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1. Voorwoord 

Het was wederom voor Scoutingvereniging Leif Erikson een bijzonder jaar. Dat 
gold vanzelfsprekend niet slechts voor Leif Erikson maar de voortdurende 

Coronacrisis had een grote impact op vele mensen en organisaties. 

In dit jaarverslag willen we u meenemen in de ontwikkelingen van het 
afgelopen jaar binnen onze groep, waarbij er aandacht is voor onze 

doelstellingen, onze financiële situatie, de contacten met de Gemeente 
Voorschoten maar bovenal nemen we u graag mee in het spel van 

Scoutingvereniging Leif Erikson. 

Door de Coronamaatregelen in 2021 werd nogmaals een uiterste flexibiliteit en 

vindingrijkheid van het enthousiaste vrijwilligersteam gevraagd. Met goede 
communicatie en richtlijnen vanuit Scouting Nederland maar ook vanuit de 
Gemeente Voorschoten bleek het mogelijk om het spelprogramma (aangepast) 

door te laten gaan.  

Maar natuurlijk was het ook een lastig jaar. Hoe hou je de verbinding tussen de 

leden onderling, de leiding, het bestuur en de diverse commissies? Hoe gaan we 
om met de financiële gevolgen van de coronacrisis? Dit met name omdat de 
inkomsten uit sponsoracties en uit verhuur van ons gebouw en de tenten sterk 

terugliepen. 

Jaarlijks kiezen we met elkaar een aantal onderwerpen waar we extra focus op 

leggen. Hierbij is het toekomstbestendig zijn als vereniging een belangrijk 
richtsnoer. In 2021 is er een nader vervolg gegeven op de ‘opleiding’ van de 
leiding van de diverse speltakken en is de koers van het vormen van ‘een 

bredere kring’ aan vrijwilligers rond onze vereniging gecontinueerd.  

Daarnaast heeft onze tijd en aandacht gelegen bij de afsplitsing van Stichting 

Scouting Voorschoten (SSV). 

SSV is opgericht met als doel behulpzaam te zijn bij het behartigen van de 
financiële en materiële belangen van Scoutinggroep Kimball o’Hara en 

Scoutinggroep Leif Erikson, beide gevestigd in Voorschoten. Als gevolg van 
organisatorische veranderingen willen beide scoutingverenigingen een eigen 

beheerstichting vormen. Er heeft in 2021, in goed overleg tussen de beide 
verenigingen en de gemeente Voorschoten, een afsplitsing van SSV 
plaatsgevonden waarmee scoutingvereniging Leif Erikson ingaande 2022 een 

eigen beheerstichting heeft.  

In het jaarverslag 2021 treft u bijdragen van zowel het bestuur als van onze 

teamleiders c.q. de leiding van de vier speltakken. Ieder zal op eigen wijze 
verslag doen over de scoutingactiviteiten van het afgelopen jaar. De 
aansprekende foto’s geven een prachtig beeld van de spelactiviteiten van onze 

groep.  

Het bestuur geeft toelichting op de bestuursactiviteiten, waaronder zaken die de 

groep als geheel betreffen, de samenstelling van de groep en het financieel 
overzicht 2021. 
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Voor het jaar 2022 staat het 70-jarig jubileum in juni op de agenda! We zijn 
trots dat Scoutinggroep Leif Erikson al zo veel jaren een belangrijke rol speelt 

voor vele leden en vrijwilligers. 

Jacqueline van Rossem 

Voorzitter 
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2. Bestuursverslag 

De volgende onderwerpen komen in dit hoofdstuk aan de orde: 

1. Het doel van scoutinggroep Leif Erikson te Voorschoten 

2. De vrijwilligers 

3. De speltakken 

4. De (materiële) voorwaarden voor onze groep 

2.1 Het doel van scoutinggroep Leif Erikson te Voorschoten 

Scouting Nederland omschrijft scouting als volgt:  

“Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten 

waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd om zich persoonlijk te 

ontwikkelen. Scouting biedt haar jeugdleden, ongeacht culturele achtergrond, 

afkomst, geloof of politieke overtuiging, een veilige en leerzame 

speelomgeving.” 

Het doel van Scouting Nederland wordt door Leif Erikson onderschreven en 

uitgewerkt in het activiteitenaanbod. De persoonlijke ontwikkeling van de 
jongeren staat hierbij centraal. Het gaat hierbij om de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, de ontwikkeling van praktische en sociale vaardigheden, de 

maatschappelijke betrokkenheid en het leren dragen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Dit alles gebeurt door het in groepsverband op een 

plezierige wijze invullen van vrije tijd. 

Scoutingroep Leif Erikson is een zeeverkennersgroep. Dit betekent dat de 

activiteiten zo veel mogelijk uitgevoerd worden vanuit de watersportgedachte. 
Dus zeilen en roeien, onderhoud van het varend materiaal, kamperen en het 
spelenderwijs leren van allerhande vaardigheden, zoals EHBO, knopen leggen, 

wateretiquette, kaart- en kompaslezen. 

In principe is iedereen welkom bij onze groep. Wel streven wij naar een 

(ongeveer) gelijke verdeling tussen jongens en meisjes. Er is nog steeds, met 
name bij de Esta’s, een wachtlijst maar door de Coronacrisis – en daarmede 
toch wel een aantal opzeggingen – is de wachtlijst wel teruggelopen. 

Scoutingroep Leif Erikson biedt in 2021, door veelzijdige activiteiten, aan circa 
130 jongeren een plezierige en actieve vrijetijdsbesteding. Het buitenleven, 

voor een belangrijk deel op en rond het water, speelt hierbij een belangrijke rol.  

De groep kan dit allemaal doen door de inzet van de vele vrijwilligers. Leiding, 

begeleiding, bestuur, oudercommissie, vertrouwenscommissie, 

projectwerkgroepen en gebouwbeheerder. En niet in de laatste plaats dankzij 

sponsors en een gemeentelijke subsidie 2021. 

2.2 De vrijwilligers 

Een actieve groep van twintig jonge vrijwilligers zet zich in als leiding van de 
Esta’s en Troep & Vendel, als begeleiding van de Wilde Vaart en bestuur van de 

Stam. Jaarlijks, na de zomer, vindt er een wisseling van de bezetting plaats. 
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De groep van jonge vrijwilligers vormt de Groepsraad, samen met het bestuur, 
de oudercommissie en de activiteitenbegeleider. Deze Groepsraad is het 

hoogste besluitvormend onderdeel van Leif. 

Ingaande 2018 zijn er ook twee vertrouwenspersonen als vrijwilliger aan onze 
groep verbonden. Zij hebben zich de eerste periode gericht op het zorgvuldig 

formuleren van een protocol en het binnen onze groep geven van toelichting 
hierop. Daarnaast verzorgen zij trainingen aan de hand van casestudie. 

Het is belangrijk voor de continuïteit van de groep dat de jongeren zich zo 
ontwikkelen dat zij kunnen doorgroeien tot (bege)leiding. Wij slagen er gelukkig 
in om dit te bewerkstelligen. Hierbij krijgt de (nieuwe) leiding de mogelijkheid 

om zich met behulp van trainingen verder te ontplooien. 

Het bestuur zal de leiding ondersteunen door de meer speltakoverstijgende 

zaken voor zijn rekening te nemen. Daarbij gaat het onder meer om het 
groepssecretariaat, de financiën en een deel van de externe contacten met 
bijvoorbeeld de gemeente en sponsors. 

In 2021 heeft er 1 wisseling (penningmeester) in het uit 5 leden bestaande 
bestuur plaatsgevonden. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, 

secretaris, penningmeester, groepsbegeleider en fondsenwerver. Met het oog 
op een bredere schil aan vrijwilligers rond onze vereniging is er sinds 2020 ook 
een praktijkbegeleider en een financieel adviseur. 

De uit drie personen bestaande oudercommissie, de activiteitenbegeleider en de 
gebouwbeheerder zijn ook in 2021 weer zeer actief voor de groep geweest. 

2.3 De speltakken 

Leif Erikson biedt voor alle kinderen en jongeren van 7 t/m 25 jaar de 
mogelijkheid om zich te ontwikkelen met behulp van de scoutingactiviteiten. De 

ontwikkeling van het kind staat hierbij centraal, de activiteiten zijn een middel 
daartoe. De wachtlijst van kinderen die graag lid willen worden van Leif Erikson 

heeft onze aandacht. 

Esta’s 

Esta is de speltak voor onze jongste leeftijdscategorie, zo’n 30 jongens en 
meisjes tussen 7 en 11 jaar. En wat een leuke activiteiten gebeuren hier 
wekelijks! Met fantasie en lieve begeleiding kunnen de Esta-leden zich 

ontwikkelen tot jonge scouts. Er is sprake van een evenwichtige 
groepssamenstelling met evenveel jongens als meisjes. 

Troep & Vendel 

De speltak met jongens en meisjes van 11 t/m 16 jaar gebruiken, met zo’n 
zestig leden, tien lelievletten. Een speltak met leuke tradities, aandacht voor 

zeilvaardigheden, roeien, wrikken en onderhoud van de boten. Zeilen op de 
Vlietlanden, Kaagweekenden en zeilwedstrijden. De leiding van Troep & Vendel 

is buitengewoon belangrijk bij de ontwikkeling van zijn leden. Zij zorgen voor 
een goed evenwicht tussen het geven van eigen verantwoordelijkheid aan 
Troep & Vendel-leden en het actief leiden.  
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De Wilde Vaart 

De Wilde Vaart is een mooi vervolg op Troep & Vendel. Jongeren tussen 16 en 

18 jaar draaien hierbij zelfstandig als speltak. Zij zeilen met de schouwen en 1 
lelievlet, verrichten winteronderhoud en ondernemen diverse activiteiten. De 
afgelopen jaren is er een duidelijke stijging van het aantal Wilde Vaart leden te 

zien. Wel hebben de coronamaatregelen – gezien de leeftijdscategorie - een 
extra sterke impact op deze groep gehad. Het langdurig niet fysiek bijeen 

mogen komen maakte veel inbreuk op hun programma. 

De Stam 

Deze groep bestaat uit de leiding en alle mensen die lid blijven nadat ze de 

speltakken hebben doorlopen. In 2020 gaat het om ongeveer zestig leden in 
deze groep boven de 18 jaar. Een actief stambestuur met een leuke club van 
jongeren die met eigen initiatieven zorgen voor programma en ontspanning. 

Stamleden (anders dan de leiding) zijn in toenemende mate betrokken bij de 
speltakken door het verlenen van ondersteuning. 

