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https://www.mohicanen.nl/2018/10/21/een-team-uitje-voor-de-leiding/
https://www.mohicanen.nl/2018/10/21/een-team-uitje-voor-de-leiding/
https://www.youtube.com/watch?v=Xsl564C8Yls&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Xsl564C8Yls&feature=youtu.be




Datum Activiteit

13/01 Nieuwjaarsopening & Nieuwjaarsreceptie

10/02 & 11/02 Beretocht 36

17/02 Wervingsactiviteit ‘Carnaval’

02/03 / 03/03 Lasergamen

03/03 LUI-activiteit: iScout

07/04
Duinenmars & Ouder-doe-dag in en om 

Wigwam

14/04 & 15/04 Regionale scoutingwedstrijden

04/05
Dodenherdenking Ockenburgh / Heesterbuurt 

& Kinderherdenking Madurodam

09/06 Regionale Bever-doe-dag

30/06
Promotieactiviteiten op Proef de Zomer in 

Vruchtenbuurt

Daarnaast zijn alle onderdelen ten minste een maal op 

weekendkamp geweest

Tijdens Nieuwjaarsreceptie krijgen 

twee vrijwilligers Gouden Sleutel 

voor hun verdiensten

Haagse Bevers helpen professor 

Plof en printen eigen groepsfoto

Alaaf! Een polonaise mag 

natuurlijk niet ontbreken bij 

bezoek van Prins Carnaval

Welpen Sint 

Jorishorde en 

Sterrenhorde 

genieten buiten 

van maaltijd 

tijdens 

gezamenlijk 

weekendkamp

De zandvlakte in 

Bosjes van Pex biedt 

mooi ruimte om buiten 

te spelen

https://www.mohicanen.nl/2018/01/14/mohicanen-zetten-vrijwilligers-spotlight-opening-nieuwjaar/
https://www.mohicanen.nl/2018/01/14/mohicanen-zetten-vrijwilligers-spotlight-opening-nieuwjaar/
https://www.mohicanen.nl/2018/02/18/prins-carnaval-op-bezoek/
https://www.mohicanen.nl/2018/02/18/prins-carnaval-op-bezoek/
https://www.mohicanen.nl/2018/10/23/kom-mee-naar-buiten-allemaal/
https://www.mohicanen.nl/2018/10/23/kom-mee-naar-buiten-allemaal/


De Explorers laten hun voetafdruk 

zien tijdens internationaal kampvuur 

in Kandersteg

De Sint Joris-

horde en 

Sterrenhorde 

hebben de 

Bora-Bora 

queeste 

succesvol 

volbracht

De Roverscouts hebben onder meer cultuur 

gesnoven in Schotland
Zomerkampthema van de 

Lichtblauwe Troep was 

‘ticket to ride’

Het Sint Jorisvendel zorgde al voor 

nodige consternatie op Den Haag 

Centraal

De Donkerblauwe Troep heeft haar 

tenten opgeslagen op St. Walrick

De Commoosiehorde heeft onder 

meer Egyptische doodsmaskers 

gemaakt in haar ‘mummiekamp’

Het verhaal van de Malicetehorde

speelde zich af in de Italiaanse maffia

https://www.mohicanen.nl/2018/08/15/aangekomen-in-kandersteg-vlog1/
https://www.mohicanen.nl/2018/08/15/aangekomen-in-kandersteg-vlog1/
https://www.mohicanen.nl/2018/07/15/meisjeswelpen-in-bora-bora/
https://www.mohicanen.nl/2018/07/15/meisjeswelpen-in-bora-bora/
https://www.mohicanen.nl/2018/07/14/we-zijn-op-kamp/
https://www.mohicanen.nl/2018/07/14/we-zijn-op-kamp/
https://www.mohicanen.nl/2018/07/19/malicetehorde-zomerkamp-foto-special/
https://www.mohicanen.nl/2018/07/19/malicetehorde-zomerkamp-foto-special/


Datum Activiteit

11/07 EHBO-opfrisavond

01/09 Buurtspeelfestival

14/09 / 15/09 Overgangen

06/10 Regionale Bevervossenjacht

13/10 & 15/10 Leidersweekend

27/10 Halloweendisco

01/12 Sinterklaas

Daarnaast zijn alle onderdelen op 

weekendkamp geweest en werd er 

genoten van een breed variëteit 

aan kerstmaaltijden, die deels 

plaatsvonden in Scoutscentrum De 

Eendenkooi.

