Jaarverslag
2019

Scouting Regio den Haag
Inleiding
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, waterscouts
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 daarmee de visie van Scouting Nederland uit met behoud
van karakter / cultuur van hun eigen groep. Vrijwilligers zijn in het
bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en behalen via
de Scouting Academy de benodigde deskundigheidskwalificaties.
Scouting Den Haag is maatschappelijk betrokken. Naast het organiseren van wekelijkse programma’s en diverse regioactiviteiten,
bieden scoutinggroepen hand- en spandiensten bij verscheidene
activiteiten. 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 Ooievaarspas om scouting voor kinderen met ouders met
een kleine beurs ook toegankelijk te maken.

Scoutinggroepen zitten verspreid over de stad

In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven
van de activiteiten en ontwikkelingen over de
Haagse scouting gedurende het jaar 2019.

Regioactiviteiten Bevers (5 t/ m 7 jaar)
De Bevers open
gezamenlijk
voordat ze in
groepjes uiteen
gaan voor de
Teddyberentocht
De jaarlijkse Bever-doedag vond plaats op 15
juni 2019.

In 2019 was het thema
‘Stanley Stekker en de
rammelende robots’

Op 5 oktober 2019 zijn
de Bevers naar het
bowlingcentrum
geweest om hun
bowlingvaardigheden in
de praktijk te brengen

Regioactiviteiten Welp en (7 t/ m 1 1 jaar)

Tijdens het regiospel op 23 maart
2019 speelden de Haagse welpen
levend Jungle Cluedo

Op 25 mei 2019 vond de jaarlijkse Jungle dag plaats. Er was iets
vreemds gespot in de Jungle. Niemand wist wat het is. Was het een
beest? Was het een rots? De Jungledieren zijn op onderzoek
uitgegaan en in Afrika beland! Samen met hun Afrikaanse
tegenhangers hebben ze uitgezocht hoe ze terug naar huis konden.
Gelukkig zijn ze daarin met hulp van de Welpen erin geslaagd..

Regioactiviteiten Scouts (1 1 t/ m 1 5 jaar)

De regionale scouting
wedstrijden voor de
landscouts vonden plaats
op het scoutinglabelterrein Staelduin te
‘s-Gravenzande. Dit jaar
was het thema ‘Indians &
steampunk’’, ofwel veel
fantasie!

De regionale kookwedstrijden
vonden plaats in het
Oostduinse Park bij Stanley 55
op 9 november 2019. Meer dan
100 Scouts verdeeld over 22
groepjes toonden hun
kookkunsten. De gerechten
waren gegoten in het thema
‘Dieren’

Voor de waterscouts zijn de
regionale zeilwedstrijden op de
Kaag een jaarlijkse traditie.

Maatschap p elijke betrokkenheid Scouting Den Haag (1 )
Scouting Drumband Den Haag vrolijkt zeer diverse activiteiten op met muziek, veelal in de
Haagse regio. Zij hebben onder meer opgetreden bij de Duinenmars, Koningsdag in Voorburg,
avondvierdaagse in Ypenburg, Palmpasenoptocht in Segbroek, Sint Maarten in Voorburg,
lampionnenoptocht in Wassenaar en verschillende Sinterklaasintochten in de regio.

Met de junioren is de Macdonaldgroep
bezig geweest met het verzamelen van
zwerfvuil. Hun clubhuis ligt in een mooie
bosschage in de stad. Op deze manier
dragen zij een extra steentje bij om de
natuur schoon te houden!
Kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Loosduinen en
omgeving kunnen jaarlijks in de laatste week van
de zomervakantie hutten bouwen op Landgoed
Ockenburgh. Vrijwilligers van Scouting De
Rimboejagers stonden ook dit jaar weer klaar om
dagelijks ongeveer 100 jonge bouwvakkers te
verwelkomen. De kinderen kunnen dagelijks een
eigen hut bouwen, een vogelhuisje bouwen en
een timmerdiploma behalen. De Rimboejagers
zorgen voor pallets, hout en gereedschap.

