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02 Inleiding
De Dr. A.F. Philipsgroep is een waterscoutinggroep, opgericht in 1957 in Eindhoven. Onze 
groep bestaat uit ongeveer 100 leden, waarvan 60 jeugdleden. De Dr. A.F. Philipsgroep 
beschikt over een eigen wachtschip, de Veruna, dat fungeert als ons clubhuis. Met deze 
varende accommodatie bieden we de jeugd leerzame en leuke activiteiten op en rond het 
water.

Het aanbieden van activiteiten doen we niet alleen op onze vaste stek in Eindhoven, maar 
ook op het ruimere sop in Nederland in bijvoorbeeld de Biesbosch, de Kagerplassen of 
Friesland. We gaan dan op een plek naar onze keuze voor anker en houden daar ons kamp. 
Voor het grootste deel van de tijd zijn we volledig zelfvoorzienend voor wat betreft stroom, 
drinkwater en sanitair.

In de toekomst willen we als vereniging nog meer zelfvoorzienend worden en op duurzamere 
wijze. De Veruna hebben we de afgelopen jaren verbouwd en ingericht naar onze eigen 
wensen,  ook de komende jaren willen we gebruik blijven maken van alle gemakken van ons 
huidige schip, en meer! Onze droom is om in 2035 het duurzaamste scoutingschip te zijn in 
Nederland.

Momenteel staan we al halverwege de realisatie van deze droom. In het verleden hebben we 
zelf, met hulp van enkele donaties, al veel tijd gestoken in het renoveren van ons wachtschip. 
We hebben toentertijd het vlak (platte onderkant van het schip aan de binnenkant) 
geconserveerd en de hoofdmotor vervangen voor een zuinigere en betrouwbaardere motor. 
Zonnepanelen zijn door ons geïnstalleerd om onze energiebehoefte aan te vullen op een 
verantwoorde manier. En we hebben een warmtepomp geïnstalleerd om op een effectievere 
en veiligere manier te verwarmen.

En we hebben nog meer ambities! We willen namelijk op korte termijn nog een aantal 
andere investeringen doen. Hoe eerder we deze uitvoeren, hoe langer we ervan kunnen 
genieten! Als we deze investeringen in 2018 al uitvoeren, hebben we hier plezier van 
gedurende minimaal de afschrijvingstermijn van de Veruna in 2035.
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In samenspraak met van Nieuwenhuijsen Scheepsbouw hebben we gekeken naar de 
vervolgstappen om de toekomst van onze groep, met betrekking tot het behoud van onze 
Veruna, veilig te stellen. Zij geven aan dat we tot minimaal 2035 vooruit kunnen met onze 
Veruna, mits er een aantal investeringen gedaan worden.

De investeringen die we willen doorvoeren zijn als volgt;

• Het verbeteren van de energieopwekking door een zuinigere en minder vervuilende 
generator te plaatsen

• Het vergroten van de veiligheid bij het varen door het inbouwen van een boegschroef
• Onze zelfredzaamheid en onze waterkwaliteit vergroten door een watermaker te 

installeren in plaats van de huidige watertanks
• Het vergroten van de veiligheid van de kraan op het dek waarmee we onze kleinere 

boten (vletten) aan het dek tillen
Naast dat we als vereniging gaan voor het duurzaamste scoutingschip, willen we ook graag 
een financieel gezonde groep blijven. De geplande investeringen liggen grotendeels buiten 
onze financiële mogelijkheden, vandaar dat we middels dit sponsorplan een bijdrage vragen 
in de vorm van materieel of financiële middelen.

Verderop in dit plan zullen we uitgebreider ingaan op de keuzes die we hebben gemaakt; de 
verschillende projecten, de financiële onderbouwing en de uitvoering ervan.
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03 Advies en onderbouwing
Onze Veruna is een voormalig vrachtschip. Het is al sinds 1990 de varende huisvesting van 
de Dr. A.F. Philipsgroep. De Veruna is aangepast aan de wensen van onze groep en biedt 
met haar afmeting van 40m bij 6m voldoende ruimte voor onze activiteiten.

In het voormalige vrachtruim zijn sanitaire voorzieningen, kookruimte, opslagruimte en 
spel- en slaapruimtes aangelegd. Daarnaast hebben we een generator (elektrische 
energievoorziening) aan boord, die ons in staat stelt volledig zelfvoorzienend te zijn op 
het moment dat we geen gebruik kunnen maken van een walaansluiting. U kunt dit het 
beste vergelijken met een klein woonhuis. We hebben de beschikking over elektriciteit 
voor het verlichten, klimatiseren en het gebruik van gangbare elektrische apparaten zoals 
een koelkast, waterkoker en radio. Tevens hebben wij de beschikking over een beperkte, 
opgeslagen hoeveelheid drinkwater. Als we met de Veruna op kamp gaan, zijn we dus 
voor een bepaalde periode zelfvoorzienend. Ook zijn er met betrekking tot de veiligheid de 
afgelopen jaren veel aanpassingen gedaan, zoals een reling om het dek, een hijsinstallatie 
voor de vletten maar ook branddetectie, brandblusmiddelen en noodverlichting.

