
Scouting Rozenburg viert 70-jarig jubileum in 2021 !!! 
                                                                                          Tenzij… 

Lange tenen korte lontjes 

Het ging een tijdje niet goed met Scouting Rozenburg. Slecht functionerend bestuur, lange tenen, korte lontjes, je 

kent dat wel. Veel vrijwilligersorganisaties kampen met dergelijke problemen. Nadat het bestuur, inclusief 

penningmeester en secretaris, was opgestapt, het is dan voorjaar 2019, en er een nieuw bestuur aantrad kwam het 

éne na het andere spreekwoordelijke lijk uit de kast. Rekeningen bleken niet betaald te zijn, soms zelfs rekeningen 

van 8 jaar geleden. Oplopende schulden, aanmaningen, beslagleggingen, allemaal aan de orde van de dag voor dit 

nieuwe bestuur. Om ziek van te worden! 

Foutje bedankt! 

Alsof dat nog niet genoeg was: Eneco vorderde €1600 bijbetaling (bleek naderhand een foutje hunnerzijds) op de 

energierekening en Eneco was niet voor rede vatbaar. De gemeente bleek al jaren de Onroerend Zaak Belasting te 

baseren op een veel te hoge indexering maar het duurde heel lang voordat iemand de  betreffende ambtenaren op 

andere gedachten wist te brengen. Ook het SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoed Heffing en Waardebepaling) 

bleef hoge rekeningen sturen, vanwege een onjuiste taxatie waardoor de groep heel hoog werd aangeslagen voor 

eigendommen van anderen. 

Ons krijg je er niet onder! 

Hoewel in het najaar van 2019 deze groep worstelde met een dreigend faillissement bleven bestuur, overige 

vrijwilligers, ouders en andere betrokkende knokken. Een scoutinggroep die bijna 70 jaar bestaat, een scoutinggroep 

die al die jaren elke week aan zo’n 60 kinderen een top- opkomst weet aan te bieden, puur en alleen met 

vrijwilligers, zo’n groep kan je toch niet laten omvallen?! Zo werd met man en macht gewerkt, ideeën bedacht, 

betalingsregelingen afgesproken, giften gezocht en gevonden, fouten van eerdere bestuurder hersteld, een nieuw 

financieel systeem gelanceerd om uiteindelijk een sluitende begroting op tafel te leggen voor 2020. Zuinig zijn, meer 

leden werven voor meer contributie, het verhuur van de panden promoten en stroomlijnen. De saamhorigheid  

onderling is groter dan ooit. Iedereen levert zijn deel en zo gaan we toch ons jubileum tegemoet! 

Buiten de waard gerekend! 

Klinkt goed hé? Dappere scouts! ‘Eind goed al goed’  hoor ik u zeggen! Het is inmiddels maart 2020. Opeens worden 

alle opkomsten voor onbepaalde tijd stopgezet. Plots stagneert de verhuur van het pand, is nieuwe leden werven 

een raar plan voor dit moment. Deze ‘waard’ heeft een naam: Corona. En zo dreigen alle reddingsplannen op niets 

uit te draaien. Dreigt opnieuw een faillissement voor Scouting Rozenburg.  

Tenzij… 

Tenzij deze Scoutinggroep snel financiële hulp krijgt, uit welke hoek dan ook, van welke omvang ook. Kleine ‘hulpjes’ 

zijn even welkom als grotere ‘hulpen’. Uiteindelijk kan een bedrag van € 8100 deze groep helpen Corona te 

overleven. Dan kan deze Scoutinggroep weer door met de kids uit Rozenburg, met hen uitdagende, leuke en 

leerzame activiteiten te bieden, met hen leren op een verantwoorde manier met elkaar en met de natuur om te 

gaan. Wie helpt mee met het verwezenlijken van het 70- jarig jubileumfeest van Scouting Rozenburg? Alvast bedankt 

en reken hier maar vast op: elke gever, klein of groot, ontvangt van ons een uitnodiging voor onze jubileumviering! 

Laat uw gift en uw contactgegevens achter bij….. NL73RABO0356616525  Stichting Scouting Rozenburg onder 

vermelding van “70 jarig jubileum”.   

Namens kinderen, ouders en vrijwilligers van Scouting Rozenburg: 

DankDankDank 