2.4 De (materiële) voorwaarden voor onze groep 

 

Onze accommodatie – clubhuis Thjodhild  

Onze accommodatie aan de Rouwkooplaan 21 biedt met een clubhuis, een 

botenloods, het speelterrein en de ligging direct aan het water een goede basis 
voor onze groep. Het valt echter niet te ontkennen dat wij geheel ingebouwd 
zijn door onze directe omgeving. Zeker op de zaterdagen, waarbij er ’s middags 

opkomst is voor alle kinderen en jongeren, kan dit leiden tot geluidsoverlast. 
Sinds enkele jaren is er een duidelijk betere verstandhouding met onze directe 

buren. Wij organiseren twee keer per jaar een bijeenkomst waarbij wij onze 
onderlinge ervaringen delen en afspraken evalueren- door de Coronatijd is er 
dit jaar slechts contact per mail geweest. Dat neemt niet weg dat wij ons 

bewust zijn van het feit dat de ligging van onze accommodatie niet optimaal is.  

Wij gebruiken onze accommodatie intensief en er wordt met zorg beheer over 
het clubhuis, het terrein, de steiger en omgeving gevoerd.  

Belangrijk om hierbij te noemen is ook het feit dat in de periode tussen april en 
oktober onze boten (elf lelievletten, twee schouwen en twee motorboten) vanaf 
hun ligplaats door de Rouwkoopvaart naar de Vliet varen. Er is al een heel 

aantal jaren last van de (on)diepte van de Rouwkoopvaart. Ondanks herhaalde 
verzoeken aan gemeente en hoogheemraadschap verbetert deze situatie niet. 

In januari 2020 zijn de door Lionsclub Voorschoten gesponsorde zonnepanelen 

op het dak van clubhuis Thjodhild geplaatst. Uitgangspunten van de keuze van 
de Lions voor Leif Erikson waren: (a) dat het moest gaan om sponsoring van 

een plaatselijk vereniging, (b) het een duurzaam project moest betreffen en (c) 
dat het project ook langdurig zijn vruchten afwerpt. Met behulp van deze 
zonnepanelen is gebleken dat onze energierekening is afgenomen. 
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Eisen inzake milieu, veiligheid en Arbo - Duurzaamheid 

Doorlopend besteden wij aandacht aan de steeds verder toenemende wettelijke 
eisen en verplichte controles die wij moeten uitvoeren om het clubhuis en de 

loods te mogen gebruiken. Wij noemen hier enkele voorbeelden: 

• controles van milieuvoorschriften, waarvan tot in detail is vastgelegd wat wel 

en niet mag, denk aan het bewaren van verf en gasflessen; 
• een gebruiksvergunning, zodat zeker is dat het clubhuis brandveilig is en er 

voldoende vluchtwegen zijn; 

• keuringen van brandblussers, noodverlichting, brandmeldinstallatie, cv-
installatie en elektrische installatie. Tevens een brandoefening met evaluatie 

en verbeterpunten; 
• legionellapreventie, zodat het leidingwater altijd veilig is; 
• de jaarlijkse keuring van de takelconstructie in de loods; 

• de marifoonvergunning voor de sleepboot, de Asathor. 
 

Daarnaast klinkt er een steeds luidere stem vanuit de vrijwilligers om het 
onderwerp: ‘Duurzaamheid’ op de agenda te zetten. Hoe kunnen we daar voor 
de toekomst invulling aan geven? Er is een memorandum over Leif Erikson en 

Duurzaamheid uitgewerkt waarin in kaart is gebracht op welke vlakken Leif 
Erikson meer duurzaam kan gaan werken, waaronder het gebruik van 

duurzame materialen. In 2022 wordt nadere invulling aan dit project gegeven. 
 
Varend materieel 

Als waterscouts draait natuurlijk een belangrijk deel van de activiteiten om 
plezier op en rond het water. De afgelopen jaren is begonnen met het 

successievelijk vervangen van de oudste lelievletten (ruim 50 jaar oud!). In 
2020 is door wethouder Cramwinckel onze nieuwste vlet gedoopt, de 1783. Ook 

voor de komende jaren hopen we door het aanspreken van onze opgebouwde 
voorzieningen in combinatie met sponsors onze vloot zowel qua aantal als qua 
veiligheid op niveau te kunnen houden. De twee schouwen zullen niet op korte 

termijn vervangen worden maar is er wel sprake van groot onderhoud. De 
Esta’s hebben afgelopen jaar 2 nieuwe piraatjes tot hun beschikking gekregen 

dankzij een gulle sponsor. 

In 2019 heeft de revisie van onze sleper ‘Asathor’ plaatsgevonden. De Asathor, 
een motorboot/sleper, is in 1996 gebouwd naar de eisen van Leif Erikson. Het 

gehele project was erop gericht om de Asathor voor de komende tientallen 
jaren veilig, betrouwbaar, milieuvriendelijker en met minimale geluidsoverlast 
en rookontwikkeling te maken. De – voor Leif Erikson – grote investering van 

ruim € 18.000 is uit zowel eigen middelen als sponsorbijdragen gefinancierd.  

De andere motorboot – de Sigijn – is ook dringend toe aan een aantal 
verbeteringen. Met een aantal vrijwilligers wordt geprobeerd het noodzakelijke 

onderhoud te verrichten. 
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Financieel meerjaren-vooruitzicht 

De financiële huishouding van scoutinggroep Leif Erikson is gezond, maar staat 
zeker onder druk. Wij gaan altijd behoedzaam met onze beschikbare financiële 

middelen om. De sinds 2019 van ca. €9.000 naar vanaf 2020 max. €5.000 
gereduceerde subsidie van de gemeente noodzaakt om zeer inventief met de 
financiële middelen om te gaan. Tevens doen wij ons uiterste best om via eigen 

acties, fondsen, sponsoring en verhuur van ons clubhuis en onze tenten de 
benodigde middelen te verwerven.  

 
Het afgelopen jaar konden eigen acties door de Coronamaatregelen nauwelijks 
plaatsvinden. Ook de verhuur van ons clubhuis en de tenten lag nagenoeg stil. 

De tijdelijke verhuur aan Florence is per 1 juli 2021 gestopt. We zetten ons in 
om in 2022 weer diverse eigen acties, zoals de Grote Clubactie, maar ook de 

verhuur van ons clubhuis en tenten weer nieuw leven in te blazen. 
 
Van belang is te benadrukken dat onze focus op de activiteit ‘watersport’ moet 

kunnen blijven liggen en daarmede dus slechts een deel van de activiteiten op 
de verwerving van sponsorgelden is gericht. Dit laat natuurlijk onverlet dat wij 

erg blij zijn met sponsorbijdragen van o.a. Rabobank en Stichting Katapult. 
Onze uitgaven zijn natuurlijk ten behoeve van de activiteiten van de kinderen 
en jongeren. Ten aanzien van de contributiehoogte en kampbijdragen willen wij 

benadrukken dat Leif Erikson toegankelijk moet blijven voor alle kinderen, 
ongeacht het inkomen van de ouders. Jaarlijks wordt financieel verslag gedaan 

aan de gemeente Voorschoten.  
 
Naast deze acties is er in 2021 zorg voor gedragen dat we voldoen aan de 

nieuwe wettelijke eisen voor het beheer van verenigingen. Dit betreft de 
verplichte UBO registratie (Ultimate Beneficial Owners) bij de KvK en de WBTR 

(Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). 
 
Jacqueline van Rossem  

 
Voorzitter 
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3. Feiten en achtergronden 

Scoutinggroep Leif Erikson was in 2021 actief met de speltakken Esta's, Troep 
en Vendel, Wilde Vaart en Stam. Per speltak volgen hierna enkele gegevens 

over de samenstelling, de leiding en het aantal leden per speltak eind 2021 en 
tenslotte de samenstelling van het bestuur en de oudercommissie. Ook wordt 
nader ingegaan op de bredere schil van ondersteunende functies en 

samenwerkingsverbanden. 
 

Esta's 

Leeftijdsgroep 7 - 11 jaar, gemengd 
Aantal leden: 30 
Teamleider: Timon Bakker  

Overige leiding: Julia Jansen, Naomi Keurentjes, Niels van Duivendijk en 

Madelief Hoogenboom. Na de zomer kwamen Bram van der Werff en Martine 

Draijer erbij. 

 

Troep en vendel 

Leeftijdsgroep 11 - 16 jaar, gemengd 

Aantal leden: 60 
Lelievletten in de vaart: 10 

Teamleider: Marjolein Nieuwenhuijsen  
Overige leiding (baksbegeleiders): Dani Sprenkels, Jitse van Beelen, Tim 

Lander, Susanne Draijer en Sanne Cavé en tot de zomer Stephany Turkstra. 

Na de zomer zijn Niels van der Velden, Bojan Bakker, Jop van Goozen en Julien 

Sprenkels erbij gekomen. 

 

Thorwald Wilde Vaart 

Leeftijdsgroep 16 -19 jaar, gemengd 
Aantal leden: 28 
Schouwen in de vaart: 2, en 1 lelievlet 

Teambegeleiders: Floor Bogert, Mees van de Lint, Jesse Hoogenboom en tot de 
zomer Joost Bogerd. Na de zomer is Lars Harlaar erbij gekomen.  

 

Erik de Roode Stam 

Leeftijdsgroep vanaf 18 jaar, gemengd 
Aantal leden: ca. 60 

Naast de leden die incidenteel deelnemen aan de activiteiten bestaat de Stam 
uit leden die bijna allen actief als leiding bij een van de andere speltakken zijn 

(geweest). Deze speltak kiest uit hun midden een eigen bestuur, dit jaar 
bestaande uit Jelle Luiten, Daphne Moriën en Mirte Bakker, ook na de zomer. 
 

Samenstelling Bestuur 

Het bestuur bestaat uit 5 leden en kende in 2021 de volgende samenstelling: 
Voorzitter: Jacqueline van Rossem     
Secretaris:    Geert Draijer  
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Penningmeester: tot februari Harry Knoors, daarna Koos 
Hoogenboom 

Groepsbegeleider:  tot juni Menno Taal, daarna Tom Vermaas 
Fondsenwerver:   tot juni Marita Keurentjes, daarna Menno Taal 
 

Het bestuur heeft in 2021 10 bestuursvergaderingen gehouden.  
 

In 2021 heeft het bestuur 5 groepsraadsvergaderingen voorbereid en tevens 
deelgenomen aan deze vergaderingen. Het bestuur beheerde de financiën en 
voerde de (leden-)administratie. Met de speltakken werd afgestemd in het 

periodiek gehouden teamleidersoverleg. Voorts onderhield het bestuur contact 
met de diverse gemeentelijke instanties en gaf "acte de présence" indien dit 

nodig was voor de groep naar "buiten". Tenslotte onderhield het bestuur 
contacten met de andere scoutinggroepen in Voorschoten en participeerde in de 
Stichting Scouting Voorschoten. 

