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IMPEESA sinds 1926 

 

IMPEESA is een kleinschalige, authentieke scoutinggroep voor 
jongens gericht op gezamenlijke buitenactiviteiten sinds 1926. 

(Met ongeveer 60 jeugdleden en 30 kaderleden) 

Onze identiteit: 

IMPEESA daagt je uit jezelf te ontwikkelen met 
uitdagende activiteiten in een veilige omgeving waar 

iedereen gelijkwaardig is 

Onze visie: 

Veiligheid - Plezier - Samen - Betrokkenheid - Ontwikkeling 

Onze kernwaarden zijn: 

Jeugdleden 

Ouders – Staf - Kader 

We werken met en voor: 

Een competente, evenwichtige en verantwoordelijke staf die samen leuke en 
uitdagende programma’s ontwikkelen en uitvoeren 

Om dit te doen hebben we de volgende doelstellingen: 

Betrokken ouders, die begrijpen waarvoor IMPEESA staat en van wie we 
vertrouwen en ondersteuning krijgen bij de uitvoering van onze activiteiten 
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Introductie 
Met trots presenteren we het Impeesa jaarverslag 2015 
Dat je nooit te oud bent om te leren en te veranderen blijkt wel! Met trots presenteren wij hierbij 
ons allereerste jaarverslag in 89 jaar!  Het is niet onze bedoeling om compleet te zijn met dit verslag 
maar we hopen wel dat we u, de lezer, hierdoor wat meer laten zien van Impeesa.  Iedereen binnen 
de groep heeft dan ook zijn bijdrage aan dit verslag geleverd.  
 
In 2015 zijn we begonnen met het vastleggen van onze identiteit en visie. Het gevoel en de beleving 
die IMPEESA met zich meebrengt kun je nooit helemaal op papier maar de voorgaande pagina geeft 
wel een beeld van wie we zijn en willen zijn als vereniging. 
 
Daaraan koppelen we de cyclus van plannen op korte en langere termijn. Wat we vaak al impliciet 
deden gaan we nu ook vastleggen toegankelijk maken. 
 
De eerste stap is dit jaarverslag waarin we een beeld geven van de programma’s en ontwikkeling van 
de groep en de prestaties van onze vereniging in het afgelopen jaar. Het financiële jaarverslag maken 
we uiteraard nog steeds en blijven we ook maken. 

 
Over de groep 
Impeesa is een kleinschalige scoutinggroep voor jongens en heeft ongeveer 30 kaderleden en 60 
jeugdleden. We zijn sterk geworteld in de scoutingtraditie. Dat kan ook bijna niet anders met een 
geschiedenis van 89 jaar! 
Als groep staan wij voor de kernwaarden veiligheid, plezier, samenwerking, betrokkenheid en 
ontwikkeling. We bieden onze jeugdleden uitdagende(buiten-) activiteiten zodat zij zichzelf kunnen 
ontwikkelen in een veilige omgeving waar iedereen gelijkwaardig is. Zo leren zij met respect voor 
zichzelf en hun omgeving hun eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor 
zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen. 
Impeesa heeft de volgende speltakken: welpen, verkenners, rowans, stam en PlusScouts. Daarnaast 
zijn er een praktijkbegeleider, een bestuur en is er oudervertegenwoordiging.   

Bestuur 
Als bestuur zien wij het als onze taak om de groep zo goed mogelijk te ondersteunen en, natuurlijk 
samen met de kaderleden, verder te ontwikkelen. Onze kernwaarden zijn daarin van groot belang. 
We vergaderen 6 keer per jaar om de belangrijkste zaken die binnen de groep spelen te bespreken. 
Bij deze vergaderingen zijn ook de praktijkbegeleider, de vertegenwoordigers van de speltakken, en 
de oudervertegenwoordigers, Mariska Bakker (verkenners) en Adrienne Kazup (welpen), aanwezig.  
 
Het dagelijks bestuur van de groep wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de 
penningmeester. 
 
