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Voorwoord.
Voor het Reizend Scoutingmuseum is 2016 een jaar geweest met een groeiend
aantal evenementen waar we hebben laten zien wat Scouting was en is.
In dit jaarverslag willen wij u laten zien dat het Reizend Scoutingmuseum continu in
beweging is.
Het bestuur werkt aan haar visie, imago, mensen en doelstelling op alle fronten met
een gemotiveerd team. Waarbij veel dank aan alle mensen die zich iedere keer weer
inzetten tijdens klusdagen of evenementen.
We spreken onze zorg uit over het voortbestaan van het museum, het is geheel
afhankelijk van giften en donaties, ondanks het verbeteren van de economie.
Wij hebben ook grote zorg om onze doelstelling te kunnen blijven realiseren: naar de
mensen toegaan en te laten zien wat Scouting was en is op een interactieve manier.
Een belangrijke schakel is het vervoer, van ons materiaal, de vrachtwagen en is een
speerpunt om hiervoor geld te genereren.
Wij zijn blij met alle giften, donaties en vriendenbijdragen, klein of groot. De materiele
giften gebruiken wij weer bij nieuwe exposities. Daarnaast zijn we ook druk bezig om
de collectie digitaal te registreren, wat een hele klus is en waar vooral voor het
inscannen van materialen veel tijd in beslag neemt.
Gaat u met ons mee om even terug te reizen naar 2016 en het Reizend
Scoutingmuseum?
Marisca de Jonge-Kamperman
Secretaris/PR
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Activiteiten
Eind 2015 zijn de volgende werkafspraken gemaakt voor 2016:
1. Het verbeteren van de opslag in het
depot, hierbij is tijdens de landelijke NL Doet
actie een begin gemaakt. Ook het onderhoud
aan de grote materialen, zoals de
blankhouten vitrinekasten werd op het lijstje
gezet.
2. Digitalisering van de collectie.
In 2016 hebben we vooral delen van de
bibliotheek kunnen digitaliseren en
archiveren. In overleg met het Nationaal
Scoutingmuseum Baarn is besloten om de uitgebrachte ledenbladen in te
scannen en daar een gezamenlijk bestand van op te bouwen. Vrijwilligers van
het Reizend Scoutingmuseum hebben administraties/jaarverslagen van
groepen en regio‟s gescand, als ook brieven van oud scouts die van belang
zijn voor het erfgoed. Door de digitalisering zijn we nog beter in staat om
exposities samen te stellen en inzicht te krijgen wat er werkelijk in de collectie
zit.
3. Het uitzoeken van insignes, T-shirts, groepsdassen, vaardigheidsinsignes en
badges, nationaal en internationaal, begint vruchten af te werpen en ook het
uitzoeken van metalen pins/ansichtkaarten Scouting. Leden van het Bestuur
en vrienden hebben hierin de taak(specialisme) op zich gekregen en genomen
om dit inzichtelijk te krijgen. En dan is er nog veel meer om op in te zoemen
en uit te zoeken, maar waarvoor momenteel de menskracht ontbreekt.
4. Om meer geld te genereren is besloten om collectiedelen, waarvan meer dan
3 in de collectie, te ruilen of te verkopen, evenals loten van de Nationale
Scoutingloterij te verkopen.
Daarnaast besloten om bij aanvragen voor een stand en/of expositie een
vrijwillige bijdrage te vragen per dagdeel dat het museum aanwezig is, naast
de eventuele tent-, materiaalhuur c.q. vervoerskosten.
5. Zoveel mogelijk activiteiten te bezoeken waar mogelijk met een stand of eigen
tent om naar buiten te treden. Hierbij het kostenaspect vervoer materiaal wel
in de gaten te houden, aangezien dit hoge kosten zijn.
In 2016 waren we met aanwezig op/bij:
januari
stand bij 70 jaar Scoutinggroep Rimboejagers in Den Haag.
maart
NL Doet, klussen aan de tentoonstellingskasten met de landelijke
actie. Onderhoud van de houten kasten, aanbrengen van extra
vitrinedelen in sommige kasten. Dankzij een gift van het
Oranjefonds kon dit worden gerealiseerd.
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april