 

Aan het bestuur gelieerde functies 

Complexbeheerder:     Pierre Luiten 
Activiteitenbegeleider en facilitair bevoorrader: Maartje Velema; na de 

zomer hebben Stephany Turkstra en Margot Zuiddam de rol van 
activiteitenbegeleider overgenomen.  

 

Vertrouwenspersonen 

Leif Erikson heeft 2 vertrouwenspersonen: Nina Boom en Marieke van 
Nieuwenhuizen, die in hun rol willen bijdragen aan een veilig en open en 

inclusief klimaat binnen Leif. Leden, leiding en bestuur kunnen de 
vertrouwenspersonen benaderen voor een (persoonlijk) gesprek of advies. Ook 

kunnen de vertrouwenspersonen een rol spelen bij een onderzoek naar 
ongewenst gedrag of een groepsgesprek/training. De activiteiten van de 
vertrouwenspersonen in het kalenderjaar 2021 werden voor een deel bepaald 

door de maatregelen t.g.v. de coronapandemie. 
- In het najaar was het mogelijk om een training voor de leiding van de 

speltakken te geven. De opzet was vergelijkbaar met de vorige training, 
namelijk aan de hand van stellingen in kleine groepjes met elkaar in 
gesprek gaan over (sociale) veiligheid, inclusiviteit en elkaar aanspreken 

op houding en gedrag. Ook zijn de gedragsregels tijdens deze 
bijeenkomst onder de aandacht gebracht. In totaal hebben ongeveer 12 

personen deelgenomen, afkomstig uit alle drie de speltakken. 
- De vertrouwenspersonen zijn tijdens een opkomst van de Wilde Vaart 

kort aangeschoven om zich voor te stellen en om de rol van de 

vertrouwenspersonen toe te lichten.  
- Er is een casus door de vertrouwenspersonen behandeld. In overleg met 

de inbrenger heeft de vertrouwenspersoon een adviserend gesprek 
gevoerd en na enkele weken is de casus geëvalueerd met de 

betrokkenen. 

Oudercommissie 

De oudercommissie vertegenwoordigt de belangen van de ouders van de 

jeugdleden binnen de groep. De leden van de oudercommissie zijn lid van de 
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groepsraad. Sinds 2020 is de oudercommissie ook aanwezig bij een 
informatieavond voor ouders van nieuwe leden om zich voor te stellen, en om 

vragen te beantwoorden. De oudercommissie zorgt ook voor koffie en thee bij 
groepsactiviteiten met ouders en voor de grote schoonmaak 2x per jaar, hoewel 
die dit jaar door corona maar 1x is doorgegaan. Daarnaast was er met enige 

regelmaat iemand van de commissie aanwezig bij aanvang of einde van de 
wekelijkse opkomsten. De oudercommissie bestaat uit de volgende leden: Hans 

Heerschap, Marcel van Laar en Mariëlle Sinke. 
 

Vrienden van Leif 

Vrienden van Leif (VvL) is een samenwerking van oud leden van Scoutinggroep 

Leif Erikson uit Voorschoten. Tevens is de VvL open voor betrokken niet leden 
die Leif Erikson een warm hart toedragen. De Vrienden worden “verenigd” door 
een gezamenlijke LinkedIn- en Facebook groep, waarbinnen informatie wordt 

uitgewisseld en oproepen kunnen worden gedaan. Iedereen staat vrij om 
geïnteresseerden uit te nodigen. Het doel is om een netwerk te creëren van 

leden, oud-leden en betrokkenen om op die manier een zo groot mogelijke schil 
te creëren, van mensen die Leif op welke manier dan ook willen ondersteunen. 
Handige mensen kunnen helpen klussen terwijl andere mensen misschien 

goede contacten voor sponsoring hebben. In 2021 bedroeg het aantal leden van 
beide groepen meer dan 300. Er is een klein bestuur, bestaande uit Jurjen 

Duintjer, Wouter van Duivendijk en Jilles van de Peppel. 
  
Stichting Scouting Voorschoten en Stichting Boegschroef Voorschoten 

De Stichting Scouting Voorschoten (SSV) is een beheerstichting voor zowel de 
scouting vereniging Leif Erikson, als de Kimball ‘O Hara. Deze stichting heeft 

met de gemeente de huurovereenkomst van de grond gesloten en is eigenaar 
van de beide clubhuizen. Het bestuur van de SSV bestaat uit 3 onafhankelijke 

leden, en 3 leden uit het bestuur van Leif respectievelijk Kimball. Op deze 
manier is geborgd dat de besluiten van de stichting ten dienste staan van de 
verenigingen, terwijl bij onverhoopte financiële problemen in de vereniging de 

bezittingen zoals de clubhuizen en de voorzieningen voor het toekomstige groot 
onderhoud daarvan goed zijn beschermd. De werkwijze met een dergelijke 

beheerstichting wordt door Scouting Nederland zeer gesteund.  

Vanwege de uiteenlopende karakters van de Kimball (landscouting) en Leif 
Erikson (zeeverkenners) is in goed overleg per 31 december 2021 de Stichting 

Boegschroef afgesplitst van de SSV, voor het onderdeel Leif Erikson. De nieuw 
opgerichte stichting Boegschroef is ingeschreven bij de KvK, met een 

eigenstandig bestuur bestaande uit Jelle Luiten (vz), Harry Knoors 
(penningmeester), en Geert Draijer (secretaris). De statuten van de nieuwe 
stichting zijn geaccordeerd door Scouting Nederland. Ook de huurovereenkomst 

met de gemeente is overgegaan naar de nieuwe stichting, evenals de 
voorziening voor het groot onderhoud van het clubgebouw van Leif Erikson. In 

2022 wordt de werkwijze van de stichting Boegschroef verder uitgewerkt.  

Geert Draijer 

Secretaris  
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4. Jaarverslag Esta’s 2021 

Ze zeggen wel is “Eens een Esta, altijd een Esta”. Na in een ver verleden zelf 
met veel plezier 5 jaar Esta te zijn geweest is het nu, 14 jaar later, aan mij de 

taak om jullie mee te nemen in het afgelopen jaar van de wondere wereld van 
de Esta’s! 
 

De Esta’s zijn de jongste groep binnen Leif Erikson. Het is een bruisende groep 
met 32 enthousiaste kinderen van 7 tot en met 11 jaar oud en 7 leiding van 19 

tot en met 25 jaar oud. Dit alles bij elkaar maakt het een jeugdige, creatieve en 
vooral heel gezellig boel! Door het jaar heen doen we allerlei activiteiten: van 

een kabelbaan maken tot het zeilen in optimisten en van draken verslaan tot 
aliens helpen op zomerkamp. 
 

De groep is onderverdeeld in 6 “nesten”. In elk nest zitten 5 of 6 kinderen 
variërend in leeftijd. Het oudste kind is de gids en heeft een helper. We doen 

veel spellen in deze nesten waardoor kinderen leren samen werken met elkaar 
en waardoor de oudste kinderen verantwoordelijkheidsgevoel krijgen over de 
wat jongere kinderen. 

 
Een scouting seizoen loopt anders dan een kalenderjaar. Ons scouting seizoen 

loopt, met de scholen mee, van september tot september terwijl dit verslag een 
overzicht is van heel 2021. Aan het einde van het seizoen 2019/2020 is er 
niemand gestopt als leiding. Wel hebben we in het seizoen 2020/2021 extra 

hulp gekregen, namelijk Bram en Martine. 
 

Leiding 
Voorjaar 2021   Najaar 2021 
Timon (Teamleider)  Timon (Teamleider) 

Naomi     Naomi 
Julia     Julia 

Madelief    Madelief 
Niels     Niels 
     Martine 

     Bram      
Veel leesplezier! 

 
Namens de Esta leiding, 
 

Timon Bakker 
Teamleider Esta’s 

 
Januari 
Na 2 weken kerstvakantie (en ook geen opkomsten) beginnen we in januari 

weer met frisse energie aan de 2de seizoenshelft en de start van het nieuwe 
kalenderjaar. Helaas is Corona nog niet weg en mogen we in deze periode geen 

fysieke opkomsten organiseren voor de Esta’s. In plaats daarvan verschuiven 
we onze focus naar online en “doe-het-zelf opkomsten” zodat de Esta’s alsnog 

elke zaterdag een leuke scoutingactiviteit hebben. 
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Het eerste weekend organiseren we een levend cluedo tocht door het dorp. Alle 
Esta’s krijgen een advertentie opgestuurd met een bericht over een moordzaak. 

Kunnen zij de politie helpen? Door verschillende getuigen te vinden verspreid 
door heel Voorschoten kunnen ze erachter komen wie de dader is! De getuigen 
zijn tevoren door de leiding opgehangen a4’tjes zodat de tocht toch helemaal 

corona-proof kon worden afgelegd. Als de Esta’s alle getuigen gevonden hadden 
en het juiste antwoord hebben ingeleverd ontvangen ze het enige echte 

spoorzoekers insigne!  
De Esta’s konden zelf 
beslissen op welk 

moment ze deze 
speurtocht deden en 

hadden hierdoor rustig 
de tijd om de zaak op 
te lossen. 

De rest van de maand 
hebben we gevuld met 

online opkomsten, 
digitale vergaderingen 
en heel veel hoop dat 

we zo snel mogelijk 
weer fysiek op het 

Thjod (ons clubhuis) 
bij elkaar mogen 
komen! Gelukkig is 

het al bijna februari… 
 

Februari 
We mogen weer! Na de eerste maand van het jaar online en op afstand te 

hebben doorgebracht beginnen we februari gelijk met goed nieuws: We mogen 
weer fysiek opkomsten houden! We hebben de Esta’s ontzettend gemist, zij ons 
hopelijk ook een beetje, en we beginnen ondanks het slechte weer met een 

leuke interactieve bordspel opkomst! 
 

De week erna hadden we 
eigenlijk een Valentijns 
opkomst gepland, maar als 

er ijs ligt dan wordt het 
programma natuurlijk 

gewoon omgegooid: 
schaatsen! De schaatsen 
mochten mee en de Esta’s 

mochten zelf ijshockey 
sticks maken waarmee we 

op het ijs gezellig 
ijshockey hebben 
gespeeld. Onder het genot 

van een warme chocomelk 
bij het kampvuur een hele geslaagde dag! We sluiten de kortste maand van het 

jaar af met een wedstrijd jongens tegen de meisjes en voor de leiding een 
vergadering voor het aankomende lentekamp. 
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Jongens tegen de 
meisjes  

 

 

 

 

 

 

Maart 

In ons grote Esta lokaal hebben 

we een hoop spullen, maar ook 

een groot podium! Het is 

natuurlijk zonde als die niet 

gebruikt wordt en daarom 

organiseerden we in het eerste 

weekend van maart een 

talentenjacht. Alle Esta’s (en 

leiding!) hadden van tevoren 

leuke acts, liedjes, dansjes of 

goocheltrucs ingestudeerd. 