We zijn onderdeel van Scouting Nederland (regio Utrechtse Heuvelrug) en werken ook samen met de 
andere lokale verenigingen in het Scouting Platform Amersfoort. 
In 2015 heeft een aantal bestuursleden het stokje overgedragen. Wij willen Peter Kraan, Paul van der 
Sijs en Nico de Vries hartelijk danken voor de grote inzet en het enthousiasme waarmee zij hun 
functies hebben vervuld.  
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Sinds de Algemene Ledenvergadering van november 2015 is het bestuur weer compleet: 
Erik Naberhuis   Voorzitter 
Mandy Diephuis Penningmeester  
Nicolle van Mourik Secretaris 
Richard van Laar Verhuurmeester 
Rob Leijenaar  Webmaster / Materiaalmeester 
Victor Meijer  Groepsbegeleider 
Martin Standaart Onderhoud 

 
Terugblik 2015 
2015 is een druk jaar geweest. Naast alle reguliere activiteiten zijn er ook een aantal extra 
activiteiten opgepakt. Zo is er hard gewerkt aan de groepsontwikkeling en is het beleid voor de 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de groep aangescherpt. Van alle volwassen Impeesaleden 
wordt een VOG gevraagd.   
 
Verder zijn we ook druk met het opstellen van een meerjarenplan waarin onder andere aandacht is 
voor de doorlopende leerlijn van onze jeugdleden. In 2016 zal dit plan verder worden uitgewerkt.  
 
Helaas was 2015 financieel een wat minder jaar. Zo vielen de verhuuropbrengsten tegen en zijn de 
structurele kosten gestegen.  Gelukkig verwachten we voor 2016 weer een voorzichtige stijgende lijn 
in de inkomsten. 

 
Vooruitblik 2016 
2016 is ons jubileum jaar. De groep wordt 90 jaar en het hele jaar besteden we daar aandacht aan. 
Te beginnen met een speciaal jubileum tintje aan de boerenkoolfuif.  Verder staat een reünie op de 
planning en is het zomerkamp het komende jaar ook feestelijker.  
Kortom, er is veel om naar uit te kijken! 

Oudervertegenwoordiging  
Deze bestond in 2015 uit een tweetal moeders: Mariska Bakker (vertegenwoordiger voor de 

verkenners en de rowans) en Adrienne Kazup ( oudervertegenwoordiger namens de welpen). De 

oudervertegenwoordigers nemen deel aan de Vera vergaderingen en spreken daar namens de 

ouders. In 2015 zijn wij bezig geweest om de betrokkenheid van de ouders te verhogen. In november 

hebben wij een koffiemiddag georganiseerd wat druk bezocht was. De stafleden van alle speltakken 

hebben zichzelf daar voorgesteld. Tijdens de middag zijn er ook ideeën uitgewisseld over hoe ouders 

Impeesa kunnen helpen. 

 Vooral met klussen en schoonmaaktaken kunnen de ouders de staf helpen. Daarom is eind 2015 een 

projectgroep opgericht die zich bezig houdt met het ontwikkelen van een digitaal prikbord. Via dit 

medium worden de klussen gecommuniceerd. Vervolgens kunnen de ouders zichzelf inschrijven op 

taken. Wij hopen op deze manier op de betrokkenheid van de vele enthousiaste ouders verder vorm 

en inhoud te geven. De eerste klussen zijn in 2015 al door ouders opgepakt. 
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Welpen  
Het afgelopen jaar is weer een superjaar geweest. Met een grote groep welpen (28) en zes stafleden 

hebben wij samen genoten van de opkomsten.  

