Jaarverslag 2013
Waterscoutinggroep “de Terwindtvaarders”
Heel – Maasgouw

Zoals vorig jaar al aangegeven was de exploitatie van de vereniging in 2012 moeilijker
geworden. Ondanks dat het ledenaantal redelijk op orde was in 2013 (Dolfijnen 21,
Zeeverkenners 27 en Wilde Vaart 9 jeugdleden) moeten we helaas vermelden dat de
vereniging in 2013 voor het eerst financieel tekort kwam. Dit tekort is vooral terug te
herleiden naar afnemende subsidies en toenemend kosten van o.a. brandstof en onderhoud.
We zijn terughoudend in het verhogen van de contributie om het ledenaantal op peil te
houden. Bijkomende reden is dat kinderen steeds meer hobbies hebben en elke vereniging
z’n contributie kent. Contributie mag wat ons betreft geen drempel zijn om bij de
waterscouting te komen of te blijven. Om extra inkomsten te genereren hebben we een
aantal jaarlijkse acties, waaronder. Jantje Beton en de verkoop van paaseieren.

De actiegroep die in 2012 is opgezet om het destijds dalende ledenaantal te analyseren
heeft geconcludeerd dat een volle Dolfijnen speltak (min. 20 jeugdleden) van essentieel
belang is voor een gezonde doorstroming naar de andere speltakken (Zeeverkenners en
Wilde Vaart). Verder dienen we in te zetten op het voorkomen van tussentijdse verlaters,
daar dit onrust brengt in de groep en vaak anderen met zich meetrekt. Door jeugdleden
actief te betrekken bij de programmering en door interactief (via social media) updates te
geven van onze activiteiten, merken we dat de betrokkenheid en verbondenheid van de
jeugdleden met de vereniging is toegenomen. Het aantal tussentijdse verlaters lijkt hierdoor
af te nemen. Naast bovenstaande is bij de Dolfijnen een ‘vriendjes- en vriendinnetjesdag’
gehouden. Alle leden mochten maximaal twee vriendjes of vriendinnetjes meenemen. De
Dolfijnen opkomst ging hierdoor ineens van 21 naar 32 kinderen. Een aantal gaven zich na
deze dag ook op om lid te worden. Als we naar de wachtlijst kijken kunnen we concluderen
dat deze gelukkig groeiende is t.o.v. van afgelopen jaar. Eind 2013 staan er 16 kinderen op.
Laten we even wat vertellen over de activiteiten die in 2013 kenmerkend waren voor de
speltakken:
-

In Mei was het Admiraliteitsweekend, dit keer gehouden aan de voet van de St.
Pietersberg in Maastricht. De reden hiervoor was het 30 jarig bestaan van de lokale
Waterscouting Jan van Gent. Traditiegetrouw vond tijdens het weekend de zwijntjesrace
plaats (zeilwedstrijd, met als 1e prijs deelname aan de landelijke scouting zeilwedstrijden
in Harderhaven, Harderwijk). Voor de jongste speltak (Dolfijnen) is een kano wedstrijd
georganiseerd, genaamd de Biggetjesrace, deze draait om de eer. Aan het Admiraliteits
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weekend wordt altijd enthousiast deel genomen door waterscouting groepen van
Eindhoven tot Maastricht (gemiddeld 300 personen). Elke groep die lid is van Regionale
Admiraliteit 13 is welkom bij dergelijke activiteiten. De Admiraliteit is een overkoepelend
en ondersteunend orgaan dat groepsoverstijgende activiteiten, trainingen en cursussen
organiseert.
-

De Dolfijnen en Zeeverkenners zijn dit jaar op zomerkamp geweest in Heijen (gemeente
Gennep). Na lang zoeken kwamen we bij een weiland uit van een boer aan de oude
meander van de Maas. De gemeente en Staatsbosbeheer waren in eerste instantie erg
terughoudend in het toezeggen van de locatie en de GGD had vergaande eisen wat
betreft de hygiëne. Door intense lobby en welwillendheid van de boer hebben we de
lokatie uiteindelijk toch toegewezen gekregen. Dit was medio Juni, 4 weken voor het
zomerkamp daadwerkelijk zou plaatsvinden. Zoals we al enkele keren hebben
gerapporteerd in onze jaarverslagen blijft het ieder jaar moeilijk om als scoutinggroep
een unieke lokatie (geen camping) aan het water te vinden. Daar waar met minimale
middelen het maximale uit een scouting zomerkamp te behalen valt. Om u een idee te
geven: het zomerkamp van de Dolfijnen duurt 5 dagen, waarna de Zeeverkenners 10
dagen op dezelfde lokatie huisvesten. Naast het vele roeien, zeilen en zwemmen kent
het zomerkamp unieke programma’s zoals een dagtocht (met hierin de nodige culturele
aspecten), de welbekende zeskamp, waterspelen en een 24-uurs tocht, waarin de
jeugdleden een flinke tocht afleggen. Verder kent dergelijk kamp een hoge mate van
discipline, waarbij o.a. koken, afwassen en opruimen volgens een roulatieschema door
de jeugdleden worden uitgevoerd.
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Figuur 1, impressie van het zomerkamp terrein in Heijen

