
 

Een bijzonder jaar… 2020 Scouting Gouden Cirkel 

Vind je alles leuk en kan je niet kiezen wat je gaat doen? Kiezen hoeft niet, want op scouting kan 
bijna alles! Scouting is niet alleen een actieve en uitdagende vrijetijdsbesteding, maar biedt ook 
mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en steeds je grenzen te verleggen. Naarmate je ouder wordt 
kan je steeds meer zelf en met je leeftijdsgroep bepalen wat je activiteiten zijn. Dan ga je 
automatisch meer dingen uitproberen en 
ontwikkelen waar je interesses liggen en 
waar je talent voor hebt. Dit uitproberen 
en gewoon doen vergroot het 
zelfvertrouwen en helpt ook in het vinden 
van de juiste opleiding, baan of hobby. En 
wie weet geef je later ook wel leiding aan 
een groep kinderen.  

Wij werken zowel individueel als in 
groepen aan die vaardigheden, die in je 
volwassen leven ook heel goed van pas 
kunnen komen. Gezamenlijk activiteiten 
organiseren, een kamp houden, een 
maaltijd bereiden, een tocht 
lopen/navigeren, EHBO beoefenen. Dit afgestemd op wat het groeps- en individuele niveau is, zodat 
iedereen mee kan doen. Dit sociale aspect van het werken in groepen, vergroot de 
samenredzaamheid. Wij richten ons vooral op de Middelburgse jeugd en omliggende dorpen, maar 
naast de activiteiten voor een grote groep kinderen is er dus ook genoeg uitdaging voor 
volwassenen. We proberen zo laagdrempelig mogelijk te zijn en onze activiteiten zo goedkoop 
mogelijk te houden, zowel voor de leden als de vrijwilligers, zodat scouting voor iedereen bereikbaar 
is, ongeacht achtergrond of inkomen. Wil je meer weten over onze groep of over het afwisselende en 
actieve programma van de speltakken, lees dan verder in dit jaarverslag van de Gouden Cirkelgroep, 
of kijk op ScoutingGoudencirkel.nl 

2020 
Dat 2020 volkomen onverwacht een totaal ander jaar is geworden dan verwacht, zal niemand 
verbazen. De ontwrichtende werking van het coronavirus heeft ook onze groep getroffen. Dit jaar 
ging alles anders... Voor het eerst in onze geschiedenis zijn we een aantal weken gedwongen 
gesloten geweest, vanaf zaterdag 14 maart waren er geen opkomsten meer. Dit duurde tot zaterdag 
2 mei. Vanaf dat moment konden de jongste leeftijdsgroepen weer draaien en langzamerhand 
gingen we weer ‘open’. Gelukkig konden de zomerkampen op aangepaste wijze ook doorgaan. Na de 
zomer hebben we een lange periode weer ‘normaal’ kunnen draaien, maar tegen december werd 
het steeds kritieker en uiteindelijk hebben we het jaar ook in een Lock down afgesloten. Scouting 
Gouden Cirkel heeft ook snel kunnen schakelen, al direct in maart werden de eerste online-
opkomsten georganiseerd en binnen enkele zaterdagen hadden bijna al onze speltakken de leden 
digitaal of via thuisopdrachten weer gevonden! Een volledig nieuw programma-aanbod werd 
gecreëerd en ook het vergader- en afsprakencircuit ging online gewoon door. Door een aantal 



jaarlijks ‘vaste’ activiteiten is wel een streep gegaan, geen weekendkampen, herdenkingen,  
trainingen, kerstviering, klus dag, regionale activiteiten en helaas ook geen start van ons 
jubileumjaar... maar dat volgt in 2021 ;-) In dit jaarverslag laat elke speltak zien waar de ruimte wél 
lag dit jaar, online én met de fysieke opkomsten. We hebben 2020 ook goed kunnen doorstaan met 
hulp van onze landelijke organisatie Scouting Nederland. Direct na elke persconferentie was er een 
uitstekende update met de voor ons van toepassing zijnde nieuwste richtlijnen goed geformuleerd. 
En tenslotte zijn er nog onze vrijwilligers. Juist dit jaar hebben zij laten zien waar wij zo goed in zijn: 
aanpassen aan nieuwe omstandigheden en met veel inzet en enthousiasme ‘gewoon’ doorscouten! 

 

 

Doelstelling van de Vereniging Scouting Nederland De doelstelling 
luidt als volgt: Het bevorderen van het spel van verkennen in 
Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om 
daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan 
meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de 
vorming van de persoonlijkheid 

 

Onze groep is onderdeel van Scouting Nederland, de grootste jeugd- en jongerenorganisatie in 
Nederland met meer dan 1.000 groepen en in totaal zo’n 110.000 leden.  