2015 was een jaar vol met leuke activiteiten. Het jaar is traditioneel begonnen met een frisse start: 

de nieuwjaarsduik. In februari hebben wij de 89-ste verjaardag van Impeesa gevierd met als thema 

bosbouw en een primitieve wereld. Daarbij konden we met behulp van ouders direct wat aan het 

terrein werken. Gezamenlijk hebben wij in het troephuis genoten van de boerenkoolmaaltijd.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ook hebben wij leuke thema opkomsten gehad: in maart zijn de slechte Bohemians verslagen en nest 

rood mocht zich het beste nest van het jaar noemen. Een staflid die vergiftigd is door Henkie de 

Penkie en de enige die nog hulp kan bieden is een zekere Hermiedus Friedus. In 2016 gaat dit 

mysterie nog verder. 

  

 

  

 

  

In april hebben wij het Nationaal 

Militair Museum bezocht. Het 

was druk maar daar werd de pret 

niet minder om. Ouders bedankt 

voor het mede mogelijk maken 

van deze leuke dag (met jullie 

museumjaarkaarten)! 

Museum 
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De welpen krijgen een hoeveelheid 

technieken aangeboden die afgestemd is 

op hun leeftijd en kunde. Deze 

technieken komen uitgebreid aan bod 

gedurende de welpentijd zodat zij een 

goede basis hebben qua technieken 

wanneer zij doorgaan naar de 

verkenners.  

 

 

 

Naast leuke spellen en kampvuren is er 

natuurlijk ook hard gewerkt en veel 

geleerd. Zo hebben de welpen zelf eten 

gemaakt op een eigen gemaakt vuur, een 

hut gebouwd en zijn bezig geweest met 

routetechnieken. Dat laatste als voorbereiding voor het zomerkamp (ZOKA).  

 

 

 

 

 

Een jaarlijks terugkomende activiteit is het vader-zoon 

weekend in juni: elkaars krachten uitproberen, eten maken op 

een zelfgemaakt vuur en natuurlijk kamperen. Vaders ook 

jullie bedankt voor een leuk weekend!  

 

 

  

In de zomer gaan we altijd 

naar een andere locatie 

voor een spannend en zeer 

leuk kamp. We waren in 

Assen en het thema was: 

Het grote geheim van 

Abdullah Amahoela. Hier 

hoorden natuurlijk flinke 

tochten lopen, kanovaren 

en levende piramides 

maken bij. Een aantal 

welpen zijn de ultieme 

uitdaging aangegaan voor 

het insigne 2 uur zwijgen. 

Moeilijker kan het niet! 

Zomerkamp 2015 
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Het jaar hebben wij afgesloten met een geweldig 

casino Hawaii opkomst.  

  

In november hebben onze 

welpen Kolonisten van Catan 

gespeeld samen met 17 

scoutinggroepen van de 

Utrechtse Heuvelrug, er werd 

hard gestreden met elkaar! 

Regiospel WelpUH van 

Catan 

En ja, Sinterklaas is ook dit jaar bij ons 

langs geweest. Sinterklaas staat er in de 

toekomst helemaal alleen voor, 

aangezien hij al zijn zwarte pieten is 

kwijtgeraakt aan de smartphones en 

tablets. Daarom is piet Zen terug in de 

tijd gereisd naar 2015 om ons voor dit 

probleem te waarschuwen.  

Zen had het idee om alvast een aantal 

potentiële helpers op te leiden door 

middel van beproevingen (de posten). In 

deze beproevingen zijn verschillende 

vaardigheden van de welpen getest: 

snelheid, behendigheid, kracht en 

intellectualiteit (lees slimheid). 

Sinterklaas: ook ontwikkeling 

vaardigheden van de welpen 

Elk jaar neemt Impeesa deel aan het 

wereldwijde scoutingevenement 

JOTA/JOTI. In samenwerking met 

Manitoba en Cay-Noya hebben wij in 2015 

een indrukwekkende toren van 20 meter(!) 

gebouwd en via radiogolven over de hele 

wereld contact gelegd met andere 

scoutinggroepen. 

