
Jaarverslag 2016  
  
  
Het jaar 2016 werd voor Scouting Willem Barendsz gekenmerkt door een 
stabilisatie van ledenaantallen voor de jeugdspeltakken, verdere 
structurering van deskundigheid-bevordering door de vrijwillige leiding, 
leuke uitdagende outdoor activiteiten voor alle speltakken (en de jeugd 
van Alphen aan den Rijn), technische modernisering van het drijvend 
clubhuis Ms Winthont, en de voorbereide activiteiten voor de realisatie 
van een verenigingsgebouw aan de Zegerplas.  
  
  
Groei  
  
De aantal jeugdleden van de vereniging is in 2016 conform verwachting 
gestabiliseerd. Als gevolg van gebrek aan accommodatie voor de 
jongste speltak wordt aanwas van jonge leden afgeremd. De 
verwachting is dat om deze reden de totale groei in 2017 stagneert.  
De speltak voor de zeeverkenners profiteerde wederom van de 
doorstroming van de jongste jeugdleden.  
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Groeivisie 2015-2020  
 

 
 
Begin 2015 heeft het bestuur een groeivisie voor de komende 5 jaren aan de Groepsraad 
gepresenteerd. De groeivisie omvat de oprichting van een 2de speltak voor de welpen (7 – 11 jarigen) 
in de 2de helft van 2016. Randvoorwaarde is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde 
leiding  
 
Als gevolg van de doorstroom naar de daaropvolgende speltak, is in 2016 gestart met de 
voorbereidingen voor de oprichting van een Junior Wacht voor de zeeverkenners (11 – 13 jarigen).  
  
Randvoorwaarde is ook hier de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde leiding. 

 
Huisvesting  
  
Wachtschip Ms Winthont  
  
Voor 2017 worden sponsors gezocht, zodat het klusteam het sanitair aan boord volledig kan gaan 
vernieuwen en de ankerlier voor vervangen kan worden.  
  
Clubhuis aan de Zegerplas  
   
‘Ontwikkelambitie Park Zegersloot’ van de Gemeente Alphen aan den Rijn:  
  
De door de Alphense gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelambitie 
voor Park Zegersloot biedt ruimte voor een clubhuis voor verschillende 
verenigingen. Scouting Willem Barendsz is een samenwerking 
aangegaan met de Alphense Redding Brigade en Alphense  
Duikvereniging Atlantis om een gezamenlijk clubhuis aan de Zegerplas 
te realiseren. In 2016 zijn de eerste bouwtekeningen gemaakt die 
goedgekeurd zijn door de gemeente. In 2017 kan gestart worden met 
het aanvragen van de nodige vergunningen.  
 
Deskundigheidsbevordering  
  
Scouting Academy  
  
Scouting Willem Barendsz werkt in een participatieverband samen met 7 andere scoutingverenigingen 
rond Alphen aan den Rijn bij de realisatie van de Scouting Academy.   
In 2014 is de training, die uit 5 delen bestaat, ingevoerd bij alle scouting verenigingen rond Alphen aan 
den Rijn. Om gekwalificeerd leider te worden zal alle vrijwillige leiding de trainingen met succes moeten 
afronden.  
 



CWO  
 
  
Scouting Willem Barendsz verzorgt trainingen voor de CWO-certificaten Kielboot, Roeiboot en 
Motorboot / Klein vaarbewijs. Hiervoor heeft de vereniging als enige scoutingvereniging in Alphen aan 
den Rijn trainers die gecertificeerd zijn door de Commissie Watersport Opleidingen.   
In 2016 hebben 5 leden CWO therie examen gedaan, 1lid praktijkexamen CWO3 en 2 leden 
praktijkexamen CWO2.   
 

De trainers werken samen met de Nautisch Technische 
Commissie van de eigen admiraliteit en onder auspiciën van het  
CWO.  
  
De nautische trainingen voor de leeftijdsgroep 11 – 23 jarigen 
zijn nodig om op een veilige wijze de activiteiten op het water te 
organiseren. In 2016 is voor een andere opzet gekozen, waarbij 
de praktijktrainingen deel uitmaken van de opkomsten van de 
zeeverkenners. Op landelijk niveau wordt in Harderwijk een 
CWO zeiltraining gegeven in de schoolvakantie(s).  
  

In 2016 hebben 3 leden de sleeptraining van de NTC afgerond, zodat er nu voldoende gekwalificeerde 
bemanning voor de sleper Brandaris beschikbaar is.  
  