 De Gouden Cirkelgroep is één van de zeven scoutinggroepen in Middelburg. Het is een club met 
ongeveer 100 leden. Binnen de groep zijn verschillende speltakken waarin kinderen of jongeren uit 
één leeftijdsgroep hun spel spelen. Onder leiding van enthousiaste vrijwilligers doen deze groepen 
wekelijks afwisselende activiteiten die passen bij de leeftijd. Daarnaast zijn er natuurlijk de 
weekenden, bijzondere activiteiten met de hele groep en het jaarlijkse zomerkamp. Ons clubgebouw 
staat aan de noordrand van Middelburg. Alle leeftijdsgroepen hebben een eigen lokaal. Ben je vier en 
een half jaar of ouder en wil je komen kijken? Dat kan! Laat ons even weten als je komt kijken. Onze 
email en telefoongegevens staan op de website. Speltakken en tijden  

Onze scoutinggroep heeft de volgende speltakken: Bevers van 4 en een half tot 7 jaar, Welpen van 7 
tot 11 jaar, Scouts van 11 tot 15 jaar, Explorers van 15 tot 18 jaar, Stam van 18 tot 23 jaar 
Ouder(e)Scouts 23 plus. De bevers, welpen en scouts hebben opkomst op zaterdagochtend en de  
explorers en stam op vrijdagavond. De ouder(e)scouts  een maal in de vier weken op 
donderdagavond. 

Vereniging- en stichting bestuur 

 Onze scoutinggroep bestaat uit een vereniging -en een stichtingsbestuur. De vereniging richt zich op 
het scoutingspel en de ontwikkeling van de groep en de beheerstichting zorgt voor het gebouw en de 
financiën. Beide hebben een eigen bestuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Het leidingteam 

Zonder vrijwilligers geen scoutinggroep. De leiding, een groep mensen die het leuk vindt elke week 
voor een opkomst te zorgen, doen dat geheel belangeloos. Niet alleen de kinderen beleven bij de 
groep een leuke tijd maar ook de leidingteams. Samen hebben zij veel plezier in het leiden van hun 
speltak en het bedenken en uitvoeren van allerlei activiteiten.  

In deze tabel is het aantal 
“ervaringsjaren” zichtbaar 
van ons leidingteam. 

 

 

 

 

 

Ledenverloop 2020 

Opvallend is dat ondanks alle corona uitdagingen in 2020 de groep is gegroeid met 9 leden ! Een 
prachtig resultaat. Ook als je kijkt naar de tabel daaronder is te zien dat onze groep in de lift zit, en 
weer bijna op het niveau van rond 2000.  

Interessant is wellicht te zien dat de bv de terugval in leden in de eind jaren 80 en begin 90 te maken 
hadden met brand/vandalisme van onze gebouwen.   

Gelukkig kan de groep iedere keer weer de schouders eronder zetten, en zijn we uiteindelijk een 
stabiele, en gezonde groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bevers • 5 - 7 jaar • jongens en meisjes  

Wat was jullie meest originele online-opkomst?  

Een fantastische Jungle opkomst online door Dennis gemaakt. 

Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ doen?  

In plaats van op kamp te gaan hebben we een hele leuke 
kamp dag gehad aan het Veerse Meer, en we hebben thuis 
veel opdrachtjes gedaan. En veel buiten spelen       

Wat gaan jullie in 2021, als we uit de Lock down 
zijn, zeker doen?  

Dan gaan we zeker weer op kamp, en in een tent slapen ! 

Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar extra 
bijzonder ? 

Dat we bij elkaar mochten zijn en toch een leuke kampdag hebben gehad 

 

 

 

Welpen • 7 - 11 jaar • jongens en meisjes 

Wat was jullie meest originele online-
opkomst?  

De opkomst online waarin we op zoek gingen naar 
de sleutel van gebouw ! dat was erg spannend ! 

Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ 
doen?  

Er waren 3 kampdagen georganiseerd bij het 
clubhuis, in het thema Hotel. Dat was net als een 
“kamp” ook erg leuk. We bleven niet slapen , maar 
hebben het super leuk gehad ! 

Wat gaan jullie in 2021, als we uit de Lock down zijn, zeker doen?  

We willen weer meer buiten het eigen terrein dingen gaan ondernemen, naar het bos en het strand ! 

Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar extra bijzonder? 

Dat het door mocht gaan ondanks alle maatregelen, en de leiding had extra hun best gedaan er een 
heel leuk kamp van te maken. We voelden ons echt hotelgasten, we werden bediend aan tafel en 
konden kiezen wat wilden eten. Ook hebben we leren serveren, koken en zeep maken. 

 

 



Scouts • 11 - 15 jaar • jongens en meisjes 

Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ doen?  

