
Stichting Scouting Korendijk
Beheersstichting voor Scouting Suanablake

Korendijk, januari 2018

Geachte gemeenteraad,

Op 5 december 2017 sprak ik namens de stichting Scouting Korendijk in bij de vergadering van de 
gemeenteraad. Ik heb u toen kort verteld over de ontwikkelingen binnen onze organisatie. 
Daarna zijn er diverse vragen gesteld over de financiële prognose van Scouting Korendijk op de korte 
en middellange termijn, ook in verband met de toekomstplannen die wij hebben met onze organisatie en
de veiligheid van materiaal en daarmee voor de leden.

Door onvoorziene omstandigheden die buiten onze schuld liggen hebben wij een dreigend financieel 
tekort waardoor het onderhoud van ons wachtschip met cultuur historische waarden gevaar loopt. Ook 
wordt het nu lastig voor ons om onze plannen waar te maken om leden te werven in nieuwe 
doelgroepen (gehandicapten, recreatie), want daarvoor moeten wij middelen aanschaffen die de 
veiligheid moeten waarborgen. 
Op verzoek van GBK, SGP en CDA  hebben wij deze twee posten berekend:

Achterstand, te verwachten op korte tot middellange termijn:
• Wachtschip met cultuur historische waarden (Hr.Ms. Van Bochove): onderhoudskosten tekort 

€ 4500,-
• Ontwikkeling cursusaanbod t.b.v. nieuwe doelgroepen (gehandicapten, recreatie i.h.k.v. 

Omgevingsvisie Korendijk), veiligheidsmiddelen volgens basisvoorwaarden: € 3000,-

Totaal € 7500,-

Overigens is het natuurlijk niet zo dat wij zelf geen actie hebben ondernomen om meer inkomsten te 
genereren. Zo zijn wij in 2017 begonnen met het tegen betaling huis-aan-huis verspreiden van 
telefoonboeken in Nieuw-Beijerland. Ook in 2018 gaan we dat weer doen.

Verder zijn er heel concrete plannen om een zgn “club van 25” te gaan oprichten.
Het is daarbij de bedoeling dat personen, bedrijven of instellingen die ons en/of het Wachtschip een 
warm hart toedragen, met een bijdrage van 25 euro per jaar ons ondersteunen.
Wellicht dat er onder u ook personen zijn die daar voor open staan.

Daarnaast genereren wij al een paar jaar extra inkomsten met de “gevuld speculaas actie” en 
collecteren wij voor Jantje Beton waarvan wijzelf als doelgroep 50% van Jantje Beton krijgen 
overgemaakt.

Graag zouden wij een eenmalige bijdrage van de gemeente Korendijk ontvangen om het financiële 
tekort op te vangen.

Hopende dat u hieraan medewerking kunt geven,
In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke Scoutinggroet

Ruud Nobel, Secretaris
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