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Introductie 
Met trots presenteren we ons jaarverslag over 2018. Naast het 
formele en verplichte financiële jaarverslag willen we ook onze 
leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en andere 
belanghebbenden betrekken bij de vereniging. Dit verslag is daar 
een onderdeel van. 

Impeesa is een kleinschalige scoutinggroep voor jongens en heeft 
ongeveer 30 kaderleden en 70 jeugdleden. We zijn sterk 
geworteld in de Scoutingtraditie. Dat kan ook bijna niet anders 
met een geschiedenis meer dan van 90 jaar! 

Onze kernwaarden zijn: 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 jongerenspeltakken: welpen (leeftijd 7-11), verkenners (11-16) en rowans 
(16-18). Deze speltakken worden begeleid door onze eigen stafleden (dit zijn de leidinggevenden van 
de speltakken). De jeugdleden worden in vergaderingen vertegenwoordigd door de 
oudervertegenwoordigers. Daarnaast hebben we een stam en plusscouts voor volwassen Scouts.  

De groepsbegeleider is de “coach” van onze staf.  

Praktijkbegeleiders dragen er zorg voor dat de staf inhoudelijk op niveau is, ze organiseren trainingen 
en certificeringen. 

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 vier tot zes keer per jaar om de belangrijkste zaken die binnen de groep spelen te 
bespreken. Bij deze vergaderingen zijn naast het bestuur ook de praktijkbegeleiders, 
vertegenwoordigers van de speltakken en de oudervertegenwoordigers aanwezig. 

Het dagelijks bestuur van de groep wordt gevormd door de voorzitter, de 
secretaris en de penningmeester. 

Scouting Impeesa is onderdeel van de Regio Utrechtse Heuvelrug en lid van 
Scouting Nederland. Er wordt samengewerkt met andere lokale verenigingen in 
het Scouting Platform Amersfoort. 

In 2018 hebben we afscheid genomen van Mandy  Diephuis als onze 
penningmeester en is Adrienne Kazup (ouder en plusscout) aangetreden in die 
rol.  

Een competente, evenwichtige en verantwoordelijke staf die samen leuke en 
uitdagende programma’s ontwikkelen en uitvoeren 
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In 2018 heeft een deel van ons bestuur deelgenomen aan de meerdaagse bestuurscoaching die door 
onze regio georganiseerd werd. 

Een van de uitkomsten daarvan  is dat voormalig staflid Patrick Heerschop als algemeen bestuurslid is 
aangetreden en geeft daarmee invulling aan de wens van het bestuur om te verjongen en ook een 
sterkere binding met de staf te laten ontstaan. 

Aan de wens om het bestuur met nog een algemeen lid aan te vullen is nog geen invulling gegeven 

Het bestuur bestond in 2018 uit: 

 

Erik Naberhuis   Voorzitter 

Mandy Diephuis / Adrienne Kazup Penningmeester 

Nicolle van Mourik Secretaris 

Victor Meijer  Groepsbegeleider 

Martin Standaart 
 
Patrick Heerschop 

Onderhoud en Bestuurs Ondersteunende Functies 
 
Algemeen Bestuurslid 

Financieel 
We maken ieder jaar een uitgebreid financieel jaarverslag. Dat is met name bedoeld om als 
vereniging en stichting verantwoording af te leggen over onze inkomsten en de besteding daarvan. 
Dit financiële jaarverslag dat ook op onze website te vinden voor de geïnteresseerde lezer. 

Oudervertegenwoordiging  
In 2018 waren er meerdere wisselingen in de vertegenwoordiging: Rob Leijenaar  (welpen), eind 
2018 niet ingevuld (verkenners) en Jorden van Rutten (rowans).  

Dat betekent dat we in 2019 weer op zoek moeten naar een nieuwe oudervertegenwoordiger voor 
de verkenners. 

De oudervertegenwoordigers nemen deel aan de Verenigingsraad (VeRa) en spreken daar namens de 
ouders.  
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Welpen  
2018 begon met een kleine welpen groep van ongeveer 14 
welpen. Gedurende het jaar zijn de opkomsten aangepast op het 
kennen en kunnen van de welpen met het streven om de kennen 
en kunnen langzaam te vergroten om zo beter voorbereid te zijn 
op de toekomstige verkennertijd. 

Traditiegetrouw is het jaar voor de welpen begonnen met de 
Nieuwjaars duik. Dit speelde zich gelukkig niet buiten af, maar 
gewoon binnen, samen met de staf, verkenners en de rowans. 
Kort na de Nieuwjaars duik werd de verjaardag van scouting 
Impeesa gevierd. Bij het evenement genaamd “Boerenkoolfuif” 
wordt er door de staf een groot spel georganiseerd, waar alle 
speltakken en familieleden van de jeugdleden aan mee mogen 
doen. Na dit heftige spel wordt er een heerlijke 
boerenkoolmaaltijd gemaakt door het bestuur geserveerd. De 
volgende grote opkomst is de Jota-Joti, dit was dit jaar in 
samenwerking met de jongens en meisjes welpen van de 
scoutinggroep Manitoba. Hierbij werd er geknutseld en een spel 
gedaan geheel in het teken van communicatie. 