Het schip wordt onderhouden volgens de normale normen van de vrachtvaart. Iedere 3 à 4 
jaar gaat het schip naar een professionele scheepswerf. met ruime ervaring in onderhoud 
van binnenvaarschepen Hier wordt het schip uit het water gehaald, geïnspecteerd en wordt 
het reguliere en noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. In scheepsjargon noemen we dit 
onderhoud een werfbeurt. In het najaar van 2013 is dit reguliere onderhoud voor de laatste 
maal uitgevoerd.

Als waterscoutinggroep willen wij in de toekomst blijven beschikken over een varende 
groepsaccommodatie met een zelfvoorzienende inrichting die vergelijkbaar is met een 
kleine vaste groepsaccommodatie. Om dit te kunnen realiseren moeten we een keuze 
maken welk pad we daarvoor gaan bewandelen.

Er zijn hiervoor drie mogelijkheden: 

•  Optie 1: Een volledig nieuw schip laten bouwen. 
•  Optie 2: Een gebruikt schip kopen en (zoals wij al eerder gedaan hebben) aanpassen 

aan de wensen van onze groep. 
•  Optie 3: Ons huidige schip aanpassen en blijven behouden.

Optie 1 “een nieuwbouw schip”

Het laten bouwen van een volledig nieuw schip kunnen we helaas niet betalen. Een snel 
onderzoek levert ons op dat de kosten van nieuwbouw dusdanig hoog zijn dat dit duidelijk 
niet binnen ons bereik ligt. Deze optie is daarom voor ons niet van toepassing.

Optie 2 “een gebruikt schip aanpassen naar de wensen van onze groep”

Het aanpassen van een gebruikt schip brengt veel risico’s met zich mee. Van gebruikte 
schepen met de door ons gewenste afmeting is de leeftijd ongeveer gelijk aan die van 
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de Veruna. Dit heeft te maken met het feit dat de vrachtvaart efficiënter is geworden en 
daarmee de schepen groter. De schepen met voor ons geschikte afmetingen zijn net als de 
Veruna dus “op leeftijd” en vaak is de technische staat van deze schepen onbekend. Het is 
dus moeilijk vooraf vast te stellen of de investeringen in aanschaf en verbouwing van een 
gebruikt schip rendabel zijn.

Optie 3 “de Veruna behouden en investeren zodat zij toekomstbestendig wordt”

Van de Veruna zijn de technische staat en onderhoudshistorie over de afgelopen 25 jaar bij 
ons bekend. De hoofdmotor is in 2008 vernieuwd, het bovenwaterschip is in een redelijke 
conditie en het vlak (onderwaterschip) is aan normale slijtage onderhevig. 

 

Extern advies

Om nog meer zekerheid te krijgen over de toekomst van onze investeringen hebben we de 
expertise van van Nieuwenhuijsen Scheepsbouw gevraagd.

Een expert van Nieuwenhuijsen Scheepsbouw heeft de Veruna onderzocht en een uitspraak 
gedaan over de technische staat waarin zij verkeert. De technische staat van de Veruna is 
goed. Wel hebben wij een advies gekregen over de wijze van conserveren van het staal 
voor de toekomst. Ons grootse aandachtspunt hierbij is het vlak zowel aan de buitenzijde 
als aan de binnenzijde. De buitenzijde is tot nu toe iedere werfbeurt opnieuw behandeld met 
een verfsysteem, wat we blijven continueren. De binnenzijde daarentegen wordt eens in de 
tien tot vijftien jaar schoongemaakt en geconserveerd met vlakkenvet (dit is een speciaal 
soort vet). Dit is een ingrijpende operatie omdat het complete interieur eruit moet en alle 
betonnen ballastplaten verplaatst moeten worden. Het schoonmaken en conserveren van 
de binnenzijde dient in 2018 weer te gebeuren. Ondanks de goede conservering in het 
verleden, is het mogelijk dat ons vlak te dun is of, te dun wordt.

Mocht dit het geval blijken dan is het vlak op een relatief eenvoudige wijze weer op dikte te 
brengen. Het op dikte brengen van het vlak noemt men in vakjargon dubbelen. De kosten 
dat dit dubbelen met zich meebrengt is door ons als groep te dragen. Het uitgangspunt 
hierbij is echter wel dat wij de investeringen om de Veruna toekomstbestendig te maken 
gesponsord zullen krijgen.