JOTA/JOTI: Communicatie over de 

hele wereld en lokale samenwerking 

met de groepen  Manitoba en Cay-

Noya. 
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Verkenners  
De Verkenners hebben in 2015 weer een fantastisch jaar gehad. Het programma bestond uit veel 

uitdagende activiteiten en uiteraard de voorbereiding op het zomerkamp. In september is de 

Verkennergroep enorm gegroeid, er zijn nu 25 Verkenners en 5 stafleden.  

De verkenners hebben een aantal leuke activiteiten gedaan dit jaar. 2015 zijn wij begonnen met een 

lekker frisse start: de nieuwjaarsduik. In februari hebben wij de 89-ste verjaardag van Impeesa 

gevierd met de boerenkoolfuif. Het thema dit jaar was de bosbouw en een primitieve wereld. Samen 

met de ouders, stam, welpen en rowans hebben wij in het troephuis genoten van de 

boerenkoolmaaltijd. 

Maart stond in het teken van de patrouillewedstrijden. De beste patrouille van 2015 waren de 

Eksters, zij hebben onze groep vertegenwoordigd op de Regionale Scouting Wedstrijden (RSW). Het 

slot van de patrouillewedstrijden was een weekendkamp met ingewikkelde routetechnieken. 

 

Tijdens de RSW streden meer dan 25 patrouilles uit de hele regio om een startplaats voor de 

Landelijke Scouting Wedstrijden. De Eksters hebben een prachtige prestatie geleverd en de 12de 

plaats veroverd! 

Naast de lastige routetechnieken hebben we ook hard gewerkt aan knopen en pionieren. De 

Verkenners hebben een onder andere een hindernisbaan, levend tafelvoetbal en vlotten gebouwd.  

 

  

 

 

Knopen en pionieren zijn belangrijke technieken voor 

Verkenners. Tijdens het zomerkamp bouwen ze namelijk hun 

eigen kampje met onder andere een stevige keuken en 

vuurplaats. 

 

 Technieken 
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In de zomer hebben wij een spannend en zeer leuk kamp gehad met het thema “de Oude Grieken”. 

Hier hoorden natuurlijk en hike bij die ging door het Leenderbos, boomtoppen klimmen bij Klimrijk 

Brabant, insignes en de ieder jaar spannende zwervershike zat er ook weer bij.  

 

 

 

 

Tijdens de JOTA (Jamboree On The Air) samen met de 

verkenners van Scouting Manitoba een route door het bos 

gezocht met behulp van radio zenders met onderweg 

meerdere posten die te maken hebben met communicatie. 

 

 

 

En ja, Sinterklaas is ook dit jaar bij ons langs geweest. Een 

zwarte Piet vanuit de toekomst heeft ons bezocht, samen 

met hem hebben we ervoor gezorgd dat het sinterklaasfeest 

ook in de toekomst gevierd kan worden. 

  

De Verkenners ondernemen activiteiten 

waarbij zelfstandigheid en 

samenwerking in een team belangrijk 

zijn. Met de basis die zij vanuit de 

Welpen mee krijgen kunnen zij nieuwe 

uitdagingen aangaan. De technieken en 

vaardigheden die je bij de Verkenners en 

bij Scouting leert draag je gedurende je 

hele leven met je mee. 
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Het winterweekend was erg spannend en vermoeiend, we 

hebben niet alleen de eindstreep behaald, maar ook 

drugssmokkel tegen kunnen houden en als beloning voor deze 

goede daad heeft El Presidente ons de week daarna 

uitgenodigd in het casino. 

 

 

 

Het jaar hebben wij afgesloten met een geweldige casino Cuba opkomst. Wat een sterren! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 12 

Rowans  
2015 was een bijzonder jaar we zijn gestart met 9 rowans en na het overvliegen naar de stam hadden 

we in september nog maar 4 rowans over voor het seizoen 2015/16 en Bart en Ruud als staf.  

De rowans hebben een flink aantal leuke activiteiten gedaan dit 

jaar. Veel activiteiten hebben ook een link naar het 

(internationale) zomerkamp waarvoor de rowans gedurende 

het jaar extra klussen doen om geld te verdienen.  

