
jaaroverzicht scouting tiflo 2016

Welkom bij Scouting tiflo! 

een beeld zegt meer dan duizend Woorden. een infographic combineert tekSt  
en beeld en zegt duS miSSchien Wel meer. graag vertellen Wij u alS lezer Wie 
Scouting tiflo iS en Wat Wij het afgelopen jaar hebben gedaan. Wij zijn er met 
elkaar opnieuW in geSlaagd om van elke opkomSt voor de kinderen een feeSt 
te maken. met plezier bieden Wij dan ook het jaarverSlag over 2016 aan.2016

ledenaantal in 2016

bevers
10

welpen
12

kabouters
17gidsen

15
verkenners
17

bij scouting tiflo zijn de leden onderverdeeld  
in verschillende speltakken. die onderverdeling  
is hierboven weergegeven in afbeeldingen. 

de speltakken worden ondersteund door leiding 
die apart zijn weergegeven, evenals het aantal 
bestuursleden. 

overige leden (18+) vallen onder de loodsen, 
zij bieden zo nu en dan nog een helpende hand.
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kamplocatieS van 2016

opkomSten

 bevers 

 welpen 

 kabouters

 gidsen 

 verkenners 

op de kaart van nederland is te zien waar 
de verschillende speltakken dit jaar zijn 
geweest. het grote zomerkamp, maar ook 
het bwk-weekend, de winterweekenden,  
de kaagcup alles zit erbij! 

iedere zaterdagochtend of –middag zijn onder de kerk of bij ten have 
de leden en leiding te vinden. wij hebben eens in kaart gebracht wat 
wij tijdens onze 42 opkomsten doen en dit bij elkaar opgeteld. 

wilde 
vaart

wilde vaart
10

beverS
5-7 jaar

Welpen
7-11 jaar

kabouterS
7-11 jaar

gidSen
11-15 jaar

verkennerS
11-16 jaar

Wilde vaart
16-18 jaar

33 x gebakken
koekjes, cakejes, tompoezen, 
pizza’s. onze bakkers kunnen 
alles maken.   

60 x geknutSeld
schaar, lijm, gekleurd papier, 
potloden, stiften, verf, watten 
alles pakken wij uit de kasten. 

153 x buitengeSpeeld
voetballen,verstoppertje,
tikkertje, estafette en trefbal.

73 km geroeid
wat een spierballen  
worden er gekweekt  
tussen de eilanden door. 

923 uur aan 
voorbereiding
chapeau!  chapeau!

800 km gezeild
als echte kampioenen vliegen  
ze over de westeinderplassen.  

beStuur
het bestuur vormt de schakel tussen afspraken binnen 
scouting nederland en/of de regio en onze speltakken. 
regelmatig komen zij bij elkaar voor overleg. in 2016 is  
voornamelijk gesproken over onderhoud aan de havenlocatie, 
het wachtschip de d’ artagnan en werving van leiding en 
leden en tot slot het waarborgen van ieders veiligheid.  

leiding
de leiding vormt het hart van onze vereniging. zonder betrokken 
en enthousiaste leiding zou scouting tiflo niet zo’n succes zijn. 
het aantal leiding wordt een punt van aandacht door de concur-
rentie van zaterdag-baantjes en andere clubs. desalniettemin 
willen wij de huidige leiding bedanken voor al hun inzet.

ouderS en vrijWilligerS
zonder vrijwilligers heeft scouting tiflo geen bestaan.  
dat geldt niet alleen voor de leiding, maar ook voor de 
betrokken ouders en mensen die voor ons de handen uit  
de mouwen steken. denk daarbij aan de ledenadministratie, 
groepsbegeleiders, bootbeheerders, eiland verhuurder en  
de vertegenwoordiging in diverse commissies. 
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financiËn

leiding
14

totaal aantal leden
122

loodsen
18

bestuur
9

in 2016 hebben wij diverse acties georganiseerd ten behoeve van de inkosten voor de tiflo kas.
dit soort acties zijn voor ons van groot belang om de contributie zo laag mogelijk te houden. 
scouting staat bekend voor haar toegankelijkheid, dus die willen wij ook graag waarborgen.

los van de contributie hebben wij in 2016 €11.730,- euro ontvangen uit opbrengst van acties
of als donatie. 

afScheid en Welkom

contact

in 2016 hebben wij van een aantal mensen afscheid genomen en gelijktijdig  
nieuwe gezichten welkom geheten. 