De maandelijkse groepslunch voor 

vrijwilligers gaat er in als zoete koek

Vrolijke (beesten)boel bij overgang 

Roverscouts

Veel zoete 

kinderen 

bij bezoek 

Goed-

heiligman

Vrijwilligers maken zich op voor 

teambuilding tijdens leidersweekend

Halloween is ook over-

gewaaid naar de Wigwam

Een 

kampvuurtje 

op zijn tijd 

mag 

natuurlijk niet 

ontbreken

De Middagbevers raken 

niet uitgelezen

https://www.mohicanen.nl/2018/12/01/sinterklaas-in-de-wigwam/
https://www.mohicanen.nl/2018/12/01/sinterklaas-in-de-wigwam/
https://www.mohicanen.nl/2018/10/21/een-team-uitje-voor-de-leiding/
https://www.mohicanen.nl/2018/10/21/een-team-uitje-voor-de-leiding/
https://www.mohicanen.nl/2018/11/19/halloween-discofeest-met-de-bevers-en-welpen/
https://www.mohicanen.nl/2018/11/19/halloween-discofeest-met-de-bevers-en-welpen/


Explorers hebben 

rotsen beklommenOchtendbevers bouwen een zo hoog 

mogelijke toren met reuzen-Jenga

Life is a roller coaster –

Scouts brengen bezoekje 

aan Toverland tijdens 

zomerkamp

De Sint Jorishorde krijgt 

training in zelfverdediging

De Lichtblauwe Troep laat 

creativiteit los met graffiti

Het Sint 

Jorisvendel 

strijdt om 

‘Padvindster 

van het jaar’

Scouts hebben niet twee 

linkerhanden getuige de 

mooie vogelhotels

Creativiteit 

begint al bij de 

Middagbevers

De Roverscouts 

hebben een 

grote 

hoeveelheid 

oliebollen en 

appelbeignets 

gebakken

https://www.mohicanen.nl/2018/02/18/quotes-van-onze-bevers/
https://www.mohicanen.nl/2018/02/18/quotes-van-onze-bevers/
https://www.mohicanen.nl/2018/12/25/oliebollenactie-2018/
https://www.mohicanen.nl/2018/12/25/oliebollenactie-2018/


En verder (niet limitatief):

 Deelname aan Jantje Beton 

collecte & NL Doet Oranje Fonds

 Medewerking Kinderherdenking 

Madurodam

 Aanwezigheid op “Proef de 

Zomer” in Vruchtenbuurt

Indicator Score  [2017]

Nieuwsbrieven 5 [4]

Persberichten 4 [6] 

Facebookpagina 599 follows [588]

Facebookgroep 315 leden [297]

Instagram 245 volgers [-]

Twitter 81 volgers [86]

PR-activiteiten 3 [4]

onze Facebookpagina

Ook in 2018 hebben De Mohicanen

zich ingezet voor Goede Doelen

De elektronische nieuwsbrief 

wordt goed gelezen

Artikel in Wijkwijs n°3, het blaadje 

van de Bloemenbuurt 

Scouting De 

Mohicanen biedt 

activiteiten aan 

voor alle jeugd-

leeftijden tijdens 

“Proef de Zomer”

