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Aan:  Jolien Kaan 
  Gemeente Schagen 
Betreft:  Vragen vanuit politiek 

Dirkshorn,  19 november 2021. 

Beste Jolien, 
 
Onderstaand zetten we onze ledenopbouw, verleden, heden en toekomstverwachting, uiteen. 
  
Opbouw ledental november 2021 
Bevers (5-7 jr.):   0 (wel aanvragen en leiding die dit graag wil) 
Welpen (7-11 jr.):  9 
Zeeverkenners (11-15 jr.): 25 
Wilde Vaart (15-18 jr.):  8 
Leiding (16-88 jr.):  10 
Bestuur (minimaal 23 jr.): 4 
 
Verleden, heden en toekomst 
Onze scoutinggroep is nooit zeer groot geweest. De eerste 20 jaar (vanaf 1981) schommelde het ledental 
ruwweg rond de 20. In 2001 waren er nog 6 leden over en er dreigde opheffing. Er waren al vaartuigen 
verkocht. Daarna is langzaamaan de groei ingezet. In 2005 waren er rond de 25 kinderen lid. In 2010 had 
de groep ruim 40 leden.  
Inmiddels (eind 2021) heeft de groep rond de 60 leden. Met een wachtlijst bij de zeeverkenners en 
aanvragen voor de bevers. De welpen hebben in de zomer veel leden naar de zeeverkenners zien gaan. 
Maar binnen 4 maanden zijn zij al weer gegroeid van 5 naar 9 leden. En lopen er nieuwe kinderen mee.  
 
Met het oprichten van een bever-speltak en groei bij de welpen kan de groep volgend jaar al tegen de 80 
leden hebben. Vanzelfsprekend kan groei, bijvoorbeeld met de bever-speltak, alleen plaatsvinden in een 
ruim, nieuw clubhuis. Alleen het Plan A zal deze verdere groei bevorderen. De andere plannen houden 
hooguit de bestaande situatie in stand. Er vindt in de omgeving nu en in de nabije toekomst nieuwbouw 
plaats (o.a. in Dirkshorn-Zuid) waar wij weer leden van verwachten. Er is bij ons dus op dit moment geen 
sprake van teruggang.  
 
Waar komen onze leden vandaan 
Voornamelijk uit de ruime regio rondom Dirkshorn: 
Burgerbrug, Dirkshorn, Groet, Oudesluis, Schagen, Schagerbrug, Schoorl, Sint Maarten, Sint 
Maartensvlotbrug, Stroet, Tuitjenhorn, ’t Veld, Waarland, Warmenhuizen.  
 
Waarom kies je voor scouting 

• Omdat het gewoon spannend, leerzaam en gezellig is!  

• Scouting is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. We zagen en zien alleen al 
binnen onze scoutinggroep honderden kinderen met veel genoegen genieten van onze programma’s. 

• De groep kinderen die zich bij andere (sport-)verenigingen minder thuis voelen zijn bij scouting erg op 
hun plaats. Het label (HSP, ADHD, enzovoort) is juist bij ons geen beletsel om veel plezier te hebben 
en er nog van te leren ook. 

 

Met vriendelijke scoutinggroeten, 

Bestuur Scoutinggroep Aquarius 