curSuSSen en trainingen

Speltak StatiStieken

voorzitter | lio aarsen | bestuur@tiflo.nl

penningmeester | guus van der geest | penningmeester@tiflo.nl

maatschappelijke Stage | robbert van zijverden | stage@tiflo.nl

bevers | paulien bakker | bevers@tiflo.nl

Welpen | thom wies | welpen@tiflo.nl

kabouters | pernilla koers | kabouters@tiflo.nl

gidsen | Michiel renne | gidsen@tiflo.nl

verkenners | bart straathof | verkenners@tiflo.nl

Wilde vaart | wildevaart@tiflo.nl

“logica brengt je van a naar b, 
verbeelding brengt je Samen overal”

lio aarSen - voorzitter

binnen de tiflo is gebruikelijk dat de leiding diverse cursussen en trainingen volgen.  
denk daarbij aan de basistraining om leiding te mogen zijn of een ehbo training. 
de veiligheid van onze leden staat namelijk bovenaan. voor de speltakken die op  
het water zitten gelden cwo diploma’s voor de techniek van het zeilen. bij de leiding  
is het vaarbewijs essentieel, met het onderscheid tussen buitenboord (sleepvlet gidsen),  
motorboot (athos) en klein vaarbewijs.

bevers welpen kabouters verkenners gidsen

aantal leden 10 12 17 17 15

aantal leiding 4 2 4 3 1

aantal leden per leiding 2,8 5 4,3 5,3 14

gem. leeftijd leiding 18 26 18 20 22

gem. aantal jaar leiding 3,2 8,4 2,5 2,5 4

onderstaande tabel laat duidelijk zien dat wij als groep hard moeten werken aan het verhogen 
van het aantal leiding. leiding zijn is een veeleisende, verantwoordelijke, leerzame maar bovenal 
ook leuke functie. als groep staan wij altijd open om nieuwe potentiële leiding te verwelkomen  
en momenteel doen wij er alles aan om nieuwe leiding te werven (o.a. via maatschappelijke  
stages en het tiflo trainingsprogramma).

doSSierS 2017

Werving

nieuwe leiding om  

de speltakken 

goed draaiende 

te houden.

opleiding
geldt voor de leden

de leiding en het bestuur. d’ artagnan

een nieuwe poging het 

wachtschip weer varend te  

krijgen voor de groep.

communicatie

zowel binnen als buiten

de groep de 

communicatie verbeteren.

in 2017 zal het bestuur aandacht hebben voor onderstaande uitgangspunten.

Welkom

annemarie koers   gidsenleiding
luuk renne   verkennersleiding
rob noordhoek   verkennersleiding & bestuurslid
michael lagerberg   wilde vaart begeleiding
esther houtkamp   bestuurslid
renata pieterse   penningmeester & bestuurslid

robin oosterwijk   beverleiding
tom bizot   kabouterleiding
jasper vlieger   kabouterleiding & verkennersleiding
gijs aarsen   kabouterleiding & gidsenleiding
guus van der geest  penningmeester & bestuurslid

tot zienS

tekSt: madelon renne 
vormgeving: jonne pannekoek
redactie: madelon renne en jonne pannekoek

alle rechten voorbehouden. deze publicatie, die tot Stand iS gekomen onder de 
verantWoordelijkheid van Scouting tiflo, beoogt een repreSentatieve Weergave 
van de uitoefening van onze vereniging. de inhoud van dit jaarverSlag iS met zorg 
SamengeSteld en mag enkel na toeStemming Worden veelvoudig en/of verSpreid. 
het intellectueel eigendom ligt bij de redactie. 

www

€ 5.000,-

€ 450,-

€ 450,-

voor het onderhoud van onze  
steiger bij de havenlocatie.

SchipholfondS

door uw bestaande lot te koppelen 
aan scouting tiflo, ontvangen wij een 
deel van het geld (€ 6,75) dat u voor 
uw lot betaald.

vrienden loterij

voor het opknappen van het 
wilde vaart hok.

meerlanden fondS

de jaarlijkse verkoop van 1400  
planten in aalsmeer en kudelstaart. 

planten bakken actie

de verkoop van scoutingloten  
door de leden zelf. 

Scouting loterij

voor de aanschaf van  
nieuwe reddingsvesten.

koninklijke de vrieS 
ScheepSbouW

€ 3.300,-

€ 1.530,-

€ 1.000,-

3x 3x
2x6x

basis
leiding
training

ehbo
diploma

cwo
diploma
leden

cwo  
motor-
boot

https://www.facebook.com/Scouting-Groep-Tiflo-235262356525229/?fref=ts
https://www.instagram.com/scoutingtiflo/
http://www.tiflo.nl/

