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IMPEESA

sinds 1926

Onze identiteit:

Impeesa is een kleinschalige, authentieke scoutinggroep voor
jongens gericht op gezamenlijke buitenactiviteiten sinds 1926.
(Met ongeveer 70 jeugdleden en 30 kaderleden)
Onze visie:
Impeesa daagt je uit jezelf te ontwikkelen met
uitdagende activiteiten in een veilige omgeving waar
iedereen gelijkwaardig is
We werken met en voor:
Jeugdleden
Ouders – Staf - Kader
Onze kernwaarden zijn:
Veiligheid - Plezier - Samen - Betrokkenheid - Ontwikkeling
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
Een competente, evenwichtige en verantwoordelijke staf die samen leuke en
uitdagende programma’s ontwikkelen en uitvoeren
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Introductie
Met trots presenteren we ons tweede jaarverslag. Vorig jaar zijn we begonnen met een nieuwe
traditie die past bij deze tijd – verantwoording afleggen over wat we doen in een prettig leesbaar
format. 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 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 (7-11), verkenners (11-16) en rowans (1618). 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 2016 heeft Rob Leijenaar aangegeven zijn bestuurstaak neer te leggen, maar wel de website te
blijven onderhouden.
Het bestuur bestond in 2016 uit:
Erik Naberhuis
Mandy Diephuis
Nicolle van Mourik
Richard van Laar
Rob Leijenaar
Victor Meijer
Martin Standaart

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Verhuurmeester
Webmaster & Materiaalmeester
Groepsbegeleider
Onderhoud
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Financieel
Wij hebben er met ons allen keihard aan gewerkt om dit jaar extra fondsen te werven. De leden
hebben maar liefst € 2.450 opgehaald (pas in 2017 te ontvangen) met de verkoop van loten voor de
Grote Clubactie. Wij hebben van enkele organisaties in totaal € 4.500 aan subsidies & donaties
ontvangen. Hiermee is de renovatie van de doucheruimte grotendeels bekostigd.
De opbrengst uit de verhuur van ons Troephuis was € 4.286. Dit was aanzienlijk meer dan vorig jaar.
Wij verwachten dat we nog meer verhuuropbrengsten kunnen realiseren na de renovatie van de
toiletten en de keuken, die voor 2017 gepland staat.
Goed nieuws is in ieder geval dat we in 2016 niet onze spaartegoeden hoefden aan te spreken. De
afgelopen drie jaar was dit wel het geval. In 2016 hebben we een exploitatieverlies van € 1.966
geleden. Dit is aanzienlijk kleiner dan het verlies in 2015, toen was dit nog € 5.974.
Wij hebben in de Algemene Ledenvergadering in 2016 besloten om de contributie voor 2017 naar
€127,50 te verhogen. Daarmee zitten wij in lijn met de tarieven van andere Scoutinggroepen in de
regio. Wij hopen hiermee onze financiële basis verder te kunnen verstevigen en meer geld vrij te
maken voor de speltakken.
Meer details zijn te vinden in ons financiële jaarverslag dat ook op onze website te vinden is.

Oudervertegenwoordiging
In 2016 was voor het eerst sinds lange tijd de oudervertegenwoordiging weer compleet: Adrienne
Kazup (welpen), Philippe Klerkx (verkenners) en Jorden van Rutten (rowans). Mariska Bakker nam na
vele jaren inzet voor de verkenners afscheid als oudervertegenwoordiger.
De oudervertegenwoordigers nemen deel aan de Verenigingsraad (VeRa) en spreken daar namens de
ouders. In 2016 is gewerkt aan de vergroting van de betrokkenheid van ouders. Onderdeel daarvan is
het jaarlijkse koffie-uurtje, waarin uitleg wordt gegeven over de rol van oudervertegenwoordigers en
de hulp die Impeesa nodig heeft van ouders.
In dit jaar is de betrokkenheid van de ouders goed zichtbaar geworden door de hulp bij de grote
schoonmaak (voor de zomerverhuur) en de verbouwing van de douches. We bedanken alle ouders
die zich ingezet hebben voor onze vereniging!
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Welpen
Het afgelopen jaar was weer een superjaar.
Met een grote groep welpen (28) en zes
stafleden hebben wij samen genoten van
de opkomsten.
2016 was een jaar vol met leuke
activiteiten, naar eigen traditie zijn we
begonnen met een frisse start: de
Nieuwjaarsduik. In februari hebben wij de
90ste verjaardag van onze vereniging gevierd
waarin uitgebreid werd stilgestaan bij de
geschiedenis van Scouting Impeesa.
Tientallen oud-leden waren voor de reünie
uitgenodigd en zijn het weekend van de
viering in juni aanwezig geweest.