april
mei
Juni
Juni
Juni
Juli
September
September
September
September
Oktober

Oktober
Oktober
November
December

Duinenmars, Kijkduin. Expositie over wandelmarsen voor en
door Scouts en 100 jaar leeftijdscategorie Welpen in
Nederland.
Bijeenkomst met Women in Progress.
Intercamp Josefov in Tsjechië, 3000 deelnemers en bezoekers.
Expositie in 2 paviljoententen en een swop(ruil)hoekje.
Met Eventshelter/expositie aanwezig bij 70-jarige Scoutinggroep
JC. McCormick in Zoetermeer, circa 250 deelnemers.
Met paviljoentent aanwezig bij 100 Landelijk Bands Concours· in
Den Haag, expositiethema: muziek en Scouting.
Netwerken tijdens de Landelijke Raad in Zeewolde, Scouting
Nederland.
Expositie in Eventshelter tijdens 1ste Gilwell Reünie Nederland
op Ada‟s Hoeve in Ommen, 250 deelnemers.
Met Eventshelter/expositie aanwezig bij 70-jarige Scoutinggroep
Jutters Willemsoord in Den Helder. Ruim 200 deelnemers.
Meet & Greet voor vrienden omgezet in Klusdag.
Expositie bij Scoutinggroep Orion in Voorburg tijdens hun
Scout-it-Outdag in en rondom het clubgebouw.
Met Eventshelter/expositie aanwezig bij 70-jarige watertak
van Scoutinggroep De Geuzen in Arnhem.
Scout-It-Out van Regio Hollands Midden in het Archeon.
Een geweldige dag in dit park, met 1600 Scouts die allerlei
activiteiten deden en het museum een grote stand had.
10 Scoutinggroepen tijdens Jota/Joti bezocht en geïnformeerd
over het Reizend Scoutingmuseum en groepsdonaties.
Collectorsmeeting scouting, Leuven, België, 200 bezoekers.
Bijeenkomst Erfgoed Zuid-Holland over nieuwe erfwet en
regels afstand doen van/verkopen collectiedelen.
Netwerken tijdens de Landelijke Raad in Zeewolde, Scouting
Nederland.

6. Organiseren van maandelijkse klusdagen. Elke 1ste zondag van de maand is
er een klusdag in het werkdepot aan de Karolusstraat 4 in Oosterhout. Dan
wordt er gewerkt aan nieuw samen te stellen exposities, onderhoud van
expositiekasten, collectiedelen, in- en uitpakken evenementskisten en giften.
Het bestuur is hierbij sturend, stuurt circa een week ervoor, een berichtje naar
vrienden en/of relaties met de vraag of zij een dagje willen meehelpen
klussen. Ook wordt dit gecommuniceerd via de website en Facebook.
7. Informatie te verzamelen over het behoud van erfgoed door andere musea,
zowel klein- als grootschalig, nieuwe wetgeving over erfgoed. Hiervoor zijn
leden van het bestuur onder meer naar een bijeenkomst geweest van Erfgoed
Zuid-Holland.
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Voor 2017 zijn er ook werkafspraken gemaakt en evenementen ingepland.
Continueren deelname aan vaste evenementen, maar daarbij ook de kans benutten
buiten Scoutingactiviteiten bekendheid te krijgen.
Op de planning voor 2017 staan onder voorbehoud ingepland:
 Onder voorbehoud deelnemen aan de Beursvloer van Gemeente Oosterhout,
matchen met andere organisaties.
 Meedoen aan NL Doet, op een andere manier klussen en vrijwilligers trekken.


Duinenmars in april, trekt jaarlijks duizenden deelnemers.


50ste Intercamp, Warendorf (Duitsland) 3000 Scouts uit 10 landen.
 Maandelijkse klusdagen op de 1ste zondag van de maand, feestdagen
uitgesloten.
 Netwerken tijdens bijeenkomsten van Scouting Nederland, zoals een
Landelijke Raad.
 Informatiebijeenkomsten bijwonen Erfgoed Zuid-Holland.
 Jaarlijkse „Vrienden Jamboree‟, Meet & Greet voor vrienden, vrijwilligers,
klussers en relaties van het Reizend Scoutingmuseum.
 Jubilerende Scoutinggroepen helpen met opzetten van tentoonstellingen en/of
ideeën hiervoor aanreiken.
 Stand op de informatiemarkt tijdens de Scout-In, kaderweekend Scouting
Nederland op het Scoutinglandgoed Zeewolde.
 Overleg met lokale Scoutinggroepen en Regio De Baronie.
 Internationaal samenwerking met andere Scoutingmusea en een afvaardiging
naar de Internationale Collectorsmeeting Scoutingverzamelaars in Leuven.
 Contacten leggen voor 2018 bij grote Scoutingevenementen zoals de
Roverway en Nawaka.
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Speerpunten voor 2017 zijn en blijven :
A. het werven van fondsen voor de huisvesting, onderhoud
tenten, transportmateriaal en onderhoud/vervanging in de
toekomst.
B. Het werven en behouden van vrijwilligers bij het museum.