Aankondigingen activiteiten voor 

de buurt

Brits onderzoek 

bevestigt toegevoegde 

waarde van Scouting

Scouting De 

Mohicanen

herdenkt op 

drie plaatsen

https://www.facebook.com/demohicanen/
https://www.facebook.com/demohicanen/
http://www.dehyacint.nl/uploads/Wijkwijs/Documenten/WW3 - OKT 2018_web.pdf
http://www.dehyacint.nl/uploads/Wijkwijs/Documenten/WW3 - OKT 2018_web.pdf
https://www.mohicanen.nl/2018/07/07/proef-de-zomer-smaakt-naar-meer/
https://www.mohicanen.nl/2018/07/07/proef-de-zomer-smaakt-naar-meer/
https://www.mohicanen.nl/2018/08/26/scouting-de-mohicanen-opent-1-september-deuren-voor-hele-buurt/
https://www.mohicanen.nl/2018/08/26/scouting-de-mohicanen-opent-1-september-deuren-voor-hele-buurt/
https://www.mohicanen.nl/2018/02/17/nieuw-brits-onderzoek-bevestigt-scouting-gemeenschappen-versterkt/
https://www.mohicanen.nl/2018/02/17/nieuw-brits-onderzoek-bevestigt-scouting-gemeenschappen-versterkt/
https://www.mohicanen.nl/2018/05/02/scouting-de-mohicanen-herdenkt-op-drie-plaatsen/
https://www.mohicanen.nl/2018/05/02/scouting-de-mohicanen-herdenkt-op-drie-plaatsen/


Het beheerteam zorgt ervoor dat clubhuis goed onderhouden blijft 

voor die zaken waarvoor de groepsvereniging verantwoordelijk is.

Ook dit jaar is er een ouder-doe-dag georganiseerd, waarbij ouders 

en andere vrijwilligers de handen uit de mouwen hebben gestoken 

met diverse klussen in en om de Wigwam.

Met dank aan het Scoutingfonds van de gemeente Den Haag is in 

2018 een aanvang gemaakt met de vervanging van de schotten 

door opdrachtverlening en keuze van materialen.

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 begonnen met de vervanging van tafels en is 

divers “klein” materiaal aangeschaft 

Het eerste lokaal is onder 

handen genomen

Profiel van nieuwe 

schotten, mede 

mogelijk gemaakt 

door Scoutingfonds

Nieuwe tafels in 

vrolijke kleuren

Vrijwilligers 

maken 

bestrating om 

Wigwam schoon

De groepsaanhanger reist 

ook de wereld over

Welpen van Malicete-

horde onderhouden 

natuurlijke wal

https://www.mohicanen.nl/2018/04/01/ouder-doe-dag-op-7-april-2018/
https://www.mohicanen.nl/2018/04/01/ouder-doe-dag-op-7-april-2018/


Omschrijving Bedrag

Organisatie (contributie, inschrijfgeld, etc.) 32.079

Activiteiten (afschrijving materiaal, acties) 5.366

Subsidie (‘regulier’ + Scoutingfonds 2018) 14.930

Omschrijving Bedrag

Huisvesting vast (huur/belasting) 14.571

Huisvesting variabel (energie, water, afval, 

onderhoud, alarm, etc.)

13.847

Organisatie (afdracht landelijk, verzekeringen, 

cursussen, PR, etc.)

10.049

Activiteiten (materiaal, groeps-/ leiding-/ 

jubileumactiviteiten, etc.)

9.731

Totaal inkomsten 52.375

Totaal uitgaven 48.198



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

ouders, explorerhelpers en alle andere vrijwilligers die zich in 2018 hebben 

ingezet om er wederom een fantastisch jaar van te maken!

Scouting De Mohicanen

Den Haag, maart 2019

Hoge respons op 

enquête onder 

ouders over kwaliteit 

en wens van 

betrokkenheid bij De 

Mohicanen

mohicanen.nl

facebook.com/groups/mohicanen/

twitter.com/DeMohicanen

instagram.com/mohicanen/

https://www.mohicanen.nl/2018/07/07/resultaten-ouderenquete-en-wat-nu/
https://www.mohicanen.nl/2018/07/07/resultaten-ouderenquete-en-wat-nu/
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/

