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62% van leiding heeft basiskwalificatie 

[52% in 2016; verscheidene vrijwilligers 

zitten in afronding van hun traject]

8 van 11 onderdelen hebben 

teamleiderskwalificatie 

[8 van 11 in 2016; meer vrijwilligers 

beschikken over teamleiderskwalificatie]

6 van 11 onderdelen hebben 

kampkwalificatie 

[7 van 11 in 2016; betreft alleen bij onderdeel 

passend kampkwalificatie

Leidingdag van, voor en door eigen vrijwilligers waarbij stil is 

gestaan bij rol van vrijwilliger, begeleiding van explorerhelpers

en waarin workshopsessies over improviseren, pionieren en 

programmeren werden aangeboden

EHBO-opfrisavond met Lotus slachtoffer verzorgd door het 

Oranje Kruis voor leiding en explorerhelpers onder begeleiding 

van gecertificeerde trainer

Explorerbestuurstraining voor leden van het explorer-

managementteam samen met ander exploreronderdelen uit de 

regio (in Scoutscentrum De Eendenkooi)

Regio-introductieavond voor nieuwe leiding om nader kennis 

te maken met de rol van de Regio Scouting Den Haag 

Training Pesten of plagen verzorgd door YMCA voor leiding 

om handvatten te bieden hoe te handelen bij pesten

Er is goed 

contact met 

CJG Segbroek

De jaarlijkse EHBO-

opfriscursus was 

weer een succes

Vrijwilligers testen ‘Escaperoom’ 

spel van Scouting Nederland in 

het kader van #scouting2025

YMCA verzorgde de 

leerzame training 

Pesten of plagen



Datum Activiteit

14/01 Nieuwjaarsopening

28/01
Wervingsactiviteit ‘Boys adventure morning’  & 

‘ladies night’ 

29/01 Leidingdag

18/02 & 19/02 Berentocht 35

24/02 / 25/02 Lasergamen

04/03 LUI-activiteit: iScout

18/03 Regionale teddyberentocht Bevers

08/04 Duinenmars & Klusdag in en om Wigwam

04/05 Dodenherdenking Ockenburgh / Heesterbuurt

13/05 & 14/05 Regionale scoutingwedstrijden Scouts

24/06
Promotieactiviteiten op Proef de Zomer in 

Vruchtenbuurt

Daarnaast zijn alle onderdelen ten minste een maal op 

weekendkamp geweest

Dodenherdenking Ockenburgh

‘Ladies night’ trekt veel bekijksNieuwjaarsopening

Mini-berentocht Welpen – met 

veiligheidshesjes natuurlijk

Meisjesscouts organiseren 

activiteit voor ouders Welpen van de Commoosiehorde

weten nu alles over groente

https://www.mohicanen.nl/2017/05/04/scouting-mohicanen-herdenkt-op-twee-plekken/
https://www.mohicanen.nl/2017/05/04/scouting-mohicanen-herdenkt-op-twee-plekken/
https://www.mohicanen.nl/2017/02/02/mohicanen-ladies-night-trekt-bekijks/
https://www.mohicanen.nl/2017/02/02/mohicanen-ladies-night-trekt-bekijks/
https://www.mohicanen.nl/2017/01/16/mohicanen-openen-nieuw-jaar-stijl/
https://www.mohicanen.nl/2017/01/16/mohicanen-openen-nieuw-jaar-stijl/
https://www.mohicanen.nl/2017/06/11/groenteopkomst/
https://www.mohicanen.nl/2017/06/11/groenteopkomst/


De Ochtendbevers hebben een 

clownesk zomerlogeerweekend

De Roverscouts brengen 

tijdens hun zomerkamp in 

Oost-Europa ook een bezoek 

aan kamp Auschwitz

Een kampvuur mag natuurlijk niet 

ontbreken tijdens zomerkamp van Sint 

Jorishorde en Sterrenhorde

De Scouts en Explorers hebben hun 

eerste internationaal zomerkamp met 

Engelse zustergroep in België
In België mag een bezoek aan de 

grotten van Han niet ontbreken

De Welpen van de Malicetehorde

kunnen hun geluk niet op met de 

vondst van vele dukaten

De Welpen van de 

Commoosiehorde

gaan volledig op in 

het thema

https://www.mohicanen.nl/2017/07/16/namenlied-meisjeswelpen/
https://www.mohicanen.nl/2017/07/16/namenlied-meisjeswelpen/
https://www.mohicanen.nl/2017/08/04/scouting-mohicanen-op-internationaal-kamp-engelse-zustergroep/
https://www.mohicanen.nl/2017/08/04/scouting-mohicanen-op-internationaal-kamp-engelse-zustergroep/
https://www.mohicanen.nl/2017/08/04/scouting-mohicanen-op-internationaal-kamp-engelse-zustergroep/
https://www.mohicanen.nl/2017/08/04/scouting-mohicanen-op-internationaal-kamp-engelse-zustergroep/
https://www.mohicanen.nl/2017/07/13/malicetehorde-dukaten-duiten-en-geldstukken/
https://www.mohicanen.nl/2017/07/13/malicetehorde-dukaten-duiten-en-geldstukken/
https://www.mohicanen.nl/2017/07/13/donderdag-bij-de-commoosiehorde/
https://www.mohicanen.nl/2017/07/13/donderdag-bij-de-commoosiehorde/


Datum Activiteit

04/07 EHBO-opfrisavond

31/08 Oh Oh Intro: stand met apenkooi

01/09 / 02/09 Overgangen

23/09 & 24/09 Leidersweekend

29/09 – 01/10 Exxploraxxion: Landelijke activiteit Explorers

29/10 Ouder-doe-dag in en om Wigwam

31/10 Training ‘Pesten of plagen’

11/11 Wervingsactiviteit ‘kettingreactie’

03/12 Sinterklaas

Daarnaast de onderdelen op weekendkamp geweest 

en werd er genoten van een breed variëteit aan kerst-

maaltijden, die deels plaatsvonden in Scoutscentrum 

De Eendenkooi.