De kennis binnen het bestuur en het museum willen we graag
delen door het aanbieden van workshops.
We denken hierbij aan onderwerpen als:
1.
Hoe zet je een expositie op?
2.
Het verzamelen van materiaal voor je expositie.
3.
Kostenaspect expositie.
4.
Communicatietrainingen.
5.
Padvinderij toen en Scouting nu
6.
Waar let je op bij het onderhouden en archiveren van
collectiemateriaal?
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Publiciteit.
Voor publiciteit wordt verschil gemaakt tussen interne als externe contacten.
Interne contacten
Bij evenementen worden zowel de deelnemende organisaties, als vrienden
geïnformeerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel de reguliere als
elektronische berichtgeving.
Ook in de kalender op de website worden activiteiten gemeld en via
social media als Facebook worden mensen geïnformeerd.

Externe contacten
In 2016, een jaar met veel nieuwe kansen, zijn nieuwe contacten gelegd met onder
andere:
 Scouting Regio de Baronie, dit is de regio waar het Scoutingmuseum haar
domicilie heeft en graag bekend wil worden.
 Lokale en regionale pers zoals Omroep Oosterhout en Omroep Brabant.
 VVV-kantoor Oosterhout.
 Wanzl bedrijfsinrichting in Oosterhout.
 Scoutinggroepen in Oosterhout.
 Scouting Nederland in verband met internationale giften, en is het museum
aan gelieerd.
.
Ook bestaande contacten werden en worden
onderhouden. Zowel nieuwe als oude contacten kunnen
bij het werk van het museum van belang zijn en worden
gekoesterd.
We willen als Reizend Scoutingmuseum immers laten
zien wat Scouting is en doet, maar ook wat het in het verleden heeft gedaan en
betekend voor veel mensen. Ook willen we laten zien dat je kunt leren van het
verleden.
En willen we dit, als Reizend Scoutingmuseum, blijven doen dan hebben we continu
nieuwe input nodig van alle kanten.
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Interne organisatie
Huisvesting
Het Reizend Scoutingmuseum heeft haar domicilie in Oosterhout, aan de
Karolusstraat 4 op het bedrijventerrein “Vijf Eiken”, ingang van WANZL
Bedrijfsinrichting.
In het pand zijn ruimtes ingericht voor:
- Opslag kasten/kisten en ander groot materiaal
- Opslag collectiedelen in zuurvrije dozen
- Werkruimte om exposities samen te stellen
- Bibliotheek, boeken en spelmappen
- Documentatieruimte, folders etc.
- Vergaderruimte
Met de eigenaar van het pand hebben we afspraken over het gebruik gemaakt. Het
is, gezien de ruimte, helaas niet mogelijk om exposities in het pand op te stellen. Wel
om materiaal ervoor uit te zoeken, hiervoor is een speciale werkruimte ingericht.
Vervoer, alle grote stukken/kasten voor een tentoonstelling worden vervoerd met een brandweer- wagen
van ruim 30 jaar oud.
Het is fijn dat we over deze vrachtwagen beschikken,
maar is voor het Reizend Scoutingmuseum een
behoorlijke kostenpost in verband met stijgende
onderhoudskosten.
Om deze bijzondere vrachtwagen op de weg te kunnen houden zal in 2017 gekeken
worden naar een speciale vervoersactie. Ook zullen er mogelijkheden worden
onderzocht naar andere vormen van transport, hierbij valt te denken aan een VAN of
bestelbus met verhoogd dak en een lift of laadklep.
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Bestuur.
Het Reizend Scoutingmuseum is een onafhankelijke stichting met een bestuur van
vrijwilligers.
Het bestuur bestond in 2016 uit:
Voorzitter
: Wouter de Jonge
Vicevoorzitter
: Wilhelm de Bruin
Secretaris/PR
: Marisca de Jonge-Kamperman
Penningmeester
: Nan Boudewijns
Materiaalbeheer
: Ed de Leur
Algemeen lid
: Willy Limbosch en Sonja Te Locke
In september 2016 werden 2 bestuursleden herkozen conform het rooster van
aftreden, dit is echter pas februari 2017 gebeurd door omstandigheden. Het rooster
van aftreden blijft zoals het is.
Het bestuur vergaderde in 2016 elke 2 maanden op vaste avonden.
Daarnaast was het bestuur actief bij de klusdagen, samenstellen exposities, inruimen
nieuwe depot, naar buiten treden etc.