-

Kenmerkend voor de Dolfijnen dit jaar was de Ardennentocht. Eens in de twee jaar gaan
onze jongste leden samen met ouders, broertjes, zussen en honden wandelen in dit
bosrijke laaggebergte. Verder is er ter voorkoming van tussentijdse verlaters een
activiteit ontplooit om de drempel van het overvliegen (overgang van Dolfijnen naar
Zeeverkenners als de jeugdleden zo’n 12 jaar zijn) te verlagen, namelijk de stafwissel. Dit
betekent feitelijk dat de leiding van de Zeeverkenners de opkomst van de Dolfijnen
verzorgd en vice versa. Het hoofddoel is om de Dolfijnen al eens te laten proeven aan het
Zeeverkenner zijn en ze zichzelf te laten realiseren dat het helemaal niet eng is om over
te vliegen.

-

De Zeeverkenners hebben overigens op het
Admiraliteitsweekend een prijs gewonnen bij de
eerder genoende regionale zeilwedstrijd (zie figuur 2).
In September is ter voorbereiding op het NaWaKa 2014
in Roermond door Nienke Crijns (oud Terwindtvaarders
lid), samen met de Zeeverkenners een clip opgenomen
voor de officiële NaWaKa 2014 titelsong ‘Waterproof!” Figuur 2, prijswinnaars zwijntjesrace
De
clip
hiervan
is
op
YouTube
te
vinden:(https://www.youtube.com/watch?v=t29VXZY-YVc).
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-

Bij de Wilde Vaart staat voorbereiding op een succesvolle carrière bij de staf (leiding
Dolfijnen of Zeeverkenners) centraal. De wekelijkse activiteiten van de Wilde Vaart
worden voorbereid en begeleid door de jeugdleden zelf. Daarnaast wordt ervaring
opgedaan met het organiseren van een weekendje weg en zelfs het complete
zomerkamp. Ze leren hierdoor stap voor stap om te gaan met verantwoordelijkheden en
komen tot inzicht dat e.e.a. meer organisatie vereist dan in eerste instantie wordt
gedacht.
Dit jaar met zomerkamp heeft de Wilde Vaart een 10 daagse trektocht gemaakt vanuit
Lith, via de Biesbosch met als keerpunt Hellevoetsluis. Vanuit het vertrouwde vaarwater
van de Maas zijn ze richting het grote open water gevaren en hebben daarbij zelfs een
stukje zout water meegepikt. Al met al een zeer uitdagende route.

Figuur 4, de vloot tijdens zomerkamp

Figuur 3, samen koken en tent opbouwen

Ter voorbereiding op NaWaKa heeft de WVA heitje voor karweitje uitgevoerd. De kosten van
een dergelijk zomerkamp zijn in vergelijking met een regulier kamp namelijk fors (meer dan
2x zoveel). Eind 2013 is de WVA dan ook gestart met het uitvoeren van enkele klusjes (zoals
beplanting rooien, stukje bestrating leggen, helpen met verhuizen, etc.).
Met deze extra inkomsten wordt geprobeerd de kosten voor dit unieke kamp gelijk te
houden aan een regulier kamp. De Zeeverkenners gaan ook naar NaWaKa, maar hebben
geen heitje voor karweitje activiteiten. Hier is de ouders een gefaseerde betaling
aangeboden.
Naast de activiteiten van de speltakken heeft de technische staf (een 8-tal oud stafleden die
betrokken willen blijven) ook bepaald niet stil gezeten.
De nadruk van hun activiteiten lag dit jaar op de HA23, ons werkschip. Op dit schip vindt het
onderhoud van onze vloot plaats en liggen spullen voor kampen e.d. opgeslagen. Er is
grondig opgeruimd, oude elektra is verwijderd en wordt, nadat de binnenkant gefaseerd in
de verf is gezet, gerenoveerd. Het onderhoud aan de Imperator staat voor 2014 bovenaan
de agenda.
Op bestuurlijk niveau zijn de volgende aspecten te melden:
De bestuursopzet zoals eind 2012 voorgesteld, is in 2013 goedgekeurd door de groepsraad.
Dit betekend concreet dat Paul Boonen, Luc Deenen en Lian Beurskens toegetreden zijn tot
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het bestuur. Na vele verdienstelijke jaren hebben we afscheid genomen van Ton Thomassen
als voorzitter. Ton blijft bij de vereniging betrokken als adviseur van het bestuur. We willen
Ton nogmaals bedanken voor zijn vele jaren van dienst en hartstochtelijke betrokkenheid bij
de club. Eind 2013 bestaat het bestuur van de stichting en van de vereniging hierdoor uit de
volgende personen:
Dhr. P. Stakenborg
Dhr. P. Boonen
Dhr. W. Gerits
Mevr. V. Verstappen
Dhr. S. Rietjens
Dhr. Luc Deenen
Mevr. L. Beurskens