Vanuit de Wilde Vaart hadden we 

3 strenge maar rechtvaardige 

jury gevonden en de beste act ging zelfs met een mooie prijs naar huis! 

 

Waar het seizoen nog 
even duurt zijn de 

voorbereidingen voor 
het einde alweer 
begonnen. In maart 

begon de leiding 
alweer met de 

voorbereidingen van 
het hoogtepunt van 
het jaar: het 

zomerkamp!  
Voor de oudste Esta’s 

organiseren we een 
zeilinsigne. Waar we 
bij de Esta’s nog veel 

spellen op het land 
doen en af en toe 

gezellig het water op 
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gaan is dit bij de Troep & Vendel al anders. Hier zullen de kinderen veel tijd 
doorbrengen op het water. Om deze overstap wat kleiner te maken en de 

oudste kinderen alvast wat zeilkennis mee te geven hebben we het … 
zeilinsigne! Hier leren de Esta’s de beginselen van het zeilen. Zoals bakboord, 
stuurboord, de windrichtingen bijbehorende koersen. Ze leren zelfs al overstag 

gaan! Als laatste gaan we ook echt zeilen in onze eigen optimisten. 
 

April 
Normaal lopen we met de Esta’s in 
april altijd de Duinenmars. Een tocht 

van 5 kilometer door de duinen van 
Kijkduin waarna de Esta’s een 

welverdienden medaille krijgen. U 
raadt het al, deze kon helaas ook niet 
doorgaan. Maar komen de Esta’s niet 

naar het strand, dan komt het strand 
wel naar de Esta’s! Met een spel 

waarbij de Esta’s zakken zand konden 
verdienen om vervolgens ons eigen 
beachvolleybal veld te maken. Zo 

voelde de zaterdag toch een beetje 
als een stranddag. 

 
Ook stond er deze maand het eerste echte weekend kamp van het jaar op de 
planning. Helaas mochten we nog geen overnachtingen organiseren door de 

Corona maatregelen en vervangen we dit lentekamp door een lentedag. En wat 
voor een dag… we vinden een sarcofaag en 2 vreemde archeologen die ons 

vertellen dat de sarcofaag verkeerd bezorgd is. Als ze hem mee willen nemen 
ontdekken ze wat vreemds: De mummie is weg! De Esta’s besluiten te helpen 

en na een zoektocht vinden we de mummie uiteindelijk op het dak. Als 
bedankje krijgen we zomaar een springkussen te leen! We sluiten de dag af 
met gezellig zelf pannenkoeken bakken. 
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Mei 
Het weer wordt beter, de maatregelen soepeler: het is alweer mei! We 

beginnen de maand met een zaterdag zonder opkomst, in plaats daarvan heeft 
de leiding een dagje voor zichzelf gereserveerd. De hele dag hebben we een 

uitje met de zomerkamp leiding om 

elkaar wat beter te leren kennen en 
afsluitend met een vergadering ook 

verder te werken aan het zomerkamp. 
 
Ook begonnen we in mei met de 

scoutingloterij. Een belangrijke 
inkomstenbron voor onze groep 

waarbij de Esta’s ook nog eens leuke 
prijsjes krijgen als ze een hoop loten 
verkopen. Daarnaast doen we in deze 

periode alle opkomsten lekker buiten 
op ons eigen veld, het is veel te lekker weer om binnen te blijven! Zo maken we 

elke week spellen die op of met water zijn. Als het weer een beetje meezit 
pakken we onze eigen roeibootjes, de piraatjes, en maken de Esta’s de 
Rouwkoopsloot onveilig. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Juni 
Het heeft even geduurd, maar in juni mochten 

we dan (eindelijk…) op kamp! Voor een hoop 
Esta’s het allereerste kampje, wat het nog is 

extra spannend maakt. De Esta’s slapen dit 
kamp altijd gewoon gezellig op Thjod, met zijn 
allen in het Esta lokaal. Toen we aankwamen 

was het Esta lokaal ineens veranderd in een 
restaurant! Er was een vreemde 

pannenkoekenbakker en de zaken gingen 
allemaal niet zo goed. Gelukkig hebben de 
Esta’s kunnen helpen om het restaurant weer 

helemaal op en top in orden te maken en de 
bakker te helpen. 

 



 
   

 

Jaarverslag Leif Erikson 2021 

17 

 

In Juni kwam het ook het seizoen richting een einde en hadden we traditioneel 
de laatste opkomst. Hierbij gaan we altijd wat speciaals doen met de Esta’s en 

dit keer was dat… naar het Trampoline park! Met onze grote sleper, de Asathor, 
zijn we met alle Esta’s naar Leiderdorp gevaren om gezellig trampoline te 
springen. De kinderen mochten ook zelf varen, wat natuurlijk best spannend is 

met zo’n grote boot! De overgebleven weken gebruikt de leiding om alle 
voorbereidingen te treffen op het hoogtepunt van het jaar... het zomerkamp! 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Juli 
En dan is het tijd voor die ene week waar zowel de Esta’s als de leiding het hele 

scoutingjaar naar uitkijken, zomerkamp!! Deze keer zijn wij naar een clubhuis 
in Hengelo geweest. Eenmaal op het clubhuis aangekomen bleek al gauw dat 

we niet in een normaal bos beland waren… We maakte kennis met een 
circusdirecteur die niks liever wilde dan zijn circus omtoveren tot de mooiste 

van het land. Hij had alleen geen spullen, artiesten of dieren. Aan de Esta’s de 
nobele taak om hem te helpen!  
 

Natuurlijk ging dat allemaal niet zomaar. 
Zo is de circustent gestolen, en bleek een 

van de circusartiesten geen goede 
bedoelingen te hebben. Uiteindelijk 
hebben de Esta’s alle problemen weten 

op te lossen, en kregen we zelfs de 
circustent cadeau! Maar, de Esta’s 

hebben het niet alleen druk gehad met 
het helpen van de circusdirecteur. 
Traditiegetrouw krijgen ze op kamp de 

mogelijkheid om insignes te halen zoals 
knopen, vuur maken en sjorren. Hiervoor 

krijgen zij instructie en is er aan het eind van de week een toets moment. 
Daarnaast hebben we een groepsuitje gedaan, namelijk naar de 
kinderboerderij! 
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De laatste dag van het kamp hebben 
we met elkaar patatjes gegeten. ’s 

Avonds was het tijd voor de bonte 
avond.  

De kinderen hebben opgetreden in 

de circustent. Het was een 
gezellige laatste avond om een 

zeer geslaagde week mee af te 
sluiten!  
 

Augustus 
Augustus is de enige maand in het jaar waarin we geen opkomsten hebben of 

voorbereidingen treffen voor kampen. Maar ondanks de zomervakantie is er 
genoeg te doen! Van de leiding gaan er nog een aantal mensen helpen bij het 
kamp van de Wilde Vaart, onze oudste groep. Daarnaast hebben we in augustus 

met het nieuwe team voor het eerst vergaderd. Deze vergadering is een 
belangrijk moment waarbij we met de leiding vaststellen hoe het aankomend 

halfjaar eruit komt te zien, alle bijzonderheden plannen en alle taken verdelen.  
Daarnaast hebben we een ‘laatste’ opkomst gehouden. Traditiegetrouw hebben 

we op de laatste zaterdag van de zomervakantie nog één laatste opkomst met 
alle Esta’s van het afgelopen jaar. Bijzonder hierbij is dat de oudste kinderen, 
de overvliegers, mogen bepalen wat we die opkomst gaan doen! Vanwege het 

mooie weer in deze zomermaand komt dat bijna altijd uit op een heleboel 
waterpret bij ons eigen clubhuis. Ook dit jaar mochten we daar weer aan 

geloven. 
 
September 

Het nieuwe seizoen! Samen met het 
nieuwe schooljaar is ook het nieuwe 

scoutingjaar helemaal klaar om te 
beginnen. Met 2 extra versterkingen, 
Martine en Bram, starten we dit 

seizoen met maar liefst 7 enthousiaste 
leiding. Het allereerste weekend van 

september begonnen we met het 
traditionele overvliegen. Hierbij 
moeten de Esta’s die overgaan naar de 

Troep & Vendel een hindernisbaan 
over het water afleggen en proberen 

de overkant te halen. Daarna zijn ze 
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dan echt Troep & Vendel! Met de Esta’s die achterblijven zijn we gezellig gaan 
varen met de grote sleper: De Asathor. 

De week erna is altijd spannend, want dan sluiten de nieuwe leden aan bij de 

groep. In tegenstelling tot de andere speltakken is dit bij de Esta’s voor de 
kinderen vaak de eerste kennismaking met de scouting. Voor zowel leiding als 
kinderen altijd een spannende dag!  

 
Maar liefst 15 nieuwe leden mochten we dit jaar verwelkomen waarbij de groep 

weer is gevuld tot een gezellig bende van 32 Esta’s. Met enkele 
welkomspelletjes proberen we elkaar een beetje te leren kennen. In de week 
daarna doen we altijd een fotospel, 

waarbij de kinderen die bij elkaar in 
het nest zitten elkaar beter leren 

kennen. Deze foto’s printen wij de 
week daarna zodat de Esta’s daar de 

volgende week collages van kunnen 
knutselen. 
 

Ondanks dat dit pas de eerste maand 
van het nieuwe jaar is, is het voor ons 

ook alweer tijd om over het volgende 
zomerkamp na te gaan denken.  
We zijn dan ook al bij verschillende 

clubhuizen langsgegaan om te kijken of 
het een goed verblijf voor ons kamp 

zou kunnen zijn. 
 
Oktober 

We begonnen de maand oktober met een spel gebaseerd op bekende 
geschiedenis: het Leids Ontzet! De groep werd verdeeld in ‘Leidenaren’ en 

‘Spanjaarden’ die de strijd met elkaar aan gingen. Het was een spannende 
strijd uiteindelijk gewonnen door de Spanjaarden. 
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Het lekkere weer gaf ons ook de 
gelegenheid om een spel buiten het 

terrein te doen. Het park in de buurt is 
een ideaal speelterrein voor levend 
stratego.  

Oktober staat natuurlijk ook bekend 

om Halloween. Dat hebben we niet 
zomaar voorbij laten gaan dit jaar! De 
Esta’s mochten verkleed naar de 

opkomst komen en hebben met 
pompoenen hun eigen lampionnen 

gemaakt. Maar toen was het 
Halloween feest nog niet afgelopen. ‘s Avonds is het clubhuis omgetoverd tot 
spookhuis. Ook onze dappere Esta’s hebben de tocht aangedurfd en zijn 

gelukkig heelhuids naar buiten gekomen! 
 

