
De Leukste BIM! 

Toekomst van de BIM 
 

Visie 
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Toekomst van de BIM 

 

Visie = antwoord geven op de vraag 

Waarom zitten wij op scouting  

bij de BIM-Bakenessergroep? 

 

We hebben plezier, prikkelen de nieuwsgierigheid van 

kinderen en willen zo veel mogelijk voldoen aan de 

verwachtingen van ouders 

Wij zijn zelfbewust & uitdagend 



Kern voor de BIM-Bakenessergroep: 

 Kwaliteit bepaalt het succes van duurzame vereniging 

 Kwaliteit vertaalt zich in het doel  

     (Waarom bestaan we? Waarom willen we blijven bestaan?) 

 Voorwaarde voor het borgen van kwaliteit is: 

 Weten wat je doet (zelfbewust) 

 Leiding zit op de sleutelpositie => FOCUS 

 De rest is facilitair 
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Kwaliteit 

 We zijn de leukste BIM en hebben plezier met elkaar 

 samen ontwikkelen = samen leren 

 we zijn sociaal naar elkaar 

 we leveren een nuttige bijdrage aan de samenleving 

 persoonlijkheden komen tot uiting  

 we bieden ruimte voor confrontatie in een veilig omgeving 

 

Iedereen voelt zich veilig Bij de BIM-Bakenessergroep 
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Kwaliteit 

 Programma’s 

 … zijn scouting dingen die wij doen 

 … sluiten aan bij de leeftijdsgroep 

 … passen in een thema  

 … zijn vernieuwend en uitdagend 

De opkomsten hebben een vaste structuur (openen en sluiten) 

 

(Scouting) kwaliteit is herkenbaar bij de BIM-Bakenessergroep 
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Kwaliteit 

Opleiding 

 Scouting Academy gebruiken we voor kadervorming 

 Interne opleiding voor vaardigheden en programma’s

 Ondersteuning door ouders, oud leden en bestuur 
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Organisatie 

Huidige situatie 

Duur  Leeftijd   Jeugdleden speltak 

 4 jaar  7-8-9-10   30x Welpen 

 5 jaar  11-12-13-14-15  30x Scouts  

 2 jaar  16-17    12x Wilde Vaart 

 5-7 jaar  18 tm 23-25  20x Bestevaer 

   23+    30x Pelsaert   

   18+ bestuur, vrienden, klussers 20x overig 

     72 jeugd + 70 staf  
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Organisatie 

Huidige situatie 

Punten die zijn benoemd 

 Maximum aantal jeugdleden per speltak 

 Minimum aantal leiding per speltak 

 Overgang van Welpen naar Scouts kan beter 

 Soms ongelijkmatige verdeling jongens / meisjes 

 Soms ongelijkmatige groep overvliegers 

 Spannend voor de jongsten, saai voor de ouderen 
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Voorstel speltakken   : 

Duur  Leeftijd   Jeugdleden speltak 

 3 jaar  6?-7-8-9   30x Welpen 

 3 jaar  10-11-12  30x Waterwelpen 

 3 jaar  13-14-15   30x Scouts  

 2 jaar  16-17    15x Wilde Vaart 

 5-7 jaar  18 tm 23-25  30x Bestevaer 

    23+    30x Pelsaert   

    18+ bestuur, vrienden, klussers 30x overig 

     105 jeugd + 90 staf  
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Uitgangspunten voor alle speltakken 

 25 – 30 kinderen per speltak 

 5 – 6 kinderen per nest / bak 

 4 – 6 leiding per team (minimaal 3 per opkomst) 

 50-50% verdeling jongens/meisjes over de hele vereniging 

 ruimte voor programma’s voor jongens/meisjes apart  

 werken aan vaardigheden, resultaat is diploma of insigne 

 2 – 5 Groepsactiviteiten per jaar 

 x – x Regioactiviteiten per jaar (groep overstijgend) 

 Minimaal 1 actie per kind per jaar 

Kinderen hebben zin om naar scouting te gaan en zijn 

nieuwsgierig wat ze gaan doen! 
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Locaties 

Schoteroog en ‘t Baakennest aan de Wagenweg 

 We houden wat we hebben  

 Prachtig gebouw en (speel)terrein bij de stad en in bosrijk gebied 

 Mooie zeillocatie en botenloods direct aan het water 

 We denken mee bij de ontwikkelingen van de locaties 

 We maken optimaal gebruik van ‘t Baakennest en Schoteroog 

en de faciliteiten rondom de locaties (stad, bos en water) 

 Beide locaties richten we waar mogelijk duurzaam in 
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Speerpunten 

  Cursussen en opleiding geven we beter vorm 

 Het spel scouting werken we verder uit per speltak 

 We zorgen dat de (Scouting) kwaliteit herkenbaar is bij 

de BIM-Bakenessergroep  

 Communicatie en planning is op orde 

 Speltakverdeling werken we komend half jaar verder uit 

 

Focus op (ontwikkeling van) de leiding 
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Besluitvorming 

 1. Deze presentatie stellen we vast als ‘Toekomst van de BIM' 

2. Focus op de (ontwikkeling van) leiding, voortbouwend op 

hun kwaliteiten en vaardigheden 

3. ‘Uitgangspunten voor alle speltakken’ stellen we vast 

4. Speltakverdeling werken we komend half jaar verder uit 
(Inclusief het aantal regioactiviteiten) 

5. Scouting blijft de basis voor onze vereniging 

6. Beide locaties ‘t Baakennest en Schoteroog houden we 

 

Samen gaan we de toekomst tegemoet 