(voorzitter)
(vicevoorzitter)
(penningmeester)
(secretaris)
(groepsschipper)
(lid)
(lid)

www.terwindtvaarders.nl

Activiteiten overzicht
Hieronder een overzicht van veel voorkomende jaarlijkse activiteiten van onze speltakken:
Activiteit
Hike

Admiraliteit weekend

Zeilweek

Dauwvaren

(Zeil)wedstrijden

Onderhoud lelievletten en
polyvalken

Speltak
Frequentie
Dolfijnen,
2 x per jaar
Zeeverkenners en
Wilde Vaart

Omschrijving
Weekendje weg met varend materiaal (wachtship en lelievletten) naar
bijvoorbeeld de Grote Hegge in Thorn of de plas bij Stevensweert. Gedurende dit
weekend wordt er o.a. veel gevaren, samen gekookt, speurtochten gehouden en
gezellig bij het kampvuur gezongen. De Dolfijnen (8-12 jaar) hebben één
overnachting. Als de kinderen wat ouder zijn (Zeeverkenners, 12 – 16 jaar) hebben
ze minder moeite met het van huis zijn en gaan ze twee nachten op hike. Tijdens
een dergelijk weekend wordt er geslapen in ons varend clubhuis: Ms. Imperator.
Dolfijnen,
1 x per 2 Eigenlijk een hike, maar dan samen met alle waterscouting groepen die
Zeeverkenners en jaar
aangesloten zijn bij de Admiraliteit 13 Limburgse en Bergse Maas. Dit is een
Wilde Vaart
overkoepelend en ondersteunend orgaan dat groepsoverstijgende activiteiten,
trainingen en cursussen organiseert.
Geselecteerde
1 x per jaar
Trainingsweek georganiseerd vanuit de Admiraliteit om de nautische
kandidaten
vaardigheden (zeilen, roeien, motorboot varen) binnen de regio naar een hoger
niveau te tillen. Deelnemers zijn over het algemeen jeugdleden tussen de 14 en 18
jaar.
Zeeverkenners
1x per jaar
Op een vroege morgen in het najaar (4:30 uur) het water op om te genieten van
de stilte, de natuur en de dauw* die op dat moment boven het water hangt. *het
water is warmer dan de omgeving en verdampt. Er wordt hout gesprokkeld en
ergens langs de oever een eitje/brood gebakken op het kampvuur.
Dolfijnen,
6 x per jaar
Buiten de wedstrijden die we zelf zeer regelmatig organiseren op het Polderveld,
Zeeverkenners en
is er jaarlijks een regionale zeil/kano wedstrijd, georganiseerd door een van de
Wilde Vaart
deelnemende groepen binnen de Admiraliteit.
De nummers één en twee (van de doorgaans 25 deelnemende boten) van de
zeilwedstrijd vertegenwoordigen onze Admiraliteit op de landelijke wedstrijd in
Harderhaven (Harderwijk).
Dolfijnen,
1 x per jaar
Het winterseizoen duurt van november tot april. Gedurende deze periode worden
Zeeverkenners en
de boten waar de jeugd in vaart door de jeugd zelf onderhouden. Dit onder
Wilde Vaart
toeziend oog van de leiding. Denk bij dit onderhoud aan schuren en verven van
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Vossenjacht