November 
November begint met een belangrijke traditie 

namelijk de installatie. Dit is het moment waar 
de nieuwe kinderen en leiding officieel lid worden 
van de Esta’s. Zij leggen dan een belofte af om 

een goede scout te zijn. Ze krijgen dan ook een 
das waar zij hun behaalde insignes op kunnen 

naaien.  
 
Helaas moesten de kinderen een opkomst 

missen, want de leiding ging op leidersweekend. 
Met het gehele team gingen we op pad naar 

Makkum. We hebben daar verschillende activiteit 
gedaan zoals mini golf, zwemmen en een 
speurtocht door Bolswaard.  

 
Om de gemiste opkomst in te halen 

werd een verlengde opkomst 
georganiseerd. We kregen bezoek van 
een pannenkoekenbakker die onze hulp 

hard nodig had. Zijn pannenkoek spullen 
waren gestolen en wij moesten hem 

helpen. Gelukkig is het allemaal goed 
gekomen en mochten de Esta’s hun 
eigen pannenkoeken bakken.  
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December 
Net zoals op de basisscholen slaat ook bij 

onze groep het Corona virus flink om zich 
heen. Na 2 opkomsten met meerdere 
besmetting op een rij besluiten we, tot 

onze eigen teleurstelling, de fysieke 
opkomsten tijdelijk stop te zetten.  

 
Gelukkig had Sinterklaas ook bij ons even 
tijd om aan te schuiven in de Zoom en 

nog even de stoutste en liefste Esta’s toe 
te spreken. Sint kwam niet met lege 

handen want voor elke Esta was er een 
surprise geknutseld.  
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ook de jaarlijkse kerstlunch 
werd weer georganiseerd. 
Met alle Esta’s hebben we 

gezellig zitten lunchen in 
onze mooiste kerst outfit. 

Na de lunch hebben we 
kerstkaarten geknutseld 
met vrolijke kerstmuziek op 

de achtergrond.  
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Om 2021 met een 
knaller af te sluiten werd 

er een musical getoond. 
Deze was bedacht door 
verschillende leden van 

Leif Erikson en werd vol 
enthousiasme 

opgevoerd.  
 
 

 
 

 
 
 

Bedankt voor het lezen! 
Ook namens Naomi, Julia, Madelief, Niels, Martine & Bram, 

 
Timon Bakker 
Teamleider Esta’s 
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5. Jaarverslag Troep en Vendel 2021  

Welkom bij het jaarverslag van 2021 van de Troep en Vendel van scoutinggroep 
Leif Erikson. We hebben dit jaar weer van alles beleefd en geprobeerd dit 

allemaal in een verslag te zetten. Heel veel leesplezier! 
 
Januari 

Het volgende jaar is weer begonnen! Met 
goede moed dat 2021 ons veel mooie 

dingen en vooral ook een stuk minder 
corona ellende mag geven. Vanwege het 

coronavirus begonnen we dit jaar helaas 
niet traditiegetrouw met het scheepsraad 
kamp. In plaats hiervan hebben we op 

zaterdag 2 januari een gezellige 
scheepsraad avond gehad. In de hierop 

volgende weken hebben we verschillende 
online opkomsten gehad. Zo hebben we de 
eerste opkomst van het jaar, op initiatief en 

georganiseerd door onze eigen leden, 
gebruikt om in verschillende groepjes bij te kletsen 

over iedereens avonturen van de afgelopen 
kerstvakantie. Ook hebben we een opkomst Cluedo 
gespeeld en hebben we een week het spel Black 

Stories gedaan.  
 

Februari 
We waren voorbereid op een online winterkamp 
maar vanwege onverwachte versoepelingen was het 

toch mogelijk een fysieke opkomst te organiseren! 
Deze eerste fysieke opkomst van het jaar is 

uiteindelijk een groot feest geworden met 
verschillende spellen en heerlijke zelfgebakken 
poffertjes. 

 
De week na het winterkamp was het de bedoeling 

dat we weer flink aan de bak zouden gaan met het 
onderhoud van de boten, maar de wereld werd die 
week bedekt met een dikke laag sneeuw en ijs. Dit 

weer konden we natuurlijk niet zomaar aan ons 
voorbij laten gaan, dus we hebben een zaterdag vol 

met sneeuw en ijspret beleefd. Er is geschaatst op 
de sloot en er zijn flink wat sneeuwballen gegooid. 
Deze prachtige dag is natuurlijk afgesloten met een 

lekkere beker warme chocomel met slagroom! In de 
weken die volgden hebben we hard aan de boten 

gewerkt, zodat we bij de eerste mooie lentedag 
allemaal weer lekker kunnen zeilen! 
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Maart 
In maart waren we druk bezig met het laatste beetje 

onderhoud plegen aan de boten. Door COVID lagen er 
maar 5 boten in de loods, de rest hebben we besloten 
niet te onderhouden. Halverwege maart konden de 

boten dan ook het water in en aangezien we op dit 
moment weer gewone opkomsten konden draaien, 

gingen we lekker het water op om te zeilen.  
 
April 

In de maand april konden de activiteiten binnen onze 
scouting gelukkig weer bijna zoals vanouds doorgaan. 

Jammer genoeg moesten we in deze tijd nog 
anderhalve meter afstand houden, waardoor we soms 
creatief moesten zijn. Zo hebben er een aantal boten 

gezeild met een leidingslid op het voordek. Behalve aan de vletten is tijdens de 
winter dit jaar ook de grote sleepboot “de Asathor” onderhouden. Deze is van 

buiten weer voorzien van een verse laag verf en is in april weer strak in de lak 
terug het water in getakeld.  

 

Verder was april een maand vol met activiteiten. Zo is er gelasergamed met de 
scheepsraad en zijn we weer 
voor het eerst sinds lange 

tijd met zijn allen op 
kaagkamp geweest. 

 
Tijdens kaagkamp konden 
we gelukkig een weekend 

weg naar botenhuis eiland, 
waar we een leuk kamp 

hebben kunnen draaien. Zie 
de foto’s voor hoe we onze 
toch wel beetje verroeste 

kampeer skills weer eens uit 
de kast moesten halen. 
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Mei 
Het eerste weekend van mei was het eindelijk 

zover: de leiding ging op leidersweekend! 
Drie dagen lang hebben we Terschelling 
onveilig gemaakt en we hebben zelfs een 

nieuwe vriend ontmoet, Ezel Freek. Verder 
hebben we gewandeld door de duinen, een 

speurtocht gedaan en ook wat tijd besteed 
aan een teamvergadering.  

Dit allemaal terwijl 

oud leidingsleden 
Bas, Hidde, Jelle, 

Pim, Joeri en 
Wouter de 
opkomst in Voorschoten draaiden. Halverwege mei 

hadden we alweer het volgende kampje op de Kaag. 
Helaas geen echte Kaagcup, maar wel een klein 

zeilwedstrijdje met andere scouts uit de buurt. 
Verder bestond het weekend uit lekker veel zeilen, 
instructie en spelletjes doen.  

 
Iedereens favoriet was 

toch wel de ‘mooee-
challenge’ als 

onderdeel van een van de spellen. De andere 

zaterdag in mei hebben we lekker gezeild op de 
Vlietlanden. Ondertussen was de leiding al heel 

druk bezig met de voorbereidingen voor het 
zomerkamp. Zo zijn we naar Friesland gereden 

om de kamplocatie te bekijken en werden de 
eerste (aankomend) leidingsleden gevraagd om 
zich na de zomer zich bij het tv-leidersteam te 

voegen.  
 

Juni 
Juni betekent alweer de laatste opkomsten 
van het jaar! We hebben heerlijk genoten 

van het weer 
en het zeilen 

op het water. 
De leiding was 
daarnaast druk 

bezig met het 
vragen van de 

laatste 
leidingsleden 
voor het volgende jaar en natuurlijk waren de 

voorbereidingen voor het zomerkamp in volle 
gang.  
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Juli 
We begonnen deze maand met de twee 

klusweekenden voor zomerkamp. Na vier 
dagen hard gewerkt te hebben om alle 
spullen uit te zoeken, klaar te zetten en 

de thema stukken te maken waren we 
klaar voor het kamp.  

Dit jaar gingen we met de Troep en 
Vendel naar Terhorne, Friesland. De 
eerste drie dagen was de sleep met de 

scheepsraad. Ondanks een grote 
tegenvaller op dag twee, we waren te 

laat waren voor de sluis, was het weer 
een sleep om van te genieten. Lekker bruinen in de zon, relaxend op de boten.  
 

Op dinsdag sloten de wuppen aan op het kamp, waarna het zomerkamp 

officieel van start ging. Binnen het thema “Freek en de liefdesdriehoek van 
ellende” is er lekker gezeild, spellen gespeeld en genoten van de instructie op 

het water, met natuurlijk ook als doel; het winnen van de felbegeerde 
zomerkamp trofee. Er is traditiegetrouw gebarbecued, waarbij met prachtige 
afscheidsliedjes en ABC’tjes afscheid genomen is van de leiding die stopt.  

 
Ook de bonte avond was weer één groot feest met als klap op de vuurpijl de 

bekendmaking van de nieuwe leidingsleden en de winnaar van de 
zomerkamptrofee, dit jaar de dames van de 912! Het was net als elk jaar weer, 
14 dagen lang genieten. Doordat de heen sleep al drie lange dagen was, paste 

het niet in het programma om ook drie dagen terug te slepen. Daarom werd 
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iedereen met de auto opgehaald, om teruggereden te worden naar het Thjod. 
De Wilde Vaart heeft twee weken later de boten terug naar Voorschoten 

meegenomen. 
 
Augustus 

In augustus hebben wij een zomerstop gehad om allemaal even bij te komen 
van het prachtige zomerkamp in juli. Na de zomerstop is de eerste activiteit die 

altijd op de planning staat scheepsraad cursus. Hier leren wij de aankomende 
scheepsraad de fijne kneepjes van het scheepsraad zijn. Denk aan het nemen 
van de leiding in de boot en het omgaan met de verantwoordelijkheden van het 

scheepsraad zijn. Daarnaast wordt tijdens dit kamp bekend gemaakt welke 
leiding baks is van welke bak en worden samen met de leiding de 

verwachtingen voor het aankomende jaar uitgesproken.  
 
September 

Deze maand is begonnen met overdrachtsavond en de zaterdag erna het 
jaarlijkse overvliegen. Hierbij gaat iedereen die van speltak wisselt over een 

touw over de sloot. Eindstand zijn er weer veel natte pakken gehaald, maar is 
iedereen gelukkig veilig naar de overkant gekomen. Na het overvliegen konden 
de boten worden gepakt en kon er nog even lekker gezeild worden. Verder was 

er dankje welkom (drankje welkom) om alle oud leiding en bestuur te bedanken 
en alle nieuwe leden welkom te heten. Dit gebeurt elk jaar met een borrel een 

gezamenlijk chinees eten. Ook dit was weer een erg geslaagde avond. Tot slot 
hadden we nog de installatie, waarbij de nieuwe troep en vendel leden en 
leiding geïnstalleerd zijn en hun das hebben ontvangen. Vervolgens is er lekker 

de hele middag gezeild. 
 