Naast grote groepsopkomsten waren er ook een grote 
hoeveelheid leerzame en uitdagende opkomsten. De welpen 
hebben bijvoorbeeld kennis mogen maken met allerlei reptielen, 
waarbij ze uitleg kregen over bijvoorbeeld wat een reptiel eet en 
hoe het dier in elkaar zit. Daarnaast hebben de welpen een 
escaperoom bezocht, waar samenwerking tussen de welpen 
maximaal gestimuleerd wordt. 

Deze samenwerking is zeker een van de vereiste bij de jaarlijkse 
nestwedstrijden. Hierbij strijden de verschillende nesten tegen 
elkaar om verkozen te worden tot het beste nest en krijgt de gids 
van het desbetreffende nest de eer om DJB-gids te zijn. De staf 
beoordeelde de nesten op onder andere: samenwerking, 
participatie, uniform, (sociaal) gedrag en creativiteit. 

Halverwege het jaar was de tijd aangebroken voor het evenement 
van het jaar: het zomerkamp. Dit jaar had het zomerkamp een 
piraten thema en had Velp als bestemming. Tijdens het 
zomerkamp hebben de welpen een wereldreis gemaakt opzoek 
naar een schat. Hierbij waren de maaltijden geheel in het thema 
van het land waar s ’ochtends werd aangemeerd. 

Aan elk jaar komt een eind, zo ook dit jaar. Traditiegetrouw wordt 
het jaar afgesloten met de uitstuif, dit jaar in het thema van krakers en 
punkers. De staf heeft het gebouw omgetoverd tot een heus krakerspand 
waarin de welpen allerlei spelletjes konden doen om geld te verdienen voor 
lekkernijen.  
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Verkenners  
Zoals elk jaar is de eerste opkomst; de 
Nieuwjaarsduik. De verkenners gaan dan 
gezamenlijk met de andere speltakken zwemmen, 
als opening van het nieuwe jaar. Hieraan 
voorafgaand heeft de staf de planning gemaakt 
voor het komende halfjaar. Het ziet er naar uit dat 
het een uitdagend halfjaar wordt voor de 
verkenners!  

De RSW en de 
patrouillewedstrijden 

Tijdens de patrouillewedstrijden hebben patrouilles gestreden om de titel “beste patrouille van 
Impeesa”. Uiteindelijk hebben de Herten deze gewonnen! Dit betekent dat deze patrouille door 
mogen naar de RSW (Regionale Scouting Wedstrijden). Hiervoor gaan ze met andere groepen één 
weekend weg en strijden om de titel “Beste patrouille van de regio”.  Hier zijn de Uilen 5e geworden! 

De Boerenkoolfuif 

De Boerenkoolfuif is elk jaar weer een groot feest. Met de boerenkoolfuif vieren we de verjaardag 
van de groep. Dit jaar is de groep 92 geworden. De andere speltakken kunnen hier nog meer over 
vertellen. 

Opkomsten 

En dat was nog niet alles, de verkenners 
hebben verder dit halfjaar nog een 
aantal uitdagende opkomsten gehad. Ze 
hebben onder andere hak en zaag 
technieken bijgespijkerd, een volledige 
maaltijd op houtvuur gekookt, een 
pannenkoekentaart gemaakt, vuur 
technieken geoefend, crazy 88 
opdrachten gedaan en een vlot 
gebouwd. De laatste opkomst voor het 
zomerkamp was het eindkampvuur, waar het thema voor het zomerkamp werd geïntroduceerd, 
spannend! 

Zomerkamp 

Dit jaar zijn de verkenners naar Hoenderloo geweest met het thema Tirol. Dit is 
altijd het hoogtepunt van het jaar. Tien dagen lang in een bos zitten met al je 
scoutingvrienden. Wie wil dat nou niet? Allereerst als ze op het kampterrein 
aangekomen zijn zullen de verkenners hun eigen kampje bouwen met onder 
andere een slaaptent, bagagetent en natuurlijk een keuken. De verkenners 
koken namelijk bijna elke maaltijd zelfstandig op houtvuur. 
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Midden in het zomerkamp trekken de verkenners er twee dagen op uit om de omgeving te 
ontdekken. Ze lopen dan met bepakking door de natuur in de omgeving. Daarna wordt er eigenlijk 
altijd lekker gezwommen. 

Op het einde van het kamp vullen ze ook op pad gaan zonder de staf. Dit heet de Zwervershike. 
Natuurlijk houdt de staf ze heel goed in de gaten. 