4 leden zijn in 2016 geslaagd voor CWO buitenboord motor varen.  

  
 
Vrijwilliger bij Scouting Willem Barendsz  
  
De vereniging Scouting Willem Barendsz volgt het Protocol Ongewenst Gedrag van Scouting Nederland.  
Van alle vrijwilligers boven de 16 jaar is de vereniging in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag. 
Nieuwe leiding ondertekent de gedragscode van Scouting Nederland.  
  
Scouting Willem Barendsz heeft de training ‘In veilige handen’ van de Gemeente Alphen aan den Rijn 
afgerond. Scouting Nederland en NOC/NSF zijn de initiatiefnemers van deze training.  
  
In het huishoudelijk reglement is een protocol Social Media vastgelegd. Het doel van de Social Media  
Code is om een veilige omgeving voor de jeugdleden te realiseren op het gebied van de Social Media 
(Website, Twitter en Facebook). 
  
Onderhoud en uitbreiding vloot  
  
Dankzij diverse sponsors en zelfwerkzaamheid van leden en ouders kon de vereniging in 2016 een 
zeilboot type flytour opknappen en in gebruik nemen.    
  
  



In 2016 is de in 2015 geplaatste boegschroef officieel in 
gebruik genomen.  
 
De lelievletten en de lelieschouw worden door de 
zeeverkenners met hulp van vrijwilligers zelf 
onderhouden.  

  
Maatschappelijk Betrokken  
In 2016 werd door de leden van de Scouting Willem 

Barendsz ondersteuning verleend aan de Jantje Beton Collecte, die zich door de opbrengst kan inzetten 
voor de realisatie van speelplaatsen voor de jeugd.   

Aan de organisatie van de 20-van-Alphen werd door vrijwilligers van 
Scouting Willem Barendsz ondersteuning verleend in de vorm van 
coördinators, verkeersregelaars, parcours stewards en medewerkers 
voor de drankenposten.   
  
Op 27 april werden in samenwerking met de Alphense Oranje Vereniging 
vele outdoor activiteiten georganiseerd voor de Alphense jeugd op en 
rond het water tijdens de Koningsfeesten in het Europa Park.   

  
In augustus werd deel genomen aan het waterspektakel, georganiseerd door IVN. Alphense jeugd kon 
in de vletten de Zegerplas op waar de mogelijkheid was om de flora en fauna te bekijken. 
 
In september werd in samenwerking met alle Alphense  
Scoutingverenigingen (Alphen aan den Rijn, Koudekerk en  
Boskoop) een Vossenjacht georganiseerd voor de Alphense jeugd in het Centrum van Alphen aan den 
Rijn en de kern Boskoop.    
 
Het evenement was gratis toegankelijk voor alle Alphense Jeugd van 7 tot 14 jaar.   

 



Samenwerkingsverbanden  
 
Scouting Willem Barendsz onderhoudt hechte banden met de Scouting Regio en Admiraliteit. Op diverse 
vlakken werken de 6 scoutingverengingen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn nauw samen.  
Ook met andere verenigingen wordt veel samengewerkt, zoals bijvoorbeeld de Alphense 
Reddingbrigade en Duikvereniging Atlantis.  
  
NL DOET  
Dankzij de hulp van vrijwilligers en ondersteuning van het Oranjefonds kon de vloot van een nieuwe laag 
verf worden voorzien. Een vast klus-team van ouders en leden werkt sinds NL doet iedere 
donderdagavond aan het groot structureel onderhoud van het Wachtschip en verbeteringen aan de 
accommodatie.  
 
Uitdagende Scouting Outdoor spelactiviteiten voor de jeugdleden van 7 tot 23+ jaar  
In 2016 heeft de leiding van alle speltakken van (Water-)Scouting Willem Barendsz gedurende 46 weken 
vele outdoor activiteiten en weekendkampjes georganiseerd voor de jeugdleden.   
  
Plusscouts (23 jarigen en ouder)  
In maart werd deelgenomen aan de internationale internet quest: iScout. D.m.v. foto en videobewijs van 
uitgevoerde opdrachten konden reispunten worden ‘verdiend’. De reispunten werden gebruikt om in 3 

tracks zoveel mogelijk geografische locaties te 
vinden.  
 
Traditioneel werd tijdens de Kaagcup in het 
Hemelvaart weekeinde meegezeild met de 
Lelieschouw Tasmanian Devil en een lelievlet 
bemand door een groep plusscouts, 
  
In het najaar werd door de Plusscouts een Halloween 
themaevenement georganiseerd voor de leden van 
de Wacht.   