Ook heeft de wijkkrant Amersfoort Zuid over onze Rowans 

geschreven, zie het persbericht. 

 

2015 begint met de traditionele nieuwjaarsduik voor alle speltakken. In februari hebben wij de 89-ste 

verjaardag van Impeesa gevierd met de boerenkoolfuif. Het thema was bosbouw en een primitieve 

wereld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bouwen van een jacuzzi is 

een bijzondere en grappige 

activiteit die we deze winter 

gerealiseerd hebben en natuurlijk 

hebben we ook genoten van het 

bad maar daar zullen we de foto’s 

maar niet van delen.  

Uitdagende 

scoutingstechnieken: Bouw 

van jacuzzi 

In april hebben wij een 

bikkelweekend georganiseerd: dit 

betekende veel kilometers lopen, 

lastige routetechnieken en 

uitdagende posten gekoppeld aan 

een relevant thema.  

Bikkelweekend: 

survivaltocht en 

routetechnieken 

Persbericht: De 

wijkkrantbezorgers van 

Impeesa. (wijkkrant 

Amersfoort zuid) 
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De doorlopende leerlijn wordt bij de 

Rowans zo veel mogelijk door de Rowans 

zelf ingevuld. In samenwerking met de 

staf maken ze een halfjaarprogramma 

waar de verschillende onderdelen in 

terugkomen. Thema’s komen vaak voort 

uit vragen van Rowans en zaken die in de 

omgeving spelen.  Zo blijft het 

programma uitdagend, vernieuwend en 

interessant! 

 

In mei zijn wij volop met bouwen bezig 

geweest. Wij hebben een bouwwerk 

zonder touw in elkaar gezet: de 

selfsupportingbridge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

In mei liepen de Rowans 

de 2- daagse 

internationale Marche de 

Diekirch met afstanden 

van 20 en 40 kilometer! 

Het was confronterend en 

zeer uitdagend. 

Internationaal:          

2-daagse Marche  

de Diekirch 
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In december hebben wij samen met de welpen en 

verkenners genoten van de komst van Sinterklaas. Ook de 

Rowans geloven nog in Sinterklaas (als er welpen bij zijn….). 

  

In de zomer hebben wij een 

spannend en zeer leuk kamp 

gehad in Ostello Scout “Alpe 

Adria. Wij hebben 3-daagse 

hike gehad met supermooie 

uitzichten vanaf 1200 meter 

hoogte. Uitstapje gedaan naar 

Triest en Venetië en 2 dagen 

Kroatië bezocht. Wij hebben 

genoten van een echte vakantie 

met stoere uitdagingen.  

Zomerkamp:  

hike, cultuur en 

internationale uitwisseling 

In samenwerking met Manitoba en 

Cay-Noya hebben wij in 2015 een 

indrukwekkende toren van 20 meter 

(!) gebouwd en via radiogolven en 

internet over de hele wereld contact 

gelegd met andere scoutinggroepen. 

Al in januari hebben wij de officiële 

jotapalen opgehaald iom de 

boswachter van Amersfoort. De 

Rowans hebben veel werk verricht 

bij de bouw van deze spectaculaire 

toren. Met een drone is hier een 

supergave film van gemaakt. Om 

trots op te zijn! 

JOTA/JOTI: Internationale 

communicatie, lokale 

samenwerking met de groepen  

Manitoba en Cay-Noya en 

uitdagend bouwwerk 
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Stam / PlusScouts 
Volgt nog in de definitieve versie van het jaarverslag. 

Trainingen 
 

Terugblik 2015 
Het trainingsseizoen loopt in schooljaren. Dit is het overzicht van 2015/16. Dit seizoen is er aandacht 
besteed aan de individuele training van de nieuwe stafleden. Dus bij de bij de welpen en verkenners. 
Dit gebeurt op basis van de standaarden die gesteld worden door de groep. Wij volgen hiervoor de 
richtlijnen van de Scouting Academy.  