De Doorlopende Leerlijn
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 gekookt op een eigen houtvuur, een hut gebouwd en zijn zij bezig geweest met
routetechnieken. Dat laatste als voorbereiding voor het zomerkamp (ZoKa).
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Jaarlijks zijn er vier opkomsten
waarin de welpen in nestverband
onderling gaan ‘uitvechten’ welk nest
zich het beste nest van het jaar mag
noemen. Gedurende deze spannende
tijd is er een centraal thema. Dit jaar
werden de welpen geconfronteerd
met de internationaal georiënteerde
dierenhuidenhandelaar, genaamd
Peter Bob.
Deze crimineel had de hulp nodig van
de welpen om zijn illegale praktijken
voort te zeten. Gelukkig wisten de
welpen wel beter!
Een andere jaarlijks
terugkerende activiteit is
het vader-zoon weekend:
elkaars krachten
uitproberen, eten maken op
een zelfgemaakt vuur en
natuurlijk kamperen op het
terrein van de boer.
Vaders ook jullie bedankt
voor een leuk weekend!

Dit jaar hebben de welpen voor het eerst
kaas gemaakt bij de kaasboer! Door zelf
de juiste ingrediënten bij elkaar te
voegen, hebben zij zelf gezorgd voor
lekker beleg op de boterham.

Kaasboer
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Elk jaar gaan de
welpen een week op
zomerkamp. Dit jaar
bestond de groep 90
jaar en zijn we met
de hele groep naar
Brugge gegaan.
Het was een
onvergetelijke en
onwijs leuke
ervaring!

Zomerkamp 2016

Ook de creativiteit en
onderlinge samenwerking wordt
gedurende een welpenjaar
maximaal gestimuleerd.
Om hen nóg meer te stimuleren,
kregen zij de opdracht om in
groepsverband een dorp van
snoep te bouwen. Het resultaat
mag er zijn!

Snoepstad
Tot slot is er dit jaar ook nog een Well(p)ness georganiseerd. Op een primitieve wijze heeft de
welpenstaf een jacuzzi gemaakt, verwarmd door een houtvuur, waardoor de welpen konden
genieten van een heerlijk warm bad. Ook was er nog een ontspanningsruimte en een bar om de
ervaring helemaal compleet te maken!
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Verkenners
Het nieuwe jaar is rustig begonnen met onder andere de nieuwjaarsduik. Alle grote activiteiten, zoals
de boerenkoolfuif stonden in het teken van de 90ste verjaardag van de groep.

Tijdens de patrouillewedstrijden hebben
patrouilles gestreden om de titel “beste
patrouille van Impeesa”. De Herten hebben
de wedstrijden gewonnen en mochten
Impeesa vertegenwoordigen op de
Regionale Scouting Wedstrijden in
Austerlitz.
Omdat het een speciaal feestjaar is mocht,
de patrouille die tweede was (de
Kemphanen) ook naar de RSW.

In april zijn de Verkenners op excursie
gegaan naar Kamp Amersfoort, om daar
meer te leren over het terrein waar onze
groep naast ligt.
De rondleiding door Gert Stein, een van
onze Plusscouts, was erg interessant.

Vanwege de 90ste verjaardag van de groep was
het zomerkamp dit jaar extra bijzonder. Samen
met de welpen en rowans zijn we op kamp
geweest naar België! Voor de verkenners was het
kamp extra speciaal, net zoals elk jaar gingen zij
nu ook op zwervershike. De patrouilles zijn 24
uur zelfstandig op pad geweest om hun eigen
slaapplaats te regelen.
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Na de zomer is de verkennertroep
gegroeid naar maar liefst 28 jeugdleden.
Door deze groei zijn er voor het eerst sinds
2008 weer vier patrouilles: Herten, Eksters,
Kemphanen en Uilen.
Door de grotere groep is het ook mogelijk
om meer speciale activiteiten te doen,
zoals archery tag dat hiernaast te zien is

Naast verschillende spellen is er dit jaar ook gewerkt aan technieken. De (assistent)patrouilleleiders
beheersen hun technieken goed genoeg en mochten daarom dit jaar voor het eerst meehelpen met
het bouwen van de JOTA-toren (Jamboree On The Air).