Veel scoutinggroepen collecteren ook
voor Jantje Beton of het Oranje Fonds en
doen mee aan NL Doet.

Maatschap p elijke betrokkenheid Scouting Den Haag (2 )
Elk jaar organiseert Scouting Rimboejagers
de Sinterklaasintocht in Loosduinen. De Sint
en zijn pieten komen per boot aan bij de
molen en vervolgens worden de kinderen
door de Sint en zijn pieten vermaakt op een
groot podium op het Loosduinse Hoofdplein.
Ook mogen de kinderen nog even met
Sinterklaas op de foto.
Ook in 2019 heeft RMWG deelgenomen aan het
Bier- en Braadfestival op het terrein van de
Compaan. Dit festival laat de spirit van Binckhorst
zien. Ieder jaar zet RMWG een stoere jeugdactiviteit
neer ter promotie van scouting. RMWG doet meer
voor haar omgeving, zoals erewacht staan bij de
Dodenherdenking, Sinterklaas varen en de
kerstmarkt in de Rijswijkse kerk ondersteunen..

De Wegelaergroep heeft op
nationale Burendag haar deuren
geopend voor de buurt, om de
bewoners kennis te laten maken
met scouting (voor mensen met
een beperking).

Traditiegetrouw ondersteunen
scouts van De Mohicanen de
plechtigheden bij de Dodenherdenking op Begraafplaats
Westduin in Ockenburgh, bij het
monument in de Heesterbuurt en
sinds 2018 ook de Kinderherdenking in Madurodam.
Scouting De Mohicanen hecht
veel waarde om op deze wijze
stil te staan bij Dodenherdenking
en de jeugdleden te laten
beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en moet worden
doorgegeven.

Maatschap p elijke betrokkenheid Scouting Den Haag (3 )

De Satoko Kitahara is ook in 2019 actief aan de slag geweest
in Leidschenveen met hun Welpen en Scouts. Zo hebben ze
deelgenomen aan het Schaapscheerdersfeest en hebben ze
activiteiten georganiseerd in verzorgingstehuis ‘Leilinde’.
Verder verzorgt Satoko Kitahara geregeld per jaar het
onderhoud van de greencourt met de lions en de boerderij.

Samen met bewonersorganisatie Boro,
buurthuis Spark, welzijnsorganisatie
Mooi Escamp, Armeense vereniging
Abovian, een kickboksvereniging en
andere vrijwilligers heeft Scouting
Rustenburg in juni 2019 een wijkfeest
georganiseerd. De verscheidenheid aan
bewoners konden genieten van
optredens, muziek en hapjes, zich laten
informeren over allerhande zaken en
meedoen aan diverse activiteiten,
waaronder die van de scouting. In de
eerste week van de zomervakantie vond
de Buurtcamping plaats in het
Zuiderpark. Mensen uit Escamp konden
hier twee nachten overnachten in tent en
meedoen met allerlei activiteiten.
Scouting Rustenburg was vroeg
betrokken bij de organisatie en heeft het
grootste deel van het
activiteitenprogramma voor haar
rekening genomen.

Maatschap p elijke betrokkenheid Scouting Den Haag (4 )
Sint Jorisgroep 5 ondersteunt jaarlijks tijdens de
herdenking bij het Oranje
Hotel met kranslegging,
vlaggenwacht en erehaag.
Op 7 september 2019 is
het Nationaal Monument
Oranje Hotel geopend door
Koning Willem-Alexander.
De opening was ook op de
nationale televisie, waar de
groep goed in beeld kwam.

Maatschappelijke betrokkenheid
begint bij Sint Jorisgroep 5 al bij de
Bevers. Zij hebben op een school en
bij de kinderboerderij geholpen met
klusjes. Dit was niet alleen nuttig
maar bovenal gezellig!