Oktober 
In oktober hebben wij gelukkig op het 

allerlaatste moment nog even optimaal 
kunnen genieten van het weer. Zo 
hebben een aantal derdejaars Wilde 

Vaart leden een zeilwedstrijd 
georganiseerd voor onze leden van de 

Troep en Vendel. Dit met groot succes! 
Iedereen was fanatiek aan het meedoen 
met de wedstijd en dat is natuurlijk het 

allerleukste wat er is. 
Aan het einde van oktober hebben we 

helaas even afscheid moeten nemen van 
ons vertrouwde water op de Vlietlanden. 
Wij hebben samen met de leiding, scheepsraad en een beetje hulp van de Wilde 

Vaart, de boten weer uit het water getild. Deze staan nu mooi in de loods om 
weer geverfd te worden voor het nieuwe zeilseizoen. 

 
November 
Met de bootjes in de loods kon het schuren en de instructie weer beginnen! 

Daarnaast was het ook tijd voor de klus dag en de schoonmaak dag, waar we 
het Thjod weer flink onderhanden hebben genomen. Een goed begin van het 

winterseizoen! 
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December 
We begonnen deze feestmaand met de 

sinterklaasopkomst. Deze hebben we dit jaar 
klein gevierd met warme chocomel en bakjes 
strooigoed voor iedereen tijdens de schuur 

opkomst. Dit jaar was er vanwege de 
inmiddels welbekende coronapandemie een 

andere kerstopkomst dan andere jaren. Deze 
bestond uit een heerlijke kerstlunch 
georganiseerd door de 

activiteitenbegeleiders. Vervolgens hebben 
we met zijn allen de kerstfilm gekeken 

geregisseerd en gespeeld door leden en oud 
leiding van de vereniging. Ter afsluiting vond 
er nog een kleine kerstborrel plaats en al met al was het één groot feest! 

 
Vanwege het vallen van kerst en oud en nieuw op de zaterdagen was deze 

kerstopkomst ook meteen de laatste opkomst van dit jaar. We kijken terug op 
weer een ontzettend leuk jaar met een fantastische groep en ondanks de 
corona omstandigheden een hoop gave avonturen. We hopen dat u genoten 

heeft van het jaarverslag van 2021 en tot volgend jaar! 
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6. Jaarverslag Thorwald Wilde Vaart 2021 

 
Januari 

Het jaar begon in januari met elkaar online gelukkig nieuwjaar te wensen. 
Helaas zaten we in een piek van de corona en hebben we elkaar helaas de hele 
maand slechts online mogen zien. De leden kwamen met creatieve ideeën zoals 

een online puzzelspeurtocht om een middag online toch nog leuk maken.  
 

23 Januari is het tijd voor de eerste ledenvergadering. Hierin bespreken wij hoe 
het gaat met alle commissies en of er nog ergens wat extra aandacht nodig is. 

Ook is dit het moment waarop het zomerkampgroepje wordt samengesteld. 
Deze samengestelde groep van alle jaargangen is vanaf dat moment al bezig 
met hoe ze er dit jaar weer een fantastisch zomerkamp van gaan maken. 

 
Februari  

De corona maatregelen zijn wat versoepeld en leden onder de 18 jaar oud 
mogen naar scouting komen. Dit waren gekke opkomsten doordat de mensen 
die 18 jaar of ouder thuis zaten, waren er meestal maar rond de 5 mensen bij 

een opkomst. De opkomsten werden zo ingedeeld dat de leden onder de 18 van 
12:00-14:00 konden schuren en daarna online konden aansluiten van 14:00-

16:00 met de 18 plussers. Ook mochten er op een doordeweekse avond 2 
mensen per keer komen schuren. Echter was dit ook moeilijk doordat de 
avondklok nog steeds van kracht was.  

 
Na weken van online opkomst was het tijd voor een leuke activiteit. De 

activiteiten commissie had een corona-proof fysieke opkomst georganiseerd 
waarbij ze een speurtocht hadden uitgezocht door Voorschoten. Om elkaar toch 
even weer te zien, ook al is het op afstand, deed iedereen weer goed.  

 
Maart  

Ook maart start helaas online. Gelukkig hebben we ook deze maand wel weer 
fysieke corona-proof opkomst op de planning staan. Deze keer was het een 
postenspel door Voorschoten heen met de auto of fiets waarbij de leden punten 

konden verdienen om te winnen.  
 

April  
Ook in april adviseert scouting Nederland om geen fysieke opkomsten voor 
leden boven de 18 jaar te organiseren. Voor de online opkomsten wordt het ook 

steeds lastiger om iets nieuws te organiseren. De rek is er een beetje uit. 
Gelukkig stond er voor het eind van de maand nog een leuke activiteit op de 

planning. We zijn gaan bootcampen! Met een grote groep hebben we door de 
regen en modder een parcours afgelegd. Ondanks dat het slecht weer was 
hebben we genoten van elkaar en van de activiteit! 
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Mei 
Helaas begon ook mei nog met de corona maatregelen. Er is heel hard gewerkt 
door de leden in de afgelopen maanden om ervoor te zorgen dat zodra het 

mocht we de boten zeilklaar hadden. 15 mei hebben we de kleine schouw in het 
water gegooid en kregen we het fantastische nieuws dat we weer met de hele 

groep mochten gaan zeilen! 22 mei was het dan zover we gingen weer de 
Vlietlanden op met de boten. Helaas konden we nog niet blijven eten of gezellig 
‘s avonds nog een borreltje doen. Maar dit was wel een heel goed begin! 

 
Juni  

In juni hebben we lekker gezeild en genoten van het fantastische weer, de 
opkomsten overdag begonnen er gelukkig weer redelijk normaal uit te zien.  

 
Elk jaar doen we met de Wilde Vaart een “jaarkledingstuk”. Dit kan van alles 
zijn: handdoeken, kamptassen, zonnebrillen, slippers, je kan het zo gek niet 

bedenken. Dit jaar hadden we truien en die waren in juni af en iedereen kreeg 
zijn eigen trui. Met naam en Wildevaart logo.  

 
In juni kregen we ook 
alweer goed nieuws, de 

opkomsten mochten 
doorgaan tot 22:00! Dit 

betekende dat we weer 
mochten blijven eten 
en s’ avonds een beetje 

konden na borrelen. 
Harstikke gezellig 

natuurlijk, we hebben 
leuk spelletjes gespeeld 
en gezellig met elkaar 

gezeten.  
 

  

Groepsfoto met het jaarkledingstuk 
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Juli 
In juli begonnen we met de grote 

voorbereidingen voor zomerkamp, we 
hadden klusdagen om alle spellen en het 
zomerkamp boekje af te maken. Het 

thema voor het zomerkamp was dit jaar 
temptation leifland! Dit is een parodie 

van het programma temptation island. 
Tijdens de klusdagen hebben we een 
prachtige zomerkamp video opgenomen 

die we op de intro avond van zomerkamp 
hebben laten zien.  

 
 

We waren natuurlijk super blij dat het zomerkamp door mocht gaan, maar 

helaas ging dit ook met een aantal maatregelen. Zo moesten we nog wel 1.5 
meter afstand houden (niet tijdens het zeilen of spellen) en in zelf meegenomen 

eenpersoonstentjes slapen. We moesten in een bubbel en iedereen moest een 
groene vink laten zien, dus dat je volledig gevaccineerd bent, of je moest elke 
dag testen. Des al niet te min verwachtten we dat dit een fantastisch 

onvergetelijk kamp ging worden.  
  

31 juli was het dan eindelijk zover, het begin van het 
Wildevaart zomerkamp 
2021! We gingen met de 

trein vanuit station 
Voorschoten naar de kamp 

locatie in Friesland. Omdat 
we naar dezelfde locatie 

gingen als de troep en 
vendel lagen de boten al 
helemaal klaar voor ons. Wij 

zouden ze vervolgens dan 
weer meenemen terug naar 

voorschoten. De spullen 
hoefden we gelukkig niet 
mee te nemen in de trein 

want er reed een auto met aanhanger naar de locatie.  
  

  
Augustus  
 

Het zomerkamp was in volle gang, nadat we alle tenten 
hadden opgezet was het kampterrein dan echt even ons 

thuis voor een paar dagen. Het weer was niet alles in 
Friesland maar dat houdt ons natuurlijk niet tegen om 
een leuk kamp te hebben. We hebben ons prima weten te 

vermaken met spelletjes, een beetje zeilen een ook lekker 
chillen en genieten. 

De zelfgemaakte zomerkampvlag 

Feestje in de trein naar 

Kamp 
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Omdat we in een bubbel zaten 
mochten we het kampterrein niet 

verlaten. Hierdoor konden we niet 
spelletjes spelen in de stad of 
even naar een kroegje gaan. Ook 

inkopen waren lastig te doen, we 
hadden een groepje dat elke dag 

inkopen mocht doen. Mondkapjes 
waren niet verplicht in de 
supermarkt maar dit groepje heeft 

dat toch wel gedaan voor de veiligheid van iedereen op het kamp.  
 

Halverwege het kamp was het tijd om het mooie Friesland te verlaten en in te 
ruilen voor onze volgende kamplocatie in Sassenheim. Dit was best een stukje 
varen en we zijn dan ook meerdere dagen onderweg geweest met de sleep. We 

hadden 12 vletten, 2 schouwen en 2 motorboten mee te nemen. Met deze grote 
sleep zijn we half Nederland door geweest.  

 
In Sassenheim kwamen we aan bij de Tjarda, een 
heel mooi scouting gebouw op een mooie locatie. 

Helaas konden we hier niet met z’n alle op 1,5 
meter binnen slapen dus ook hier werden de 

tentjes weer opgezet. We hadden op een dijk niet 
al te ver weg van het gebouw een borreltent 
neergezet zodat mensen die vroeg sliepen geen 

last van ons zouden 
hebben.  
 

Tijdens ons verblijf bij de 
Tjarda hadden we ook de 

bonte avond. Hier namen 
we met groot verdriet 
afscheid van Joost Bogerd 

als begeleiding. We kregen 
daarentegen wel een 

fantastisch nieuw 
begeleiding lid namelijk 

Lars Harlaar. Voor het 
afscheid van Joost hadden 
de leden een lied 

geschreven en werden er 
allemaal acts uitgevoerd. 
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Na het zomerkamp hadden we nog de mazzelavond, dit is de dag na 

zomerkamp bij restaurant de mazzel in voorschoten. Hier namen we ook 
afscheid van de 3e jaars en zij ook afscheid van ons. De 3e jaars hadden ook 
een lied geschreven dat hun afgelopen drie jaar bij de Wildevaart beschreef. 