Het jaar is zoals gebruikelijk afgesloten met de uitstuif. Samen met de welpen is dit jaar het hele
Troephuis omgebouwd tot een echte Engelse haven en bar. Tijdens verschillende spellen hebben zij
hun geluk beproefd. Na de kerstvakantie gaan we weer volop aan de slag met nieuwe uitdagende
activiteiten.
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Rowans
Na het overvliegen is de rowangroep gegroeid van
vier naar zes leden. Ruud en Desmond vormen
sinds september 2016 de rowanbegeleiding. Bart
& Bart hebben afscheid genomen van de rowans.
Dit jaar hebben we veel leuke activiteiten gedaan.
Sommige activiteiten hebben ook een link met het
(internationale) zomerkamp waarvoor de rowans
klussen om extra geld te verdienen.
Het jaar begon met de traditionele nieuwjaarsduik
voor alle speltakken. In februari hebben wij tijdens de boerenkoolfuif de 90ste verjaardag van
Impeesa gevierd. Met een “tijdmachine” is door de geschiedenis van de groep gereisd.

Het breien met 4-meter palen is
geen gemakkelijke opgave, zie hier
het uitstekende resultaat van deze
zware sessie!

Uitdagende
scoutingstechnieken:
Breien met 4-meter palen…
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Het spelaanbod wordt bij de rowans zo veel mogelijk
door de rowans zelf ingevuld. In samenwerking met de
rowanbegeleiding maken ze een halfjaarprogramma,
waar verschillende soorten activiteiten 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 hebben wij een
bikkelweekend georganiseerd op
Texel met een kleine groep. Op
basis van een thema is het afzien,
samen genieten en koken.

Bikkelweekend:
Survivaltocht en
routetechnieken

In februari volgde een bijzondere opkomst; een bezoek aan
een moskee in Amersfoort. Deze was in het kader van “faith
& believe” programma. Na wat licht tegensputteren van de
rowans bleek het een zeer geslaagde opkomst. Tot slot
hebben de rowans de minaret beklommen.
Ook voor de moskee was het een nieuwe ervaring om Scouts
op bezoek te krijgen, zeker omdat er ook lastige vragen
gesteld werden. Dit is allemaal onderdeel van het
groeiproces van de rowans.
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In mei werd weer de
klassieke 2- daagse
internationale Marche de
Diekirch met afstanden van
20 en 40 kilometer!
Afzien voor liefhebbers.

Internationaal:
2-daagse Marche
de l’Armee

Naast afzien wordt er af en toe ook gesnoept: Bonbons maken door zelf chocolade te smelten en de
vulling te maken. We hebben ijsvormen gebruikt voor de productie en er waren zelfs nog bonbons
over om mee naar huis te nemen!

Het zomerkamp was gedeeltelijk in Brugge met de rest van Impeesa. Na de afsluiting van het
groepskamp zijn de rowans verder gereisd. In dit geval ging de reis naar Normandië, waar de sporen
van de Tweede Wereldoorlog gevolgd konden worden van D-Day tot V2 installaties. Naast een zware
hike in de hitte waren er ook andere leuke activiteiten zoals een escape room, karten en paintballen.

13

Stam
In 2016 heeft de stam twee nieuwe gezichten mogen verwelkomen, beiden afkomstig vanuit de
rowans. Verder ging het zomerkamp naar Wit-Rusland. Onontgonnen gebied qua toerisme en een
prachtige omgeving om in te hiken, mede door de aanwezige oerbossen.
Ook noemenswaardig is dat de stam zichzelf
weer gevonden heeft en dat er leuke en
creatieve opkomsten worden georganiseerd.
Voorbeelden hiervan zijn een jacuzziavond en de
Koning Jan-tocht door het centrum van
Amersfoort.

Verder heeft de stam aansluiting gevonden bij de
plusscouts met activiteiten als de JOTA, uitstuif en de
wijnproefavond. Tot slot heeft de stam meegedaan met
de regiorally. Hiervoor werd de DAF van Bart van ‘t
Klooster versierd om het nodige bekijks mee te trekken.
Al met al is de stam bezig zichzelf te revitaliseren met
leuke en creatieve activiteiten.