Overvliegen 

Toen was het alweer tijd om de nieuwe jongens van 
de welpen te verwelkomen en afscheid te nemen van 
de oudere jongens. Er zijn dit jaar 2 jongens 
overgevlogen naar de rowans en we hebben 6 nieuwe 
jongens gekregen van de welpen. Wat betekent dat 
wij aan ons maximale aantal van 28 jongens zitten. 
Ook hebben de verkenners er een nieuw staflid bij. 
Daarnaast is er ook de teamleider overgevlogen naar 
de rowans waardoor een ander staflid de uitdaging 
van het team leiden overneemt. De verkennerstaf 
bestaat nu uit 5 man. 

JOTA 

Dit jaar tijdens de JOTA (Jamboree on the Air) hebben de verkenners een gezamenlijke opkomst 
gehad samen met de landverkenners van scouting Cay-Noya. Een andere scoutinggroep in de buurt. 
Tijdens die opkomst hebben ze verschillende opdrachten uitgevoerd in de trans van zenden en 
communicatie. Ook konden ze abseilen van de zendtoren. 

De Uitstuif 

Het jaar is zoals gebruikelijk afgesloten met de uitstuif. Samen met de welpenstaf hebben wij dit 
aangepakt troephuis omgetoverd tot een krakershol. De verkenners hadden dus hetzelfde thema 
gehad en dezelfde activiteiten gedaan als de welpen. 
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Rowans 
In 2018 zijn de rowans gestart met 9 Rowans en 3 Begeleiders.  

We werden in februari getroffen door een grote storm, waarna we als 
rowangroep dit moesten veilig maken voor de opkomsten van de 
jongeren. Hierna hebben we op basis van een experiment een thee 
gemaakt van dennennaalden. 

De rowans hebben de volgende interessante opkomst bedacht het 
maken van een verwarmd bad. Het bad was wel aan de warme 
kant maar de opkomst was dus geslaagd. 

De volgende uitdaging gingen de rowans dit jaar uit niet uit de 
weg. Vandaar slapen op grote hoogte. 

Aangezien er een witte tent was, konden de jongens tevens nog 
een film bekijken in de avond. 

Na een half jaar met leuke opkomsten en uitdagingen was het de tijd 
voor het welverdiende zomerkamp. 
Dit jaar is er gekozen om naar Andorra en Spanje te gaan, na een lange 
dag reizen begonnen we met een hike door de bergen van Andorra. Het 
weer zorgde ervoor dat we veel regen moeten trotseren. Na dit 
avontuur was het de hoogste tijd om af te reizen naar Barcelona om alle 
kleding te drogen in de warme zon. 

Na een dag bijkomen was het tijd voor plezier. De rowans 
hebben besloten om gelijk karten, bowlen en te 
lasergamen in een avond. Deze intense inspanningen 
hebben we schoon gespoeld met een dagje in waterworld 
in Mátaro van de vele glijbanen. Na deze grote avonturen 
zijn we ons gaan voorbereiden op de terugreis. Hiervoor 
was het inpakken en het slapen voor de lange rit handig. 

Naast eigen activiteiten werken de rowans ook samen 
met andere groepen in de regio een grote zendmast 
de bouwen voor het international scouting event 
genaamd Jota. Het bereikte resultaat was 24 meter 
hoge toren gebouwd van houten palen en knopen 
met touw. 

Om het vuur maken uitdagender te maken kwamen 
de rowans op het idee om een oven te maken en 
hierin lasagna te maken. Deze was heerlijk gebakken 
en smaakte goed. 
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Na alle activiteiten van het jaar. Wilden de rowans 
nog een glijbaan bouwen. Zoals in de foto ziet is 
door een intensieve samenwerking een werkende 
glijbaan gerealiseerd.  
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Stam 
De Koning-Jan stam van scouting Impeesa is de plek 
voor iedereen die na z’n rowantijd nog niet is 
uitgekeken op z’n scouting hobby. Elke vrijdag treffen 
wij op ons clubgebouw, om de week en het leven te 
bespreken. Door de diverse mix aan beroepsgroepen 
en leeftijdscategorieën kan het maar zo zijn dat je eerst 
iemand spreekt over z’n studiekeuze om vervolgens 
iemand over het vaderschap uit te horen. 

Echter kan het maar zo zijn dat er geen licht 
brand in ons gebouw op vrijdagavond. Dit omdat 
wij er ook met enige regelmaat op uit te trekken. 
De stamleden organiseren verschillende 
activiteiten voor elkaar. Verleden jaar hebben wij 
onder andere een cocktail workshop gevolgd, een 
Duitse kerstmarkt bezorgd, gewandeld en een 
puzzeltocht op de fiets gedaan. 