Tijdens deze avond werd ook iedereen die dit jaar hard gewerkt had voor de 
Wildvaart bedankt: de barcommissie, het zomerkampgroepje en de begeleiding.  

 
September: 
September betekent voor ons altijd het begin van het seizoen en dus weer een 

aantal nieuwe leden. Deze komen alleen niet zomaar naar ons toe, ze vliegen 
over tijdens het jaarlijkse overvliegen. Hierbij moeten ze van de ene kant van 

de sloot naar de andere kant waarbij ze alleen 2 lijnen hebben om dit te halen. 
Hierna wordt er met de nieuwe leden gevaren op de schouwen om ze te laten 
zien wat de wilde vaart is. Ook in het nieuwe seizoen is het voor de leden 

mogelijk om mee te eten en een feestje te bouwen in het wilde vaart lokaal 
helaas moet dat nu nog wel worden gedaan op anderhalve meter al mag dat de 

pret niet drukken en zijn nog steeds de meeste leden gezellig aanwezig. 
  

 
 
In september is het ook altijd tijd voor het allereerste kampje. Dit wordt 

georganiseerd door de 2e en 3e jaars leden. Met onze 2 schouwen en een vlet 
zijn we gaan slepen en hebben we overnacht op de Kaag. Met wat 

kennismaking spelletjes en een uitleg over hoe de commissies van de Wilde 
Vaart werken hebben we de nieuwe leden welkom geheten.  
 

Als laatste in de drukke maand van september zijn ook de verkiezingen 
geweest. Tijdens de verkiezing wordt er gestemd op wie er in een commissie 

komt. Iedereen mag zich opgeven om in een commissie of in het bestuur te 
komen maar de leden bepalen uiteindelijk zelf wie waar nou precies terecht 
komt.  

 
Oktober 

Nadat de drukte van september voorbij is, is het in oktober tijd om de nieuwe 
leden officieel te installeren. Dit gebeurt in eerste instantie door de leden Den 
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Haag in te sturen en ze wat opdrachten te laten uitvoeren bij verschillende 
posten. Dit is allemaal georganiseerd door de 3e jaars want dit jaar was het 

toch even anders. Vorig jaar kon de installatie namelijk niet doorgaan dus zowel 
de eerste als 2e jaars moesten worden geïnstalleerd. Dat gaf nogal een grote 
groep om iets voor te verzinnen als kleine 3e jaars team maar het is zeker 

gelukt. Uiteindelijk is het dan s ’avonds tijd om na een spooktocht eindelijk te 
worden geïnstalleerd waarbij er werd afgetrapt met het installeren van de 

nieuwe teamleidster. Helaas sluiten we oktober altijd af met het aftuigen van de 
boten want in november begint het winterseizoen weer.  
 

November 
In november is het weer tijd om de boten 

een grote onderhoudsbeurt te geven. 
Helaas ging dat dit keer niet helemaal als 
gepland en na een verbogen kikker bij het 

takelen was er nog wat extra werk aan de 
winkel. Ook ging in november ‘s avonds 

het lokaal weer op slot vanwege de 
corona maatregelen dus moest er wat 
worden verzonnen om te doen. De leden 

hebben er uiteindelijk voor gekozen om 
de 2 uur die we na de opkomst hadden 

optimaal te benutten en er iets gezelligs 
van te maken en dat is dan ook gelukt! 
 

November is voor ons ook altijd een 
moment om wat geld te verdienen. Dit 

doen we elk jaar door zwarte pieten te 
verhuren aan de winkeliersvereniging en 

ook dit jaar hadden we weer 3 toppers die 
vol met enthousiasme de straat op zijn gegaan.  
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December 
Ook al is het de laatste maand wordt er in december nog steeds aan de boten 

gewerkt. De voortgang van het onderhoud houdt nog wat te wensen over maar 
er wordt zeker wel werk verzet door de leden.  
 

Als dan de laatste maand maar ook de feest 
maand is aangebroken is het natuurlijk te 

voor de WV om mee te helpen aan de 
kerstmusical!! 
 

Dit jaar was het thema Christmas love met als 
film All you need is Leif. Er is door onder meer 

stam en leiding leden maar ook wilde vaart 
een fantastische kerstfilm neergezet. Die we 
met zn allen hebben gekeken in het wilde 

vaart lokaal. Dit alles nadat de buikjes waren 
rond gegeten bij de kerstlunch.  
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7. Jaarverslag Erik de Roode Stam 2021 

Wat een spektakel! Het jaar 2021 is voorbijgevlogen, en dit alles met 
dank aan het blijvende enthousiasme van alle leden. Het Stamteam 

heeft ook dit jaar weer zijn best gedaan er voor iedereen een feestje 
van te maken, en naar ons idee is dat goed gelukt! Lees en ervaar zelf 

hoe wij als stam dit onvergetelijke jaar hebben beleefd. 
 
Januari 

Met alle liefde had ik uitgebreid willen schrijven over een fantastisch 
Stambowlen op oudejaarsdag, maar helaas hebben we dat dit jaar aan ons 

voorbij moeten laten gaan. Echter betekent dit niet dat er in januari geen 
activiteiten zijn ondernomen! 
 

Na weet ik veel hoeveel jaar zijn er eindelijk wat 
veranderingen doorgevoerd in het stamlokaal, een 

nieuwe frisse look kan ik wel zeggen. Door het klus 
duo Daphne & Mirte is het gehele lokaal onder handen 
genomen en zit er weer een nieuwe laag witte plak op 

de muren. 
 

Daarnaast heeft de bar een upgrade gekregen en zijn 
de rode panelen die aan de muur hangen weer zo 
goed als nieuw. Ook het interieur is aanzienlijk 

verbeterd, 2 heerlijke leren banken verwelkomen onze 
leden voor een drankje op ieder moment! 

 
Naast al het harde werken wordt er natuurlijk ook met 
de regelmaat een biertje aan de bar gedaan, helaas 

was dit in januari nog niet mogelijk. Wel hebben wij 
als stamteam onze bijdrage geleverd door als post te fungeren tijdens het 

leidersuitje van zaterdag 30 januari 2021. En wij zouden het stambestuur niet 
zijn als we de leidingsleden geen lekkere versnapering hadden laten verdienen, 

als je begrijpt wat ik bedoel…       

 

Februari 
Februari, tja een sombere maand van sneeuw, ijs en kou. Een maand om snel 

te vergeten. 
 
Maart 

Maart, een maand met nieuwe 
kansen! Hoe kun je een donkere 

maand als februari nou beter 
vergeten dan met cocktails, wat zei er 
iemand cocktails?? Ja dat heb je goed 

gelezen, cocktails zijn het thema van 
deze maand. En dan hebben we het 

niet over één cocktail, niet over twee 
cocktails, maar over een heuse 

cocktail avond! Om zo’n avond in 
coronatijd in te vullen is er een 
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aantal zaken van cruciaal belang; 
• Een sexy barman 

• Overload aan drank 

• Een (waterdichte) shakebeker 

• Internetverbinding 

• Je beste vrienden 

Met bovenstaand ingrediënten zijn wij als stamteam aan de gang gegaan om er 
voor de leden een fantastische avond van te maken. Iedereen werd uitgenodigd 

om deel te nemen aan de cocktailavond van ‘dranklokaal De Rode Baard’. 
 

Op vrijdagavond 5 maart 2021 was het zover, alle enthousiastelingen 
met spanning voor het scherm om de presentatie van diverse cocktails te 

aanschouwen. Ondanks een avondklok scheen iedereen erin geslaagd zich in 
een huiskamer de nestelen en daar de rest van de avond te vertoeven. Meer 
heb je niet nodig zou ik zeggen. Van de ene cocktail naar de andere, en van de 

ene borrelhap naar middernacht… Wat een fantastische avond en hoe mooi is 
het dat we ondanks alle maatregelen nog zoveel met elkaar kunnen 

ondernemen. 
 
April 

Waar normaal april de maand van het jaarlijks terugkerende volleybaltoernooi 
is, moesten we het dit jaar met een ander soort activiteit doen. Welgezegd 

GEEN. 
 
Mei 

De maand waar de zon weer tevoorschijn 
komt en de dagen langer worden. Om dat 

vast te stellen hoef je niet eens naar buiten, 
want als je even je Instagram, facebook of 
whatsapp opent komen de foto’s van de 

biertjes, kopjes koffie en bootjes je al 
tegemoet. Die langere dagen, en de 

opgerekte avondklok, zijn onze inspiratie 
geweest om de stam tijdens de mei 
stamavond mee te nemen langs onze zachte 

en poëtische kant. In de vorm van een heuse 
‘bring your own walk and talk’ hebben wij de 

leden kennis laten maken met het mooie 
Leiden. 
 

Het deel bring your own bestond in dit geval uit een eigen rugzak met 
bier/wijn/cocktails (of een pinpas voor afhaal bier), en het walk and talk leidde 

hen door onze prachtige sleutelstad. Al met al was dit weer een mooie maand, 
we houden zo een beetje een maand op maand af ritmiek.  
 

Juni 
Zoals hierboven al een beetje aangekondigd, deze maand helaas geen 

stamactiviteiten. Maar met zijn allen hebben we wel hard gewerkt om het 
stamterras weer toonbaar te maken. Het onkruid was inmiddels zo hoog als het 
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hek, en hout hok leek wel ontploft. Met dank aan alle leden zag ons stamterras 
er aan het einde van de middag weer piekfijn uit! 

 
Juli 

Vrijdag 9 juli 2021, een heerlijk zwoele avond met niets meer dan vrienden om 
je heen. Als je daarbij dan ook nog eens op wenken wordt bediend, wat wil je 

dan nog meer? Het was een fantastische BBQ met bier, wijn en overheerlijk 
eten. Buiten met zijn allen op ons grote grasveld, met de vlaggenmast als 
centraal punt. Een beeld dat we graag ieder jaar terugzien. 

 
Augustus 

Helaas, dit jaarverslag geen termen als ‘onwijs gaaf zomerkamp’, ‘toffe week’, 
‘wat een gezelligheid’ of ‘nooit te vergeten’. Augustus is voor de stam de maand 
om lekker van de vakantie te genieten, waarna we in september weer 

terugkomen met een boek vol verhalen. 
 

September 
De scholen gingen open, en de sportklasjes zaten 
weer vol. Dit betekende dat ook wij met een fris nieuw 

scoutingseizoen van start zijn gegaan. Bij de start 
hebben we onze nieuwe stamleden van harte welkom 

geheten; Amy, Bram, Bojan, Jop, Julien, Lars, Martine 
en Niels.  
 