  
Naast de activiteiten hebben de PlusScouts in 2016 bij diverse grote en kleine activiteiten en 
onderhoudswerkzaamheden de handen uit de mouwen gestoken.  
Om de interne banden te versterken en contacten (bestuur, speltak leiding, klusteam en vrijwilligers) te 
onderhouden werden er regelmatig Plusscoutsborrels georganiseerd, waaronder ook een sfeervol 
kerstdiner op ons wachtschip.  
 
Een evenement waar Scouting Willem Barendsz ook vaak van de partij is is de Alphense Gondelvaart 
op de derde dinsdag in september. Onder leiding van de plusscouts vaart de vereniging in een mooi 
uitgedost en verlicht vaartuig door Alphen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zeeverkenners (11 – 16 jarigen)  
De ligplaats van de 5 lelievletten is gelegen aan de Kortsteekterweg naast het Wachtschip Ms. Winthont, 
het clubhuis van de Zeeverkenners en Wildevaart. De wekelijkse bijeenkomsten zijn op zaterdagmiddag. 
In het voorjaar is naast de spelactiviteiten ook onderhoud gepleegd aan de stalen vletten.   
  
In het paasweekend hebben de zeeverkenners deelgenomen aan diverse landelijke HIT (Hike Interesse 
Trapperskampen) die door Scouting Nederland worden georganiseerd.   
  
De Regionale Scouting Wedstrijden van de Regio Hollands Midden die gehouden werden in Aerdenhout 
.   
In april gingen de zeilboten het water in en waren de waterscouts wekelijks op het water om te roeien of 
te zeilen. Belangrijk was de jaarlijkse Kaagcup. Het wachtschip en de Brandaris met alle vletten en de 
schouw in sleep voeren in het Hemelvaartweekend naar de Kaag, waar alle waterscouts uit de regio met 
elkaar om de Kaagcup streden.  

  
Bij de Admiraliteitscup behaalde de bak van Joep de 5de plaats, waardoor ze door mochten naar de  
Landelijke Scouting Wedstrijden in Harderhaven.   

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Het jaarlijkse zomerkamp werd gehouden op de Biesbos in het thema Harry Potter 
In het najaar was er een Herfstkamp dat in 2016 op de Kaag is gehouden.  
  
Waterwelpen (7-11 jarigen)  
De waterwelpen hebben wekelijks bijeenkomst op zaterdag-morgen. Hun clubhuis is gevestigd op de 
Boterbloem 200. De eerste maanden van het jaar zijn de welpen bezig geweest met het natuur insigne, 
hebben ze de Duinenmars gelopen en hebben ze samen met de andere speltakken St. Jorisdag gevierd.   

 

Zodra het weer het toe liet waren de welpen in hun kano’s op het water rond Alphen aan den Rijn te 
vinden en werden wateractiviteiten gedaan (zwemmen) bij de Zegerplas.  

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Eind mei werd een regionaal ‘Welpenweekend op het Scouting landgoed Het Naaldenveld in 
Aerdenhout gehouden. Samen met 200 andere welpen uit Scouting Regio Hollands Midden werd er 

door de Willem Barendsz welpen gekampeerd in tenten.   
  
 

Eind juni werd het jaarlijske ouder-welpen weekend gehouden.  
Dit jaar op de Braassem.  



 
Het zomerkamp van de Welpen werd gehouden in  
Amsterdam, waar ze met z’n allen op zoek gingen naar Dal en Ton.  

  
In het najaar werd een spannende Halloween avond gehouden met een avondspel aan boord van het 
wachtschip.  
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Evenementen Commissie  
De speltakleiding die zich wekelijks inzet om uitdagende outdoor activiteiten voor de jeugdleden te 
organiseren, wordt bij grotere groep overstijgende evenementen ondersteund door de enthousiaste 
leden van de Evenementen Commissie (EC). Dankzij de ouders en PlusScouts die deel uitmaken van de 
EC was er in 2016 onder meer een ijsberenpoldertocht, konden we deelnemen aan de Alphense 
Vossenjacht, de Jantje Beton Collecte, het Koningsfeest in het Europapark, het overvliegen in 
September, de Sinterklaas Centrale en de Oliebollen Actie.  

   
 
Alphen aan den Rijn, 29 september 2017.  
Namens het bestuur van Scouting Willem Barendsz 
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