 

Basis training: 
Koen van Wegen, Maarten Alberse en Adriaan Knapen bij het stafteam verkenners volgen deze 
opleiding. Ook Luuk van Wegen en Olivier van der Weiden van het stafteam welpen zullen 
halverwege februari 2016 hun basistraining afronden.   
 
Na afronding gaan ze direct de opgedane kennis toepassen in de organisatie van opkomsten voor 
hun respectievelijke speltakken. Na evaluatie door de Praktijkbegeleider zal hen het erkenningsteken 
voor leidinggevende worden uitgereikt dat zij vervolgens op hun uniform mogen dragen. 

 
Andere gevolgde trainingen: 
Begin 2015 heeft Patrick Heerschop de teamleiderstraining met succes afgerond en hij is inmiddels 
geregistreerd als erkend teamleider welpen.  
 
Bas van Mourik heeft in 2015 na evaluatie van bewezen kennis en ervaring door de 
Praktijkbegeleider de erkenning teamleider verkenners en de kamp training behaald. 
Op 6 februari 2016 worden de erkenningstekens voor deze behaalde kennis en vaardigheden 
uitgereikt door de Praktijkbegeleider. 

 
Vooruitblik seizoen 2016/2017 
Het komende seizoen zullen de praktijkbegeleiders zich meer gaan toeleggen op de verbetering van 
de individuele begeleiding van stafleden die getraind gaan worden bij de Scouting Academy.  
 
De bedoeling is dat de begeleiders intake gesprekken gaan voeren met nieuwe leidinggevenden bij 
de start van hun functie. Naar aanleiding van de intake zal er in overleg met de leidinggevende een 
opleidingsplan worden gemaakt. Dat plan zal leiden naar op zijn minst de basis kwalificatie zoals 
vastgesteld door Impeesa. 
 
Verder focussen we op het op peil brengen van de team kwalificaties zoals EHBO en kamp trainingen. 
De praktijkbegeleider zal in overleg met de teamleiders de trainingsbehoefte hiervoor vaststellen. 
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Website 

 

 
De website is een belangrijke en structureel onderdeel van onze communicatie.  

 
Allereerst de statistieken van het jaar 2015: 
 4.412 bezoeken (3.026 desktop, 753 smartphone, 578 tablet) 

 18.727 paginaweergaven 

 0,77 s gemiddelde laadtijd 

 verhuurformulier 122 conversies 

 inschrijfformulier 25 conversies 

 reünieformulier 17 conversies 

 Top 5 pagina’s van  2015: 

 
Pagina titel Paginaweergaven 

Scouting Impeesa Amersfoort 5.324 

Scouting Impeesa Amersfoort » Foto galerij: Verkenners 1.880 

Scouting Impeesa Amersfoort » Foto galerij: Welpen 1.655 

Scouting Impeesa Amersfoort » Clubgebouw 1.208 

Scouting Impeesa Amersfoort » Verhuurformulier 815 

 
De site beslaat eind 2015: 274 berichten, 31 pagina's, 35 videos en 13027 foto's! 

 
Een aantal gebeurtenissen van dit jaar: 
De freebsd server uit 2004 is vervangen door een mac mini: dDe gevolgen van deze verandering is 
dat de wikimedia site niet is overgezet naar de mac mini. Dus alle content van de wikimedia site dient 
nog overgezet te worden naar de wordpress site. De volgende onderdelen zijn reeds overgezet: 

 Het archief is grotendeels overgezet. 

 De liedbundel is overgezet, op de yells na. 

 De technieken pagina's zijn overgezet. 

 Het digispoortje archief is onlangs ook geheel toegevoegd aan de site. 
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Verder heeft de groep twee externe schijven en een raspberry pi aangeschaft. Hiervan wordt 
momenteel 1 schijf gebruikt als backup van de site en de opslag van het digitale archief. 

