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Scouting De Mohicanen is een scoutinggroep in het westelijk deel 

van Den Haag. De thuisbasis, clubhuis “De Wigwam”, ligt in de 

Bosjes van Pex, een groengebied tussen de Vogelwijk en de 

Bloemenbuurt, nabij het strand. De Mohicanen biedt plaats aan 

kinderen en jongeren van 6 t/m 23 jaar en aan vrijwilligers van 18 

jaar en ouder. Afkomst en geloof spelen hierbij geen rol. De groep 

is verdeeld in diverse speltakken waarin kinderen en jongeren met 

leeftijdsgenoten bezig zijn met het veelzijdige spel van scouting.

In 2019 bestaat Scouting De Mohicanen 80 jaar en is het 50 jaar 

geleden dat de groep meiden verwelkomde alsook haar intrek nam 

in het huidig clubhuis ‘De Wigwam. Naast deze feestelijkheden, 

staan De Mohicanen ook voor een uitdaging. De groep moet 

blijven werken aan behoud van jeugdleden en vrijwilligers. 

Hiervoor is het belangrijk dat de relatief jonge club vrijwilligers zich 

verbonden voelt aan de groep en de tools krijgt om wekelijks een 

variërend programma aan te bieden. Enthousiaste vrijwilligers en 

kwalitatieve goede programma’s zijn de bouwstenen voor behoud 

van jeugdleden.

Scouting staat voor uitdaging! Bij 

scouting besteden kinderen en 

jongeren op een actieve en uitdagende 

manier hun vrije tijd in de natuur. Ze 

hebben veel plezier met elkaar en 

leren om samen te werken en respect 

te hebben voor de ander. Zo 

ontwikkelen de kinderen en jongeren 

zich op een natuurlijke manier tot 

zelfstandige mensen en krijgen ze de 

ruimte om te ontdekken en te leren.Thuisbasis Scouting De Mohicanen: 

Clubhuis “De Wigwam”



Nieuwjaars-

opening & aftrap 

jubileumjaar

met ouders en 

genodigden

Beretocht

Explorers, Roverscouts, 

vrijwilligers, Gouden 

Sleutels, ouders

Jantje Beton collecte

& NL Doet 

Scouts, Explorers & 

Roverscouts

Dit overzicht is niet volledig 

en is aan veranderingen 

onderhevig.

Dodenherdenking 

op Ockenburgh, in 

Heesterbuurt en bij 

Madurodam

Duinenmars

Bevers, Welpen & 

Scouts

iScout

#laatjeuitdagen

voor vrijwilligers

EHBO 

opfrisavond

voorbereiding op 

zomerkampen

Proef de Zomer 

organiseren van 

activiteiten in 

Vruchtenbuurt

Meiden werf-

activiteit

alle onderdelen

Ouder-kind 

activiteit

alle onderdelen

Groepsweekend

alle onderdelen



Zomerkampen

Welpen (diverse 

locaties in 

Nederland)

Kerst-

maaltijden

alle onderdelen

Sinterklaas

alle onderdelen

Logeer-

weekenden

Bevers

Engelandkamp met 

zustergroep

Scouts & Explorers

Overvliegen

oudste jeugdleden 

naar volgend 

leeftijdsgroep

Dit overzicht is niet volledig en is aan veranderingen onderhevig.

Training

onderwerp nader te 

bepalen + mogelijkheid 

ouders / buurtbewoners

Zomerkamp

Roverscouts

Buurtspeelfestival XXL

buurtkinderen, ouders en 

andere belangstellenden

Leidingdag

(kennis & kunde) 

vrijwilligers



De MohicanenAcademy vormt de kern voor bevordering van deskundigheid 

van leiding individueel en als team. Het streven is dat alle nieuwe leiding binnen 

één jaar het kwalificatietraject heeft doorlopen en dat alle leidingteams voor de 

zomerkampen qua kwalificaties op gewenst niveau zitten volgens richtlijnen van 

Scouting Nederland. De club vrijwilligers is relatief jong. Om de doelstellingen 

na te streven wordt meer ingezet op coaching door inzet van ervaren oud-

leiding. Ook in spelraden en op leidingdagen staat kennisdeling en -opbouw 

centraal. Dit moet ook resulteren in een verdere kwaliteitsslag van 

programma’s, rekening houdend met de doorlopende leerlijn van jeugdleden 

gedurende hun scoutingtijd. Aantrekkelijke programma’s zorgen ervoor dat 

jeugdleden minder snel een andere vrijetijdsbesteding kiezen. Het is hierbij 

belangrijk dat de vrijwilligers plezier beleven en energie krijgen van de tijd die ze 

in scouting steken! Behoud van jeugdleden werkt hierbij motiverend.