Buitenom de Lock down periodes lekker buiten opkomst draaien, soms was dat 
best koud en op anderhalve meter lastig , maar dan konden we in elk geval samen 
spelen, en scouting activiteiten doen. 

We hebben ook (buiten) de nieuwste scouts geïnstalleerd . 

Wat gaan jullie in 2021, als we uit de Lock down zijn, zeker doen?  

Weer volop meedoen aan de regioactiviteiten als het Pinksterkamp, en de kookwedstrijden .  
En uiteraard willen we dan echt op Zomerkamp ! Een hele 
week ! 
Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar extra 
bijzonder? 

In plaats van een kamp hebben we 3 hele gave kampdagen 
gehad, een fietshike(in de regen…) een stranddag en we 
hebben een katapult gepionierd . 

 

Explorer • 15 - 18 jaar • jongens en meisjes 

Wat was jullie meest originele online-opkomst?  

Er zijn niet zoveel opkomsten geweest, online had niet onze voorkeur maar de regio opkomst , een 
groots opgezet moordspel met andere explo groepen was erg geslaagd ! 

Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ doen?  

Online opkomsten houden, maar dat was absoluut niet zo leuk als anders.. 

Wat gaan jullie in 2021, als we uit de Lock 
down zijn, zeker doen?  

Op kamp ! dat een ding wat zeker is, en veel leuke actieve 
dingen ondernemen. We starten met een nieuwe groep . 

Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar extra 
bijzonder? 

We hebben geen kamp gehad , en ook in 2021 nog niet. De 
nieuwe groep start na de vakantie 2021 

 

 

 

 

 

 



 

Stam • 18 - 23 jaar • dames en heren  

Wat was jullie meest originele online-opkomst?  

Online heeft de Stam geen opkomst gedraaid, wel een keer meegedaan met 
de Oudere Scouts, erg leuk ! De keren dat we opkomst mochten draaien 
waren fijn en gezellig. 

Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ doen?  

Met de I Scoutgames meegedaan, super leuk ! 

Wat gaan jullie in 2021, als we uit de Lock down zijn, zeker 
doen?  

Een nachtje slapen op club en lekker doorzakken met z’n allen…vuurtje erbij 
en een lekker drankje  

Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar extra bijzonder? 

Helaas geen kamp gehad, wel wat dagtrips gemaakt en elkaar buitenom het scouting terrein 
ontmoet. 

 

Ouder(e)scouts • 23 - ……jaar • dames en heren 

Wat was jullie meest originele online-
opkomst?  

De online moord mysterie opkomst, waarin puzzels 
moesten worden opgelost en er moest worden 
samengewerkt. Uiteindelijk werden er prachtige 
verhalen geschreven via een raadsel systeem 
Ook een gave muziek quiz gedaan. 
Wat konden jullie dit jaar wel ‘gewoon’ 
doen?  

Wat we wel konden doen waren de maandelijkse opkomsten, Online dan wel uiteraard, we hebben 
ook veel contact gehad via Whats app. Voor de crisis uitbrak zijn we op weekend kamp geweest, net 
op tijd !  En in het najaar een volledig corona proof camper kamp gehad… Rondom de feestdagen in 
december hebben we een grote kerstpakketten actie opgezet en rond de 70 oudere, eenzame 
inwoners van Middelburg en Veere een kerstpakket gebracht. 

Wat gaan jullie in 2021, als we uit de Lock down zijn, zeker doen?  

Samenkomen bij een vuurtje, een BBQ houden, praten en luisteren naar elkaar en vooral nieuwe 
activiteiten bedenken en doen ! 

Wat maakte jullie zomerkamp dit jaar extra bijzonder ? 

Op dit moment nog het mysterie erom heen, geen idee van de locatie nog. Maar leuk en spannend 
gaat het weer worden. 

 



 

Contact : 
Adres:  

Geersesweg 8a 4332RA Middelburg 

Email: 

info@scoutinggoudencirkel.nl 
vertrouwenspersoon@scoutinggoudencirkel.nl 
ledenadministratie@scoutinggoudencirkel.nl 
penningmeester@scoutinggoudencirkel.nl 
verhuur@scoutinggoudencirkel.nl 
praktijkbegeleider@scoutinggoudencirkel.nl 

 

Postadres: 

Waterlooze Werve 24 
4363BL Aagtekerke 

Email speltak: 

beverleiding@scoutinggoudencirkel.nl 
welpenleiding@scoutinggoudencirkel.nl 
scoutsleiding@scoutinggoudencirkel.nl 
explos@scoutinggoudencirkel.nl 
stam@scoutinggoudencirkel.nl 
ouderescouts@scoutinggoudencirkel.nl 

 

En volg ons op Facebook en Instagram   

Scouting Gouden Cirkel 