 
Een vooruitblik op 2016: 
 De toevoeging van een prikbord voor de ouders. Koen en Bas gaan een prikbord voor de site 

maken. Deze gaat geïntegreerd worden in de site. De ouders krijgen een account, zodat op 
deze manier de ouders betrokken kunnen worden bij klussen. 

 De inrichting van een backup systeem op het troephuis. De raspberry pi komt op het 
troephuis te hangen en gaat elke week een backup maken van het digitale archief. 

 De inrichting van ownCloud voor het archief, zodoende wordt het digitale archief ontsloten. 

 Aanvullen van de site met de missende gegevens van de oude site (impipoll, spoortjes, etc.). 

 Begin maken met het responsive maken van de site. Ongeveer 30% van de bezoekers 
gebruikt een telefoon of tablet om de site te bekijken. 

 

Onderhoud  
 
DOELSTELLING ONDERHOUD 
De doelstelling van het onderhoud van gebouwen en terrein is om  een zo’n veilig en comfortabel 
mogelijke omgeving te creëren waarin de speltakken zich thuis voelen en het gebouw goed te 
verhuren is. 
 
Hierbij zullen klussen gecoördineerd uitgevoerd worden, waarbij het de doelstelling is dat de leden 
van Impeesa zelf zoveel mogelijk de klussen zelf doen en hiervan leren. Daar waar de klussen niet 
door de leden uitgevoerd kunnen worden zal in eerste instantie hulp van vrijwilligers (ouders van 
leden) gevraagd worden, voordat er betaalde krachten gevraagd worden. 

 

Terrein: 
Nadat in het najaar van 2014 een noodzakelijke kaalslag heeft plaats gevonden is het hout in het bos 
blijven liggen. Er is ook nieuwe aanplant aangebracht en deze zijn gemarkeerd met rood-witte linten 
ter aanduiding van de nieuwe aanplant. 
 
Bij de boerenkoolfuif 2015 is dit als gedeeltelijk verplaatst (bedankt ouders ), waarna bij het vader-
zoon nog meer verplaats is om ruimte voor de tenten te maken.Tijdens de klusweekend is van een 
deel van het hout een houtwal gemaakt, met name langs de Laan 1914 omhoog. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rondom het verkennerveld is tijdens het klusweekend een restant van de boomstammen 
aangebracht. Dit om het veld wat af te schermen en te voorkomen dat het veld richting dierenasiel 
wegstroomt.  
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Verder voorkomen de boomstammen dat kinderen onverwachts te dicht bij het dierenasiel komen 
en daar in de diepte vallen. De banken zijn herplaatst na het bosonderhoud van 2014 en met het 
klusweekend zijn de bankjes geverfd. 

 

 

Verder hebben de speltakken een groot deel van de kampvuurluik opgeknapt. 
 
Gebouw: 
Het gebouw heeft regulier onderhoud gehad en er zijn door de speltakken wat aanpassingen gedaan. 
Her en der zijn er wat vernieuwingen doorgevoerd. Tijdens de klusweekend zijn een aantal deuren 

geverfd, een welpentafel en is er een stukje van de koof gerepareerd 
en geverfd.  

Hierbij is een stuk rottend hout verwijderd. 

    
2 weken na de klusdagen is er een schoonmaakdag 
georganiseerd. Hierbij zijn alle lokalen, natte groepen en keuken 
schoon gemaakt. Dat is een belangrijk moment voor de zomerverhuur. 
In de laatste maanden van 2015 is meer gekeken naar ouderparticipatie. Hiervoor zijn een aantal 
klussen in de maand december uitgevoerd. 