Vrijwilligers/Vrienden.
Onontbeerlijk voor het Scoutingmuseum zijn de
vrijwilligers en vrienden die waar nodig een
helpende hand uitsteken.
Om een en ander structuur te geven heeft het
bestuur een team vrienden in haar administratie
opgenomen. Dit zijn vrienden die hebben
aangegeven naast de financiële steun ook op een
andere manier te willen helpen waar nodig.
Denk hierbij aan: tenten op zetten bij evenementen, schoonmaken, digitaliseren, collectiegiften
uitzoeken etc. Ook even op bezoek gaan bij
mensen die eventueel iets willen schenken.
Heel veel dank aan deze mensen, zonder hen zou het museum een groot probleem
hebben praktisch gezien.
Het bestuur is continu op zoek naar nieuwe vrienden en vrijwilligers, zowel denkers
als doeners zijn welkom.
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Financiële vrienden.
De vrienden van het museum ondersteunen ons door jaarlijks
een bedrag te storten bij het museum van € 25.--.
Zij ontvangen 1 à 2 x per jaar een nieuwsbrief, zoveel mogelijk
digitaal, en een kerstwens. Het bestuur probeert zoveel mogelijk
kosten te besparen door post digitaal te verzenden.
Als dank aan alle vrijwilligers, vrienden, relaties en giftgevers
organiseert het bestuur 1 x per jaar een Vrienden Jamboree.
Een dag om alle giften van het jaar te laten zien en informeel met elkaar te praten
met een hapje en een drankje. De ‘Meet & Greet’ van het Reizend Scoutingmuseum.
In 2014 werd gestart met de actie „Tientje voor een tent’ door een BBQ te koppelen
aan de Vrienden Jamboree, waarbij de opbrengst voor de aanschaf van een nieuwe
museumtent was. Hiervan zijn er inmiddels, zoals eerder gemeld, twee aangeschaft
en een Eventshelter.

Conform de statuten was er voor 2016 een Vrienden Jamboree
gepland, de Meet en Greet voor alle medewerkers/vrienden en
relaties van het museum.
Deze is op het laatst omgezet in een klusdag
door de lage respons op de uitnodiging. Het bestuur vindt het
bijzonder jammer aangezien het voor het museum een van de
weinige momenten is om iedereen te laten zien waar we mee
bezig zijn en hoever we zijn, welke giften er zijn binnengekomen
en hoe we deze anno 2016 verwerken.
.
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Financiën:
De financiën van het Reizend Scoutingmuseum in 2016 zijn
door de penningmeester in kaart gebracht.
Van belang is, voor mensen die een financiële
gift geven, dat giften ook kunnen worden
opgegeven aan de belasting. Het Reizend Scoutingmuseum is door de
belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instantie,
ANBI en Culturele Instelling.
In 2016 is ook begonnen met groepen te informeren dat zij, als groep, ook vriend van
het museum kunnen worden. De start is hiervoor gegeven tijdens de jaarlijkse JOTAJoti en zijn er flyers uitgedeeld.
Het is hard werken, voor het Reizend Scoutingmuseum, om door te kunnen blijven
gaan zonder subsidie of andere vorm van extra inkomsten. Vandaar ook het besluit
om een vrijwillige bijdrage per dagdeel te vragen aan groepen/organisaties voor het
museum.
Exploitatieoverzicht
Ontvangsten:
Vrienden/giften
Verhuur/verkoop
Rente

Reizend Scoutingmuseum
over 2016
4.661
1.490
5

over 2015
5.564
1.815
5

6.156

7.384

Uitgaven:
Huisvestingskosten
Autokosten
Overige kosten
Financieringskosten
Afschrijvingen
Boekverlies tent

3.284
753
374
188
270
0

Exploitatieresultaat

3.420
1.327
441
238
254
65
4.869

5.745

1.287

1.639

Bestemming resultaat
Bij besluit van de Algemene Jaarvergadering is de jaarrekening 2016
goedgekeurd en is met algemene stemmen besloten om het resultaat ad € 1.287
toe te voegen aan het eigen vermogen.
Jaarverslag 2016
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Inkomsten zijn afkomstig van onder andere:
1. Vrienden van het Scoutingmuseum
2. Eenmalige bijdrages, legaten.
3. Verkoop merchandise, zoals naambandjes, badges etc.
4. Verhuur tent.
5. Verkoop loten Scouting loterij.
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Conclusies en aanbevelingen:
Het bestuur heeft de activiteiten, financiën etc. bij elkaar gezet en een aantal
conclusies getrokken.
 Er zal hard moeten worden gewerkt aan het werven van nieuwe, financiële,
vrienden en fondsen. Veel van de huidige, financiële, vrienden zijn op hoge
leeftijd en vaak niet meer zo mobiel en is uitval te verwachten.
 Ook zal het bestuur blijven werven t.b.v. uitbreiding en behoud van het team
praktische vrienden.
 Daarnaast zal de actie voor onderhoud van de tenten doorgaan en gepusht
worden op alle activiteiten.
 Werken aan meer bekendheid buiten Scouting om fondsen te kunnen werven.
 Vooral doorgaan met de exposities op maat te maken en deze naar de
mensen toe te brengen.
 Financieel meer acties in verkoop merchandise te ontwikkelen en bijdrages
vragen voor het staan met een stand.
 Door te gaan met het digitaliseren van de collectie.
 Voor PR contacten met lokale, regionale en landelijke pers verbeteren en
actiever op social media worden.
 Meer inzoemen op contacten met instanties zoals Erfgoed Zuid-Holland.
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