Bezoek van Goedheiligman

De Welpen vermaken zich 

uitstekend op hun longboards

De Explorers hadden in de 

zomervakantie nog een ‘meet & 

greet’ met Ierse scouts

Paintballen als afsluiting van een 

zeer geslaagd leidersweekend

Cupcakes zijn van 

alle tijden 

De Lichtblauwe 

Troep kampeerde 

bij een historische 

druivenkwekerij

https://www.mohicanen.nl/2017/12/03/sinterklaas-op-bezoek-mohicanen/
https://www.mohicanen.nl/2017/12/03/sinterklaas-op-bezoek-mohicanen/
https://www.mohicanen.nl/2017/10/29/installeren-en-longboarden-commoosiehorde/
https://www.mohicanen.nl/2017/10/29/installeren-en-longboarden-commoosiehorde/
https://www.mohicanen.nl/2017/07/23/meet-greet-ierse-scouts-en-mohicanen/
https://www.mohicanen.nl/2017/07/23/meet-greet-ierse-scouts-en-mohicanen/
https://www.mohicanen.nl/2017/11/11/cupcakes-nieuwe-welpen-en-vriendinnenopkomst/
https://www.mohicanen.nl/2017/11/11/cupcakes-nieuwe-welpen-en-vriendinnenopkomst/


En verder (niet limitatief):

 Deelname aan Jantje Beton en 

Oranje Fonds collectes

 Aanwezigheid op “Proef de 

Zomer” in Vruchtenbuurt

 Assistentie aan 2e editie van 

Scheveningen Light Walk

Indicator Score  [2016]

Nieuwsbrieven 4 [3]

Persberichten 6 [7] 

Facebookpagina 588 follows [565]

Facebookgroep 297 leden [285]

Twitter 86 volgers [86]

PR-activiteiten 4 [3]
onze Facebookpagina

De huif van de 

nieuwe groeps-

aanhanger is 

voorzien van De 

Mohicanen logo Scouting De Mohicanen mocht verscheidene 

sportievelingen verwelkomen met actie van AH 

en NOC*NSF

De Mohicanen schenken 

(alcoholvrije) Glühwein tijdens 

Scheveningen Light Walk 

Ook in 2017 hebben De Mohicanen

zich ingezet voor Goede Doelen

De elektronische nieuwsbrief 

wordt goed gelezen

De Mohicanen bieden 

activiteiten aan voor alle 

jeugdleeftijden tijdens 

“Proef de Zomer”

https://www.facebook.com/demohicanen/
https://www.facebook.com/demohicanen/


Het beheerteam zorgt ervoor dat clubhuis goed onderhouden blijft 

voor die zaken waarvoor de groepsvereniging verantwoordelijk is.

Ook dit jaar zijn er weer twee klusdagen georganiseerd voor ouders 

en andere vrijwilligers. Daarnaast hebben vrijwilligers geholpen met 

het lakken van de vloeren.

Het materiaalteam zorgt ervoor dat het groepsmateriaal goed 

onderhouden blijft en tijdig wordt vervangen.

Er zijn geen grote investeringen gedaan in aanschaf of vervanging 

van materiaal. Wel is divers “klein” materiaal aangeschaft. 

Er is serieus werk 

verricht aan de aanleg 

van de natuurlijke wal

Ook met 

bamboestokken kun je 

van alles bouwen

Dutch ovens werken 

ook uitstekend over 

de landsgrens
Van de 

piopalen

wordt 

dankbaar 

gebruik 

gemaakt

Tijdens de ‘Ouder-doe-

dag’ kan er altijd 

iemand het dak op

Naast 

lakken 

mocht er 

ook worden 

gedweild 

vanwege 

een kapotte 

riolering



Omschrijving Bedrag

Organisatie (contributie, inschrijfgeld, etc.) 31.173

Activiteiten (afschrijving materiaal, acties) 4.996

Subsidie 6.000

Omschrijving Bedrag

Huisvesting vast (huur/belasting) 14.455

Huisvesting variabel (energie, water, afval, 

onderhoud, alarm, etc.)

3.606

Organisatie (afdracht landelijk, verzekeringen, 

cursussen, PR, etc.)

10.342

Activiteiten (materiaal, groeps-/ leiding-/ 

jubileumactiviteiten, etc.)

11.232

Totaal inkomsten 42.169

Totaal uitgaven 39.635



Dank aan alle leid(st)ers, bestuursleden, commissieleden, beheerteamleden, 

ouders, explorerhelpers en alle andere vrijwilligers die zich in 2017 hebben 

ingezet om er wederom een fantastisch jaar van te maken!

Scouting De Mohicanen

Den Haag, maart 2018

mohicanen.nl

facebook.com/groups/mohicanen/

twitter.com/DeMohicanen

Joop van der Vange is 

sinds 30 november 2017 

de nieuwe groepsvoorzitter 

van De Mohicanen

https://www.facebook.com/groups/mohicanen/
https://www.facebook.com/groups/mohicanen/
https://twitter.com/DeMohicanen
https://twitter.com/DeMohicanen
http://www.mohicanen.nl/
http://www.mohicanen.nl/
https://www.mohicanen.nl/2017/12/17/nieuwe-groepsvoorzitter/
https://www.mohicanen.nl/2017/12/17/nieuwe-groepsvoorzitter/