 

Vooruitblik 2016 
 Al langere tijd lopen we met de gedachte om de toiletten, douches en de keuken op te knappen. In 
2015 is hiervoor een werkgroep opgericht, zijn de eerste tekeningen gemaakt en door een van de 
ouders is een bouwkundig advies gegeven. In 2016 willen we dit concretiseren. 
In 2015 is een begin gemaakt met een elektronisch prikboord voor de klussen. Dit zal in 2016 
gebruikt gaan worden. 
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Materiaal  
Materiaal is een essentieel onderdeel voor het organiseren van opkomsten, weekends en zomer 
kampen. De kwaliteit en onderhoud hiervan leveren ook een belangrijke bijdrage aan de veiligheid 
die we als kernwaarde hebben voor onze scoutingroep. 
 

 
 
In 2015 zijn we gestart met een materiaal overleg met alle materiaalmeesters van de speltakken. 
Deze hebben plaats gevonden na elke stichtingsraad of verenigingsraad. De opkomst was goed en de 
overleggen leverden goede actiepunten op. Deze zijn ook redelijk tot goed uitgevoerd. Een voorbeeld 
daarvan is de keuze voor de aanschaf van branders. 
Desondanks was de communicatie over het vervangen van onderdelen moeizaam. Een voorbeeld 
daarvan was het vervangen van gasslangen voor het zomerkamp. Dit werd op het laatste moment 
pas aangegeven bij de materiaalmeester. Een aandachtspunt voor 2016 waar we in het plan voor 
2016 ook al rekening houden. 

 
Dit jaar is het volgende materiaal aangekocht: 
• 2x Spade 
• 2x keukenbijl 
• 2x 220 meter pionier touw 10mm 
• MSR pomp en onderdelen 
• Gaskraan 
• Gasslang 3 stuks 
• Gasslang 2 stuks met drukverdeler 
 
Het materiaalbudget is daarmee dit jaar met bijna € 60 overschreden. Dit is in overleg en met 
toestemming van de penningmeester geweest. De overschrijding van het budget kwam doordat er 
geen rekening was gehouden met de aanschaf van pioniertouw.  Het was nadrukkelijk de wens 
vanuit de JOTA-organisatie om dit in 2015 te vervangen. 
De spades zijn gekocht, aangezien er een aantal waren verdwenen. De keukenbijlen zijn gekocht, 
omdat er een te kort was geconstateerd in de speltakken. 
De MSR pomp en onderdelen, gaskraan, gasslangen en drukverdeler betrof noodzakelijk 
routinematig onderhoud dat mede vanuit  veiligheidsoverwegingen wordt gedaan. 
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Voor 2016 hebben we een uitgewerkt materiaalplan dat ook rekening houdt met het 

onderhoudsplan en het opleidingsplan. 
 

Nawoord 
We hopen in dit verslag een indruk te geven van hoe het jaar 2015 is verlopen. We horen graag van 
jullie als lezers hoe het verslag volgende uitgave nog beter kan dus schroom niet ons aan te spreken 
met tips en ideeën! 
 
Namens de vereniging, 
 
De voorzitter - Erik Naberhuis 
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IMPEESA sinds 1926 

 

IMPEESA is een kleinschalige, authentieke scoutinggroep voor 
jongens gericht op gezamenlijke buitenactiviteiten sinds 1926. 

(Met ongeveer 60 jeugdleden en 30 kaderleden) 

Onze identiteit: 

IMPEESA daagt je uit jezelf te ontwikkelen met 
uitdagende activiteiten in een veilige omgeving waar 

iedereen gelijkwaardig is 

Onze visie: 

Veiligheid - Plezier - Samen - Betrokkenheid - Ontwikkeling 

Onze kernwaarden zijn: 

Jeugdleden 

Ouders – Staf - Kader 

We werken met en voor: 

Een competente, evenwichtige en verantwoordelijke staf die samen leuke en 
uitdagende programma’s ontwikkelen en uitvoeren 

Om dit te doen hebben we de volgende doelstellingen: 

Betrokken ouders, die begrijpen waarvoor IMPEESA staat en van wie we 
vertrouwen en ondersteuning krijgen bij de uitvoering van onze activiteiten 