Tijdens NL Doet heeft Stanley 55 zich
ingezet om het Oostduinpark op te
knappen. Zo werd een omgevallen boom
op het pad naar het speelveld vakkundig
gezaagd, gehakt en aan de zijkant
gelegd, zodat iedereen weer veilig en vrij
over het pad kon lopen.
Op Koningsdag heeft Stanley 55 Wijkvereniging Benoordenhout ondersteund
bij activiteiten voor de jonge(re) buurtbewoners. Daarnaast was de groep
aanwezig met haar eigen stand. Op deze
manier heeft de buurt kennis gemaakt
met het veelzijdige aanbod van scouting.
Al vele jaren ondersteunt Stanley 55 het
Erepeleton Waalsdorp. Ook op 4 mei
2019 waren ze bij Dodenherdenking op
de Waalsdorpervlakte. Ze in de erehaag
aan het begin van de plechtigheid,
begeleidden de mensen langs het
monument, en schikten de bloemen die
daar werden neergelegd.

Noemenswaardige activiteiten Haagse Scoutinggroep en (1 )
Hoogtepunt van Scouting Drumband Den Haag was deelname aan het jaarlijkse
Landelijk Band Concours. Op dit festijn komen scoutingbands uit Nederland bijeen
en strijden ze om felbegeerde prijzen. Er worden ook gezamenlijk nummers
gespeeld. Er voldoende tijd voor interactie en pret. Het Concours wordt elk jaar
georganiseerd door een andere band. In 2019 waren zij te gast bij Scouting Zetten.

De Macdonaldgroep won dit jaar de Kaagcup
zeilwedstrijden. Het bewijst maar weer dat het leren
zeilen van elkaar hun helpt om deze regionale
scouting zeilwedstrijden met 250 deelnemende boten
te winnen. Door spelenderwijs elkaar te leren zeilen,
zien ze dat ook scouting op deze manier heel goed
helpt om samen aan (sociale) vaardigheden te werken.

Al vele decennia heeft Scouting De
Mohicanen een speciale band met de 1st Ben
Rhydding Scouts & 2nd Ilkley Guides in Ilkley
(West Yorkshire, Verenigd Koninkrijk). In 2019
zijn de Scouts en Explorers op zomerkamp bij
hun zustergroep in Engeland geweest.

Noemenswaardige activiteiten Haagse Scoutinggroep en (2 )
Drie jongvolwassene vrijwilligers
van de Be Pals hebben een Haags
Jeugdlintje uitgereikt gekregen

Voor RMWG waterscouting was 2019
een bijzonder mooi jaar. Na de brand
van drie jaar geleden hebben ze het
herbouwde clubhuis geopend, waarbij
leden, vrienden en oud-leden aanwezig
waren. Op zo'n moment is te zien wat
een positieve impact scouting heeft op
vele generaties en vriendschappen
voor het leven smeedt.
Het zomerkamp is doorgaans het hoogtepunt van
het jaar. Ook de Wegelaergroep is op kamp geweest,
waar de hike natuurlijk niet
mag ontbreken.

Voor Satoko Kitahara vond het
hoogtepunt van 2019 letterlijk op grote
hoogte plaats, namelijk in een
klimpark. De Welpen hebben dit voor
het eerst gedaan en dat was een jaar
lang sparen meer dan waard!

Aan het begin van het schooljaar is
het ‘overvliegen’ van de oudste
jeugdleden naar de volgende
leeftijdsgroep altijd een gezellige
activiteit bij Scouting Rustenburg.
Jeugdleden en ouders van alle
onderdelen beginnen samen het
nieuwe jaar op speelse wijze.
Als afsluiting van het seizoen heeft Stanley 55
een grote High Tea opkomst georganiseerd.
Hierbij waren niet alleen hun
jeugdleden maar ook broertjes,
zusjes, vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom.

Noemenswaardige activiteiten Haagse Scoutinggroep en (3 )
Sint Jorisgroep 5 organiseerde op
27 april 2019 het Koningsdagfeest
op het Belgischeplein. Deze editie
was ondanks het stormachtig weer
volgens de duizenden bezoekers
het gezelligste feestje op
Scheveningen en in de omgeving.