Ook bij activiteiten binnen onze scoutingregio is 
de stam van de partij. Bij de regionale Scout-in 
hebben wij interessante workshops verzorgd en 
gevolgd. Ook worden er gezellige feestjes 
georganiseerd waar wij actief aan meedoen. 

Als hoogtepunt van elk seizoen gaat de stam tien 
dagen op reis. Op stamkamp. 

Dit jaar hebben wij het zonnige Porto, in Portugal bezocht. 
Onvermijdelijk hebben wij daar enkele van de vele porthuizen 
bezocht. Van de smalle sfeervolle straatjes tot de grote burg 
van Gustafe Eiffel over de Douro, wij hebben geprobeerd de 
gehele stad te ontdekken. Ook hebben wij drie dagen door 
het prachtige natuurgebied ‘Peneda-Gerês’ gezworven. 
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Plusscouts 
De plusscouts is een speltak voor de 21+ leden van 
Impeesa. De plusscouts zijn samengesteld uit oud 
stafleden van jeugd speltakken, ouders van jeugdleden 
en vrijwilligers die de vereniging een warm hart 
toedragen.  

We hebben ons tot doel gesteld om de jeugd speltakken 
en de vereniging als geheel te ondersteunen in de 
breedste zin van het woord. Er zijn plusscouts actief in 
een bestuursfunctie, praktijkbegeleiding in het kader 
van scouting academy (training en opleiding van 
kaderleden), oudervertegenwoordiging in het 
verenigingsbestuur,  materiaalbeheer en de 
welpenstaf. Ook organiseert deze speltak een paar 
maal per jaar activiteiten voor zijn leden.  

Het ledenaantal is dit jaar gelijk gebleven ten opzichte 
van vorig jaar 19 leden. De plusscouts zijn actief 
geweest in het ondersteunen van het de jaarlijkse 
boerenkoolfuif. In mei is er een primitief kookdag 
(Priko) voor de eigen speltak georganiseerd in 
samenwerking met enkele stamleden. Er is die dag een 
geweldige maaltijd klaar gemaakt met behulp van open 
vuur en een smoker.  

De plusscouts hebben ook dit jaar weer een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de organisatie van de JOTA in 
samenwerking met Manitoba en Cay-Noya, beide 
Scoutingverenigingen uit de regio. 

De plusscouts hebben in 2018 het 
zomerkamp van de Welpen en verkenners 
ondersteund met kookstaf daarnaast is ook 
ondersteuning geboden op het gebied van 
logistiek.  
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Praktijkbegeleiders: trainen & kwalificeren 
Binnen scouting wordt er veel aandacht besteed aan de begeleiding van de jeugdleden. Er is zorg 
voor uitdagende activiteiten, aansluiting met andere groepen en speltakken, veiligheid in de meest 
brede zin van het woord, goede aansluiting in sociale en emotionele leeftijdseigen kenmerken om 
kinderen op een leuke en uitdagende manier van alles te leren en laten ontdekken. Al onze stafleden 
worden getraind om al deze belangrijke punten toe te kunnen passen op de doelgroep waarmee ze 
elke zaterdag en op weekendjes en zomerkampen mee geconfronteerd worden. 

De begeleiders zijn vrijwilligers  van tussen de 18 en de 30 jaar, die gemiddeld meer dan 10 uur per 
week steken in het maken en ontwikkelen van al deze activiteiten. Bij Impeesa heten deze 
vrijwilligers stafleden. Zij zijn de drijvende kracht achter onze organisatie. Zonder hen valt onze 
vereniging als een kaartenhuis in elkaar. Zij maken het mogelijk dat er naast weekendjes en 
zomerkampen elke zaterdag weer een geweldig programma voor onze jeugdleden staat. 

Dit betekent dat er om meerdere niveaus gewerkt wordt om de stafleden zo goed mogelijk op te 
leiden. Zowel binnen als buiten de scouting groep. 

Binnen de groep 

Voor het eerst in lange tijd hebben we in 2018 weer een Intern Trainings Weekend (ITW) gehouden. 
Een weekend met meer dan 20 verschillende trainingen voor onze stafleden. Met thema’s als 
procesmatig werken, financien en jaarbegrotingen, maar ook veilig klimmen en zelfs was er een 
workshop over soorten verzekeringen. 

Een ontspannen weekend, vol leuke en interessante trainingen om de kennis binnen de groep te 
vergroten en te behouden. 

Binnen de regio 

Binnen de regio zijn er in 2018 ook trainingen gevolgd. Drie stafleden hebben hun basis training 
afgerond en zij zijn nu gekwalificeerd staflid geworden. Ook hebben 4 stafleden hun Kamp en Bivak 
training gevolgd zodat alle jeugdleden weer veilig op kamp kunnen. Er zijn twee stafleden op 
teamleiders training gegaan zodat ook de teams goede begeleiding kunnen krijgen bij hij activiteiten.  
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