Het echte startschot ging af op vrijdag 10 september 
2021. Het stamterras opende zijn deuren om 20:00 

uur. Het bier stond koud en de muziek stond aan, een 
mooie gelegenheid om met elkaar bij te kletsen en op 

te scheppen over de gemaakte reizen. Tijdens deze 
stamavond speelde de vakantiefoto van onze leden de 
hoofdrol. Wie kon de rest overtuigen van het meest 

unieke, smaakmakende vakantiekliekje? 
 

Oktober 
Bij de stam zijn we niet zo van het pompoen uithollen of het langs de deuren 
wandelen voor snoep. Wij zijn meer van ‘het biertjes nuttigen’, en daarom 

presenteerde wij in deze herfstmaand het welbekende Oktoberfest! Op vrijdag 8 
oktober 2021 werd het stamlokaal omgetoverd tot ein Biertube waar die leute 
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zich ins lederhosen von bier verschaffen köntten. De Lederhosen en Dirndl zijn 
uit de kasten getrokken, de tafels en stoelen zijn aan de kant geschoven en we 

zijn ouderwets los gegaan in onze eigen Biertube in het stamlokaal! 
 
November 

Zo november alweer, een maand met meer uren maanlicht dan fietsen in 
Nederland. Gelukkig onthield ons dat niet om één van onze favoriete activiteiten 

ten uitvoer te brengen; de stam autorally! 
 
Een zeer gewaardeerde activiteit met altijd weer een recordaantal deelnemers, 

en zo ook dit jaar. Hoe meer concurrentie, des te meer gezelligheid er in het 
strijdveld ontstaat. De enige eis waar de deelnemers elk jaar aan moeten 

voldoen is het hebben van een auto.  
 
Handig daarbij is natuurlijk een persoon met een geldig 

rijbewijs. Dit jaar hebben we de leden gevraagd om op 
een spectaculaire wijze deel te nemen, door aan te 

komen in bijvoorbeeld een versierde auto of een 
matching outfit. Het team met de meest originele 
uitstraling heeft bonuspunten verdiend. Een belangrijke 

mededeling die we onze deelnemers ook maar even 
hadden meegegeven: 

De autorally vindt plaats op de openbare weg (Artikel 4 
wegenwet 1930), dit betekent dat we ons houden aan 
alle regels die op dat moment in Nederland gelden. Alle 

onvoorziene bekeuringen en/of celstraffen zijn voor de 
inzittende van desbetreffende voertuig en zijn niet te 

verhalen op de organisatie. 
 

Na de rally hebben we de tijd genomen om, onder het genot van een drankje, 
de enerverende avond na te bespreken. 
 

December 
Met december maken een einde aan dit welbewogen jaar. Het leek er in het 

begin van deze maand even of dat we met zijn allen weer ouderwets fysiek 
konden samenkomen om het feest van de goedheiligman te vieren, maar niets 
bleek minder waar. Maar niet getreurd; we hebben dit jaar wel weer mogen 

genieten van een, al dan niet in aangepaste vorm, kerstmusical! Een groot 
aantal stamleden is naar ons clubhuis gekomen om te genieten van een 

welverdiende kerstlunch (met Mimosa’s), waarna we met zijn allen hebben 
gegierd om de dikke Kerstman met zijn vriendin Jacqueline. 
 

Wij blikken terug op een ongelofelijk mooi tijd, een tijd waarin we hebben 
geleerd om te gaan met tegenslagen. Alle stamleden bedankt voor jullie 

aanwezigheid en we gaan er een fantastisch 2022 van maken! 
 
Liefs, 

 
Het Stamteam: Mirte Bakker, Daphne Moriën en Jelle Luiten 
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8. Toelichting winst- en verliesrekening 2021 

Algemeen 
Het was wederom een bijzonder jaar, met de steeds wisselende 

coronamaatregelen, aangepaste (digitale) opkomsten, minder weekendkampen 
en gelukkig wel echte zomerkampen al was het met de nodige aanpassingen.  
 

Op de leiding is een flink beroep gedaan op hun improvisatievermogen en 
flexibiliteit. Voor de leden was het elke week spannend wat wel of niet mogelijk 

was. Al met al dus een bewogen jaar, op naar een jubileum jaar met mooie 
opkomsten! 

 
Onze taak als penningmeester duo-schap, is nu een jaar rond. We hebben een 
hoop uitgezocht en ontdekt, met als resultaat deze financiële verantwoording.  

 
Terugkijkend op het afgelopen jaar, kunnen we kort samengevat het 

onderstaande zeggen: 
• Er zijn minder inkomsten door het dalende aantal leden bij de TV (mede 

door corona), maar ook minder inkomsten door een aangepaste verkoop van 

de scouting loten en het niet kunnen doen van acties door de Wilde Vaart. 
Deze acties om extra inkomst te verkrijgen waren zeer onderhevig aan 

Corona. De verhuur van een lokaal van Thjod aan Florence is tot medio 2021 
doorgelopen, hierdoor is een groot deel van de lagere inkomsten 
gecompenseerd. 

 
• Er is ook mede door Corona over 2021 minder uitgegeven aan onderhoud, 

zowel aan het varend materiaal maar ook door de speltakken. Aan groot 
onderhoud zijn er helemaal geen investeringen gedaan. Wel zijn er kosten 
gemaakt voor de oprichting van de nieuwe Stichting Boegschroef. 

 
Hieronder een verdere toelichting 

 
Resultaat 
Het jaar 2021 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 547, terwijl er 

begroot was dat er een tekort zou zijn van € 4653. De inkomsten zijn lager dan 
begroot (€ 2600) en ook de gemaakte kosten zijn lager dan begroot (€ 6600). 

Ten opzichte van het resultaat van 2020, valt het resultaat in 2021 ca. € 1000 
lager uit. 
 

Inkomsten, sponsering, acties en subsidie 
• De contributie inkomsten voor met name de Troep en Vendel is €2000 lager 

dan begroot. Dit komt door het dalende aantal leden bij de Troep en Vendel, 
vermoedelijk door Corona. De contributie inkomsten voor de Esta’s en Wilde 
Vaart, is meer in de lijn van de begroting gebleven. 

• De zomerkamp bijdragen zijn hoger dan begroot. Dit komt doordat er 
rekening is gehouden met de extra kosten door Corona. Daarnaast zijn er 

minder inkomsten geweest door het lagere aantal weekendkampen dat er 
gehouden is. 

• De inkomsten vanuit de acties van de Wilde Vaart en de scouting loterij zijn 
minder dan begroot. Er zijn geen wilde vaart acties geweest en de scouting 
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loten hebben in aangepaste vorm wel voor inkomsten gezorgd maar 
beduidend minder. 

• Het tekort aan inkomsten zoals hierboven beschreven werd voor een groot 
gedeelte goed gemaakt door de inkomsten uit het verhuur van Esta lokaal 
aan Stichting Florence. 

• De verhuur van het Esta lokaal aan de modelspoor vereniging heeft ook 
wederom gezorgd voor inkomsten. Er is al jarenlang een goede 

samenwerking met deze vereniging, waar we erg blij mee zijn. 
• De subsidie van de Gemeente Voorschoten is € 5000 gebleven. We zijn zeer 

blij dat we dit bedrag voor 2021 hebben mogen ontvangen. Ook voor 2022 

hebben we ditzelfde bedrag toegekend gekregen. 
• De firma van Os heeft geheel kosteloos de lekkage verholpen aan het Esta 

lokaal. 
• Van Nut van Voorschoten hebben we een bedrag ontvangen van 925 euro 

t.b.v. de EHBO-opleidingen van de leiding. 

• Van ouders van een lid hebben we ook een gift mogen ontvangen van 30 
euro. 

 
Uitgaven 
• De speluitgaven voor alle speltakken bleven achter als gevolg van de 

coronamaatregelen. Doordat diverse opkomsten digitaal zijn geweest of 
helemaal niet door zijn gegaan. 

• De aangepaste zomerkampen waren duurder door corona. Het extra huren 
van een kampgebouw en de corona maatregelen zorgden voor hogere 
kosten. Er waren in 2021 bijna geen uitgaven aan de weekendkampen, 

omdat de meeste niet zijn doorgegaan. 
• In 2021 is er minder gedaan aan onderhoud van het varend materiaal en het 

kampeermateriaal. Dit is € 4400 euro minder dan begroot; 
• De algemene kosten waren hoger dan begroot. Dit heeft vooral te maken 

met de notariskosten (€ 3416) die gemaakt zijn voor de oprichting van 
stichting Boegschroef. 

• De kosten voor huisvesting zijn ongeveer gelijk gebleven. 

 
Investeringen 

Op het gebied van groot onderhoud aan het clubhuis en/of terrein zijn er geen 
investeringen gedaan in 2021. Ook zijn er geen investeringen gedaan m.b.t. de 
boten en het varend materiaal. 

 
Kascommissie 

Op advies van de kascommissie, bestaande uit een ouder, een lid van de leiding 
en de penningmeester van de Stichting Scouting Voorschoten, hebben de 
groepsraad van Leif Erikson en de Stichting Scouting Voorschoten de 

penningmeester décharge verleend met betrekking tot het financiële beheer 
over 2021 van de Scoutingvereniging Leif Erikson. 

 
Vooruitzichten 
Hopelijk zijn er door de betere vooruitzichten rondom corona in 2022 meer 

mogelijkheden om weer de “normale” scoutingactiviteiten op te pakken, o.a.: 
• Het jubileumjaar van Leif, zal hopelijk resulteren in feestelijke activiteiten 

voor de leden en de vrijwilligers. Vanuit Rabobank clubsupport hebben we al 
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een bijdrage van 834 euro mogen ontvangen om vorm te geven aan het 
jubileumboek van Leif Erikson. 

• In 2022 zal er aandacht gegeven moeten worden aan het werven van 
nieuwe leden voor met name de Troep & Vendel. 

• Als de corona maatregelen het toelaten, kan er meer aandacht gegeven 

worden aan het genereren van extra inkomsten door acties, sponsering en 
de mogelijke verhuur van Thjod en de verhuur van tenten. Ook de verkoop 

van de loten (dit jaar via de grote clubactie) leveren hopelijk meer 
inkomsten op dan in 2021. 

• Het herzien van het groot onderhoudsplan, moet ook resulteren in het doen 

van investeringen aan het onderhoud van het gebouw en aan de boten. 
• Het vormgeven van de samenwerking met stichting Boegschroef en de 

daaruit volgende afspraken zijn van groot belang voor Leif Erikson. Ook de 
mogelijke financiële consequenties zullen van invloed zijn op het financiële 
beheer van de Leif in 2022. 

 
FJ Hajer 

Koos Hoogenboom 