Dolfijnen
en 1 x per jaar
Zeeverkenners

Natuurwerkdag

1 x per jaar

Jantje Beton
Eieractie
Sinterklaas surprise

Dolfijnen en
Wilde Vaart
Iedereen
Iedereen
Dolfijnen

Postenspellen, speurtochten

Iedereen

2 x per jaar

Schiemannen

Dolfijnen,
3 x per jaar
Zeeverkenners en
Wilde Vaart
Geselecteerde
10 x per jaar
kandidaten

Zeil les

1 x per jaar
1 x per jaar
1 x per jaar

Overvliegen

Dolfijnen,
1 x per jaar
Zeeverkenners en
Wilde Vaart

Zomerkamp

Iedereen

1 x per jaar

het houtwerk, het casco en de accessoires.
De leiding en de leden van de wilde vaart gaan in thema als vossen verkleed de
straat op. De Dolfijnen en Zeeverkenners worden in groepen verdeeld en lopen
een tocht, in de hoop de vossen tegen te komen en te raden wat ze uitbeelden.
Onderhoud aan de natuur, onder begeleiding van IKL. Meerwaarde: respect voor
de natuur ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de maatschappij.
Iedereen wordt opgetrommeld om collecte te doen voor ons en dit goede doel.
Huis aan huis verkoop van eieren rond de Pasen. Dit om de clubkas te spekken.
Lootjes trekken, cadeautje maken: het bekende verhaaltje.
Tevens verzorgen wij jaarlijks met ons schip de aankomst van de goedheiligman in
Thorn.
Soort van zeskamp, waarbij de groepen zich over het water naar de verschillende
posten begeven.
M.b.v. touw en houten palen leuke-nuttige bouwwerken/speeltoestellen
realiseren. Denk hierbij aan een poort, een loopbrug, een vlot of een vlaggenmast.
Om kinderen voor te bereiden op de zeilweek, maar ook om het algemene
nautisch niveau binnen de vereniging op peil te houden wordt er vaak op
zaterdagochtend in kleine groepjes geoefend met zeilen.
De doorstroming van leden binnen de groep vindt plaats bij de aanvang van een
nieuw seizoen. Gedurende deze dag `vliegen` de oudste leden over naar de
volgende speltak. Dit is ook het moment dat de samenstelling van de stafteams
kan veranderen.
Alle bovengenoemde activiteiten komen samen gedurende dit 5 dagen (Dolfijnen)
/ 10 dagen (Zeeverkenners, Wilde Vaart) durende zomerkamp. Dit is een zeer
intensieve periode van voorbereidingen, samen zijn, samen werken en plezier
maken. Hier wordt het hele jaar naar uit gekeken.

De nautische vaardigheden lopen als rode draad door de meeste programma’s.
Naast bovengenoemde activiteiten vermaakt de jeugd zich ook met de volgende activiteiten die geen uitleg behoeven:
-

Schaatsen
Zwemmen
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-

Wandelingen (bijvoorbeeld Ardennen)
Excursies sluis/stuw
Voetballen
Kleine tijdvullende actieve/educatieve spelletjes

De programma’s hebben jaarlijks min of meer dezelfde inhoud, maar met mogelijk net iets andere uitvoeringsvormen. Dit wordt vooral
bepaald door de samenstelling van de groep, enthousiasme van de stafteams, weersomstandigheden en materialistische mogelijkheden.
De wekelijkse opkomst ziet er als volgt uit:
Dolfijnen (8 tot 12 jaar)
10:00
Verzamelen en opstellen
10:15
Start activiteit
11:00
Pauze (koekje, ranja/thee)
11:15
2e deel activiteit
12:15
Opruimen en afwassen
12:30*
Afstellen en naar huis

*

Zeeverkenners (12 tot 16 jaar)
13:00
Verzamelen en opstellen
13:15
Start activiteit
14:45
Pauze (koekje, ranja/thee)
15:15
2e deel activiteit
16:30
Opruimen en afwassen
17:00*
Afstellen en naar huis

Wilde Vaart (16 t/m 18 jaar)
13:00
Verzamelen en opstellen
13:15
Start activiteit
14:45
Pauze (koekje, ranja/thee)
15:15
2e deel activiteit
16:30
Opruimen en afwassen
17:00
Afstellen en naar huis
18:00
Eten samen met staf

In de winterperiode stoppen de Zeeverkenners om 16:30, zodat de kinderen met daglicht huiswaarts kunnen keren.
De Dolfijnen draaien dan ook een verkort programma van 10:00 tot 12:00.
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