Plusscouts
De plusscouts is een speltak voor de 21+ leden van Impeesa. De plusscouts zijn samengesteld uit oud
stafleden van jeugdspeltakken, ouders van jeugdleden en vrijwilligers die de vereniging een warm
hart toedragen.
We hebben ons tot doel gesteld om de jeugdspeltakken 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 academie (training en opleiding van kaderleden), oudervertegenwoordiging
in het verenigingsbestuur en materiaalbeheer. Ook organiseert deze speltak een paar maal per jaar
activiteiten voor zijn leden.
Het ledenaantal is dit jaar ruim verdubbeld, de speltak is gegroeid van 8 naar 19 leden. De plusscouts
zijn actief geweest in het ondersteunen van het de jaarlijkse boerenkoolfuif, die deze keer werd
georganiseerd in het kader van het 90 jarig bestaan van de groep. 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.

14

Ook was dit jaar het eerste plusscout-weekend een feit. Een trip via Boertangen naar Duitsland, waar
we een paar dagen in een appartement verbleven. Van hieruit hebben we Hamburg en de Duitse
kust bezocht.

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. Ter
voorbereiding op de bouw van de JOTA-toren hebben we een workshop pionieren georganiseerd
voor leden en vrijwilligers.

De plusscouts hebben in 2016 het groepszomerkamp ondersteund met kookstaf voor de welpen en
verkenners. Daarnaast is ook ondersteuning geboden op het gebied van logistiek.
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Praktijkbegeleiders: trainen & kwalificeren
Binnen Impeesa hebben we als doel al onze leidinggevenden te kwalificeren op een bepaald niveau,
zodat spelkwaliteit gewaarborgd is binnen onze vereniging. Spelkwaliteit omvat alles dat eraan
bijdraagt dat speltakken goed kunnen draaien, van de rol van teamleider tot hoe je omgaat met
thema’s in de opkomsten.
Bij het kwalificeren maken we gebruik van de
Scouting Academy. Trainers uit de regio
Utrechtse Heuvelrug organiseren weekenden
waarin modules met verschillende onderwerpen
worden behandeld. Op basis van deze
trainingen werken de stafleden samen met de
praktijkbegeleiders aan hun kwalificatie. Er
worden trainingen voor verschillende
kwalificaties aangeboden. Dit jaar hebben vijf
nieuwe stafleden hun basiskwalificatie behaald!
Medio 2016 hebben meerdere stafleden een
EHBO-certificaat behaald. De opgedane EHBOkennis is praktisch toepasbaar binnen de groep.
Het afgelopen jaar zijn twee nieuwe praktijkbegeleiders gestart. Bart van ’t Klooster en Paul Leijenaar
zullen zich bezig gaan houden met de trainingen en kwalificaties binnen de groep.
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Groepsbegeleider
In 2016 hebben de stafteams veel gewerkt aan teambuilding. Tijdens het Paasweekend zijn
zij naar Brugge gegaan om het groepszomerkamp voor te bereiden. Daarnaast hebben is er
aandacht besteed aan de kwaliteiten in de verschillende stafteams. Gedurende het weekend
is duidelijk te merken dat de staf een hechte vriendengroep vormt.
Een van de hoogtepunten van het seizoen was de barbecue die het bestuur georganiseerd
heeft om alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de groep te bedanken.

Onderhoud
In het gebouw is veel gedaan. Zo hebben de speltakken zelf enkele
kleinere en grotere klussen in het gebouw opgepakt. Naast het
reguliere onderhoudswerk is dit jaar de doucheruimte gerenoveerd.
Vooral de verhuurmeester heeft hier veel van zijn vrije tijd aan
besteed naast diverse andere ouders, plusscouts etc.
Alle vrijwilligers bedankt!
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Website & social media
Door de ontwikkeling van onze social media kanalen op met name Facebook en Twitter bereiken we
een steeds grotere groep mensen. Ouders en leden volgen de kanalen actief en er worden regelmatig
berichten, foto’s en video’s gedeeld.
Voor de algemene communicatie met leden is e-mail nog altijd het meest gebruikte medium.
Daarnaast wordt informatie ook op de website geplaatst. Hierna staat een aantal statistieken:
4.755 unieke website bezoeken, waaronder 2.940 op de computer, 1.151 via smartphone en 624 op
de tablet. Verder had de website 16.583 paginaweergaven in 2016.
De site bestaat momenteel uit 288 berichten, 52 pagina's, 36 video’s en 13.727 foto's. Dit jaar zijn
een aantal nieuwe functies ingebouwd op de site:
• De toevoeging van een prikbord voor de ouders.
• Toevoeging van het archief op de site met veel informatie over de afgelopen reünies.
• Verbetering van het back-up script.
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