Inleiding
Voor u ligt het activiteitenverslag en financiële van de regio activiteit Wie is de Mol, in Wassenaar in
2016. Het activiteitenverslag is ingedeeld in een inleiding, activiteitenverslag, een financiële
verantwoording en een korte conclusie.
Deelnemers
Deelnemer
Peter
Wendela
Titia
Femmy
Jessica
Mark
Jaap-Willem
Judith
Hidde

Status
Scout
Niet-Scout
Scout
Niet-Scout
Scout
Scout
Niet-Scout
Scout
Scout

Begeleiders
Begeleider
Mark v/d Krogt
Wesley Breel

Status
Scout
Scout

Activiteitenverslag
Algemeen
De activiteit bestaat uit het organiseren van een Wie Is De Mol (Widm) activiteit waarbij het
deelnemersveld bestaat uit leiding van Scouting Zoeterwoude, Scouting St Jozef te leiden en niet
leidingleden. Het doel, zoals in onze aanvraag ook al vermeld stond was tweeledig. Enerzijds
beoogden wij het enthousiasmeren van niet leidingleden voor het worden van vrijwilliger door het
laten zien wat vrijwilliger inhoudt, wat het op persoonlijk vlak oplevert om met mensen om te gaan

die wellicht niet direct tot je sociale groep behoren. Anderzijds beoogden wij de versterking van de
samenwerking tussen beide scouting verenigingen.
We hebben een activiteit gehouden van 4 dagen, donderdag t/m zondag. We hebben de activiteit
gebaseerd op het bekende Wie Is De Mol spel van de AVROTROS. Wij hebben 1 mol aangewezen en
de overige deelnemers moesten opzoek naar deze Mol. We hebben 7 tests gehouden waarbij de
deelnemers vragen over de identiteit en het doen en laten van de Mol voorgeschoteld kregen.
We hebben laten zien wat ‘scouting’ inhoudt door spellen spelen die gebruik maken van echte
scoutingtechnieken. Verder hebben we de spellen zo uitgezocht dat we erg naar buiten konden
treden met het hele idee rondom scouting. Sociale cohesie staat hierin duidelijk centraal.
Enkele hoogtepunten hierin zijn: het morsespel, de nachtwacht, het bouwen en denken-spel,
crazy88, het onderhandelingsspel.
Morsespel
We hebben hier vier groepen gevormd. Zenders, doorgevers1, doorgevers2 en ontvangers. Hierbij
moesten de zenders in een eerder stadium het morsealfabet uit hun hoofd leren en in de avond toen
we het spel hebben gespeeld hebben wij vier woorden moeten doorseinen aan doorgevers1, die het
weer door moesten seinen aan doorgevers2, die het doorseinden aan de ontvangers. Deze laatste
moesten het weer decoderen mbv een decoderingstabel.
De nachtwacht
Het is bijzonder lastig om zonder klok de tijd precies bij te houden. De deelnemers kregen van ons de
beschikking over twee zandlopers. Een van de zandlopers was 30 sec, de ander moesten zij zelf ijken.
Het doel was om als de spelleiding aangaf dat de tijd voorbij was, de deelnemers konden aangeven
hoe laat het was. De begintijd en de kennis van de ene (korte) zandloper zou voldoende informatie
moeten geven.

Bouwen en denken
Bij het spel bouwen en denken formeerden wij twee groepen. De ene groep kreeg de opdracht een
zo hoog mogelijke toren te bouwen, waarbij de andere groep een puzzel zo snel mogelijk moest
oplossen. Hierbij konden de deelnemers gebruik maken van dikke houten stammen om te bouwen.
De clou was echter dat een hogere toren tot meer geld uit de pot zou leiden.
Crazy88
Crazy88 is het bekende foto spel. De kandidaten werden in twee groepen verdeeld. In deze groepen
moesten zij diverse foto's maken in de binnenstad van Wassenaar. Hierbij stond het uitdragen van
scouting centraal. Zo zijn er foto's gemaakt met toevallige voorbijgangers die een scouting uniform
aan hebben, zijn er scouting knopen uitgelegd en zijn er mensen overtuigd om bij een lokale scouting
verheuging een kijkje te nemen.

We hebben rondom de geplande activiteiten ook veel tijd gehad om vrijuit nader te komen. We
hebben onder meer een verjaardag gevierd, we nuttigden een 'vijf uurtje' en hadden elke avond
kampvuur met een mid night snack.
Naar verluid is de eerste scouting/niet-scouting romance al opgebloeid. De eerste malen kijken door
niet scouts is ook al gebeurd en een wederzijds bezoek van scouting Zoeterwoude en scouting St
Jozef hebben al plaats gevonden. Een van de ‘niet scouts’ heeft tevens aangegeven m.i.v. september
vaste leiding te willen worden bij Scouting Zoeterwoude. We kunnen concluderen dat onze gestelde
doelen zijn bereikt.

Financiële verantwoording.
U had ons, afhankelijk van onze realisatie, een bedrag toegezegd van 61 euro per niet-scouting
deelnemer. Hieronder ziet u wat dat doet voor onze realisatie. We hebben precies een resultaat van
0, als we rekening houden met een klein bedrag van 11,50 voor de reünie die wij nog gaan houden.
We hebben het geld met name uitgegeven aan de huur van de locatie (225 euro) en boodschappen
(266 euro).
De belangrijkste inkomsten zijn de bijdrage van het Steunfonds (183 euro) en bijdrage van de
deelnemers (270 euro). De begeleiding heeft ook mee betaald aan het weekend (40 euro per
persoon). De deelnemers hebben buiten hun bijdrage ook de pot gevuld, welke de winnaar
uiteindelijk mee naar huis genomen heeft.
Schematisch weergegeven ziet dat er als volgt uit:

Verdeling kosten
€41,74

€225,00
€266,00

Locatie

Boodschappen

Overige

Realisatie

Conclusie
We hebben een lang weekend kunnen organiseren, wat mogelijk is gemaakt door hulp van het
Steunfonds. We hebben tijdens dit weekend met een gemêleerd gezelschap van leiding en niet
leiding doorgebracht. We hebben tenminste een ervan overtuigd leiding te worden. We zijn met de
groep veel naar buiten geweest, we zijn in het centrum van Wassenaar geweest, we hebben tot
tweemaal toe de lokale supermarkt bezocht en we hebben in de wijken rondom het gebouw spellen
gespeeld. Daarnaast is dit weekend een voorbeeld van hoe Scouting de samenleving verbindt en hoe
je mensen van buiten de scouting op een vrije manier kennis kunt laten maken met scouting en
scouting-technieken. Alles tezamen hebben we voldaan aan de vereisten van het Steunfonds en
hebben hier een uitstekend weekend voor kunnen organiseren.