De Mohicanen staan midden in de maatschappij, los van het 

gegeven dat scouting in het algemeen een zinvolle bijdrage levert 

aan de maatschappij. Door zichtbaar aanwezig te zijn in de buurt, 

laten De Mohicanen zien wat ze in hun mars hebben. De 

Mohicanen ondersteunen de Dodenherdenking op Ockenburgh, in 

de Heesterbuurt en bij Madurodam, wat wordt gewaardeerd door 

de betrokkenen, maar ook indruk maakt op de jeugdleden. De 

Mohicanen organiseren samen met organisaties in de omgeving 

activiteiten voor kinderen, zoals tijdens Scheveningen Light Walk, 

Proef de Zomer, The Hague City Walk en Open Dagen. Met 

Scouting Regio Den Haag worden diverse activiteiten 

georganiseerd, waarmee scouting ook zichtbaar is in de stad. 

Daarnaast wordt de samenwerking met instanties op het gebied 

van jeugd en gezin voortgezet. Bij trainingen en workshops voor 

vrijwilligers wordt gekeken of deze ook interessant zijn voor ouders 

en buurtbewoners, zodat ook zij hiervoor worden uitgenodigd voor 

een leerzame avond bij De Mohicanen. 
Scouting De Mohicanen bestaat 80 jaar en dat moet worden gevierd. Het 

groepsweekend tijdens Pinksteren wordt het hoogtepunt van het jubileumjaar. 

Verder wordt het jaarrond bij reguliere activiteiten stilgestaan bij het gegeven dat 

de groep 80 jaar jong is en al 50 jaar een gemengde groep is. Het jubileumjaar 

wordt ook gebruikt om wat groter uit te pakken tijdens het Buurtspeelfestival bij 

de opening van het nieuwe scoutingseizoen. Op deze manier kan de buurt ook 

meevieren dat De Mohicanen al 50 jaar in de Bosjes van Pex zijn gevestigd en 

op deze manier een positieve bijdrage wil leveren aan de buurt!



Indicator Doel

Aantal jeugdleden ≥ 220

Aantal onderdelen 12

Bezettingsgraad onderdelen1 > 95 %

Uitstroom van jeugdleden < 10 %

Aantal opkomsten (incl. 

weekendkampen en 

regioactiviteiten)

≥ 40

Aantal weekendkampen ≥ 2

Aantal zomerkampen 1

Aantal regio-activiteiten ≥ 1

Aantal opkomsten met 

vernieuwende activiteiten
≥ 2

Aantal meekijkopkomsten 

voor overvliegers
2

Aantal oudervertegen-

woordigers
4

Indicator Doel

Aantal leid(st)ers ≥ 36

Aantal bestuursleden 7

Aandeel vrijwilligers met VOG 100 %

Aantal leid(st)ers per onderdeel ≥ 3

Aandeel leid(st)ers met 

leidingkwalificatie2 ≥ 80 %

Aantal leid(st)ers met 

kamperkenning2

≥ 1 per 

onderdeel

Instroom van vrijwilligers 8

Uitstroom van vrijwilligers < 10 %

Aantal groepsraden 4

Aantal leidingraden 2

Aantal spelraden 5

Aantal groepslunches ≥ 9

Aantal teambuildingsactiviteiten
≥ 4 waarvan 1 

met explorers

Indicator Doel

Aantal extern gerichte

(groeps)activiteiten 

(werving, samenwerking, 

goede doelen, …)

≥ 6

Aantal persberichten ≥ 6

Aantal unieke 

websitebezoekers

≥ 500 per 

maand

Aantal leden Facebook-

groep
≥ 300

Aantal ‘likes’ Facebook-

pagina
≥ 600

Aantal nieuwsbrieven

(MohiM@il)
4

1 Aantal ingeschreven jeugdleden t.o.v. aantal 

jeugdleden conform richtlijn Scouting Nederland 2 Peiling aan einde van scoutingseizoen

Cijfers hebben betrekking op 

de situatie op 2019-12-31 en 

waar van toepassing ter 

vergelijking met situatie op 

2019-01-01, tenzij anders 

vermeld



Omschrijving 2019 2018

Contributie & inschrijfgelden 30.000 32.735

Subsidie gemeente Den Haag 6.000 6.000

Fondsenwerving 3.000 2.250

Overig (materiaal, rente, donaties, …) 1.475 1.415

Totaal inkomsten 40.475 42.400

Alle bedragen zijn weergegeven in euro’s.

Ter vergelijking is de begroting van 2018 opgenomen.

Omschrijving 2019 2018

Vaste huisvesting (huur, OZB, …) 15.010 14.590

Variabele huisvesting (energie, water, 

afval, schoonmaak, verzekeringen, …)
3.225 2.500

Organisatie (afdracht Scouting Nederland,

administratie, verzekeringen, …)
9.875 11.155

Opleiding (training, cursussen, …) 1.425 1.425

Activiteiten (spel, groepsactiviteiten, …) 12.285 12.605

Overig (representatie, …) 0 0

Totaal uitgaven 41.899 42.275


