvisie
gemaakt waar in staat wat we graag in
2025 willen bereiken. Naast de
overkoepelende toekomstvisie, zijn er
vijf toekomstthema’s gekozen (zie
onderaan pagina). Deze thema’s
vormen de waarden die we belangrijk
vinden aan Scouting en waar we
uitdagingen zien voor de toekomst.

Ontwikkeling
en uitdaging

Open en divers

Scoutinggroepen en regio’s worden uitgedaagd om met de toekomstvisie aan de slag te gaan.
Scouting Nederland biedt vele tools om hier invulling aan te geven. In 2020 (en daarna)
besteden we dan ook aandacht aan de toekomstvisie door toekomstthema’s specifiek te
behandelen of bewust te linken aan activiteiten die we al uitvoeren. In een snelgroeiende stad
als Den Haag liggen mooie kansen om meer kinderen met Scouting kennis te laten maken en
meer vrijwilligers aan ons te binden.
Cyclus van duurzaam
vrijwilligersbeleid, ook
wel de ‘walvis’ genoemd

Samenwerking
en verbinding

Trots en
zichtbaar

Vrijwilligers

Kinderen en jongeren vinden bij Scouting activiteiten die
veel plezier, uitdaging en samenwerking genereren. Elke
week zijn ze bezig met creatieve thema’s, aangepast aan
de leeftijdsgroep. Spelen en vooral buitenspelen in een
grote stad als Den Haag zijn nodig voor een gezonde
ontwikkeling. Wij geven kinderen de ruimte om fysiek te
bewegen, sociaal te experimenteren en zich te
ontwikkelen. Ruimte om te ontdekken en te leren.

Kinderen beleven activiteiten die bol staan van plezier,
uitdaging en samenwerking. Vaak adviseren leerkrachten, school- of huisartsen voor kinderen scoutingactiviteiten. Plezier gaat heel goed samen met structuur
en respect. Scouting onderhoudt contacten met diverse
jeugdzorginstellingen om kinderen met specifieke
problemen goed te begeleiden. Scouting fungeert ook als
praktijkleer-organisatie voor ROC-opleidingen zoals
sociaal pedagogisch werk en sociaal cultureel werk.
Uit diverse onderzoeken in binnen- en buitenland
blijkt dat scouting een significante positieve bijdrage
levert aan de maatschappij – Zie www.scouting.nl

Het merendeel van de vrijwilligers bij Scouting is jonger dan 25 jaar. Bij
Scouting leren ze op een natuurlijke manier verantwoordelijkheid dragen. Ze
initiëren eigen programma’s, organiseren grote evenementen, bewaken
hiervoor budgetten, leren samenwerken waardoor ze ook hun eigen kansen op
de arbeidsmarkt vergroten. Zo blijkt uit onderzoek dat veel scouts ook later
actief maatschappelijk betrokken blijven.

Kinderen krijgen bij Scouting ruimte om zich sociaal te ontwikkelen, om fysiek
te bewegen waardoor ze zich lekker in hun vel voelen. Je vindt bij ons diverse
culturen en religies, en kinderen die soms wat meer aanpassingsproblemen
hebben dan andere kinderen. Een doorsnee van de samenleving eigenlijk.
Door samen te spelen, leren kinderen respect voor elkaar te hebben. De leiding
(alle vrijwilligers) speelt hierbij een belangrijke rol, uitgaand van toenemende
zelfstandigheid van de kinderen bij een afnemende begeleiding. De kinderen
worden van jongs af op speelse wijze ook ingeschakeld bij het begeleiden van
de nog jongere kinderen: het oud leert jong principe.

Kinderen en jongeren vinden bij Scouting activiteiten die veel plezier, uitdaging
en samenwerking genereren. Elke week zijn ze bezig met creatieve thema’s,
aangepast aan de leeftijdsgroep. Spelen en vooral buitenspelen in een grote
stad als Den Haag zijn nodig voor een gezonde ontwikkeling. Wij geven
kinderen de ruimte om fysiek te bewegen, sociaal te experimenteren en zich te
ontwikkelen. Ruimte om te ontdekken en te leren.

Omschrijving

2020

2019

Omschrijving

Contributie & inschrijfgelden

3.175

3.240

55

60

Bijdrage trainingsfonds

1.100

Totaal inkomsten

4.330

Overig (badges, rente, …)

2020

2019

Spelteam Bevers

590

500

Spelteam Welpen

1.640

960

1.200

Spelteam Scouts

2.030

2.695

4.500

Spelteam Explorers

0

150

360

0

1.100

1.200

Contributie Delftland & Scouting Nederland

275

250

Overig (communicatie, representatie,
administratie, …)

700

720

6.695

6.475

Alle bedragen zijn weergegeven in euro’s.
Ter vergelijking is de begroting van 2019 opgenomen.

Nationale Kinderherdenking
Opleiding (training, cursussen, …)

Totaal uitgaven

De begroting heeft alleen betrekking op activiteiten die namens de
regio worden uitgevoerd. De scoutinggroepen hanteren ook een
eigen begroting waarin zij de inkomsten en uitgaven specificeren
(waaronder contributie aan regio).

De uitgaven voor spelteams
zijn voor de regioactiviteiten
(zie ‘Scouting Den Haag het
jaar rond’).