Er is niets leuker dan meedoen
met Scouting! Om Scouting ook
bekend te maken onder de jongste
basisschoolkinderen, in de
leeftijdsgroep van de Bevers,
organiseerde Sint Jorisgroep 5 een
Doe Mee Dag, geheel verzorgd
met themafiguren uit het Scouting
fantasieverhaal.

Welpen van Haagse
scoutinggroepen waren
aanwezig op de indrukwekkende Nationale
Kinderherdenking in
Madurodam, die via een
livestream bij Omroep
West was te volgen.

Samenwerking loont
Een grote puzzel oplossen, poffertjes
eten én een handtekening krijgen van
Klaas van Kruistum! Haagse scouts
waren aanwezig bij de ondertekening
van het Samenspeelakkoord in het
Haagse stadhuis. De aanwezige
organisaties, zoals Scouting,
beloofden zich in te zetten om alle
kinderen samen te laten spelen. Met
en zonder handicap. Want samen
spelen vormt de basis voor samen
leven. Hier minister De Jonge met een
van de jongste scouts op de foto.
Ook scouts van de
Wegelaergroep waren
goed vertegenwoordigd
bij de ondertekening
van het Samenspeelakkoord mede om te
benadrukken dat
mensen met een
beperking ook graag
samen (buiten) spelen.

In 2019 heeft RMWG nieuwe buren
gekregen met de bewoners in de
Bincktoren. Tijdens de Burendag hebben ze
nader kennis met elkaar gemaakt. RMWG
wil in de toekomst goede buren blijven. De
verwachting is dat ze op een aantal
activiteiten kan gaan samenwerken. Hun
clubhuis staat natuurlijk altijd open voor een
buurtactiviteit.

Scouting Drumband Den Haag heeft geen vaste opkomstruimte. Na
jaren in een gymzaal in Waldeck te hebben geoefend, zijn ze in 2019
verhuisd naar de aula van het Hofstad Lyceum. Dit is een hele
verbetering op het vlak van gezelligheid en akoestiek.
Regionaal Scouting Netwerk Zuid-Holland is
in 2019 opgericht en brengt alle regio’s en
admiraliteiten in Zuid-Holland bijeen. In een
informele sfeer vindt kennisdeling plaats en
wordt er samengewerkt op onderwerpen
waar toegevoegde waarde wordt gezien.

Jaarcijfers 2 0 1 9
Inkomsten
Omschrijving
Contributie & inschrijfgelden
Overig (badges, rente, …)
Bijdrage trainingsfonds
Totaal inkomsten

Uitgaven
Realisatie
2019

Begroting
2019

3.147

3.240

73

60

802

1.200

Spelteam Scouts

4.022

4.500

Alle bedragen zijn weergegeven in euro’s.
Ter vergelijking zijn de begrote bedragen ook opgenomen.

Realisatie
2019

Begroting
2019

Spelteam Bevers

686

500

Spelteam Welpen

270

960

1.227

2.695

Spelteam Explorers

0

150

Nationale Kinderherdenking

0

0

Opleiding (training, cursussen, …)

802

1.200

Contributie Delftland & Scouting
Nederland

232

250

Overig (communicatie, representatie,
administratie, …)

522

720

3.739

6.475

Omschrijving

Totaal uitgaven

De jaarcijfers hebben alleen betrekking op activiteiten die namens
de regio worden uitgevoerd. De scoutinggroepen hanteren ook zelf
jaarcijfers / afrekening waarin zij de inkomsten en uitgaven
specificeren (waaronder contributie aan regio).

De uitgaven voor spelteams
zijn voor de regioactiviteiten

Dank aan alle leid(st)ers, bestuursleden, leden van de Scouting Academy en
andere ondersteuningsteams en alle andere vrijwilligers die zich in 2019
hebben ingezet om er een fantastisch jaar van te maken!
Scouting Regio Den Haag
Den Haag, juni 2020

denhaag.scouting.nl
www.facebook.com/groups/scoutingregiodenhaag