Conclusie:

Mede door het advies van Nieuwenhuijsen Scheepsbouw is besloten dat de beste optie is 
om ons schip te behouden. Met als voorwaarde diverse investeringen te doen zodat we dit 
tot minimaal 2035 veilig in de vaart kunnen houden. De kosten die hiermee gemoeid zijn 
bestaan uit regulier onderhoud, verbeteringsinvesteringen en eventueel dubbelen van het 
vlak. In het voorjaar van 2018 dient de volgende werfbeurt uitgevoerd te worden. Dit is een 
combinatie van een reguliere werfbeurt met investeringen voor de lange termijn.
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04 Verloop werfbeurt en planning
Een werfbeurt begint met het uit het water halen van het schip, waarna het met 
hogedrukspuiten wordt gereinigd. Er komt een expert van de verzekeringsmaatschappij die 
het onderwaterschip inspecteert en vaststelt dat het schip onder de waterlijn in orde is, of 
dat er reparaties nodig zijn. Aan de hand van het rapport van deze expert wordt in overleg 
met de werf een plan gemaakt en worden de te verwachten kosten vastgesteld.

Een reguliere werfbeurt is een kostenintensieve operatie. Voor de veiligheid is het echter 
essentieel om dit onderhoud uit te voeren. Om de werfbeurt te financieren wordt jaarlijks 
een vast bedrag uit de exploitatie gereserveerd. Dit bedrag wordt o.a. vastgesteld aan de 
hand van de vorige werfbeurt en tijdens die laatste werfbeurt aangekondigde reparaties. 
Voor de afgelopen periode was dat een jaarlijks bedrag van €2.500,-. Dit komt neer op een 
bedrag van €7.500,- tot €10.000,-. Het noodzakelijke onderhoud bestaat uit het bijwerken 
van het onderwaterschip, het vervangen van de anodes en het eventueel plaatselijk 
dubbelen van het vlak om ervoor te zorgen dat het schip veilig kan blijven varen. Om 
kosten te besparen proberen we waar mogelijk zelf werkzaamheden op ons te nemen. 
Specialistische werkzaamheden laten we door professionals van de werf uitvoeren.

Voor het toekomstbestendig maken van de Veruna vinden wij een aantal investeringen 
noodzakelijk. 
Te weten:

•  Aanpassen van de drinkwatervoorziening
•  Updaten van de elektriciteitsvoorziening
•  Aanbrengen van een boegschroef
•  Veiligheidsaanpassingen aan de hijsinstallatie

Vanwege de technische en economische levensduur van deze investeringen, willen we 
deze aanpassingen graag op korte termijn realiseren. De aanpassingen worden uitgevoerd 
tijdens of rondom de werfbeurt in het voorjaar van 2018, Deze staat reeds gepland vanwege 
het reguliere onderhoud dat dan plaatsvindt.  
Op deze wijze kunnen we de investeringen maximaal benutten en gunnen wij de stichting 
de tijd om de nodige reserves op te bouwen voor een eventuele totale vervanging van onze 
varende accommodatie rond 2035.  
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05 Project: Boegschroef
De Veruna is momenteel uitgerust met een boegroer; dit roer maakt het makkelijker om 
ons 40 meter lange schip te manoeuvreren en aan te leggen. Het nadeel van dit roer is 
echter dat het alleen effect heeft als het schip snelheid heeft en dat het veel ervaring van de 
bemanning eist bij het bedienen ervan. 

Om deze redenen willen we graag een boegschroeftunnel laten aanleggen, waarin we 
een elektrisch aangedreven boegschroef laten installeren. Deze boegschroef kunnen we 
te allen tijde gebruiken. Daardoor kunnen we het schip ook bij complexere manoeuvres 
zoals bijv. het binnenvaren van sluizen of in andere (onverwachte) situaties met druk 
scheepvaartverkeer, beter onder controle houden. De elektrisch aangedreven boegschroef 
maakt het indirect makkelijker om nieuwe bemanning op te leiden voor het varen met de 
Veruna. 

Uiteindelijk stelt deze aanpassing ons in staat om ook in de toekomst de drukkere 
scheepvaartroutes binnen Nederland te blijven bevaren, waarmee we onze leden kampen 
op uitdagende  locaties zoals bijvoorbeeld Friesland kunnen blijven aanbieden. 

De kosten die met deze aanpassingen zijn gemoeid, zijn als volgt;

Boegschroefpijp inbouwen en boegroer verwijderen: €  12.463,-
Aanschaf boegschroef en elektrische installatie: €    9.317,- +
Totaal: €  21.780,-
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06 Project: Stroomvoorziening (generator)
De huidige generator staat al sinds 1992 bij ons aan boord en is inmiddels aan het einde 
van zijn technische levensduur. Deze generator heeft de afgelopen jaren trouwe dienst 
gedaan en is daarnaast niet meer toereikend voor de huidige stroomvraag aan boord van 
het schip. Willen we aan de huidige stroomvraag voldoen, hebben we een generator nodig 
met een vermogen van minstens 22 kVA. 

De nieuwe boegschroef wordt elektrisch aangedreven. Dit vraagt extra vermogen van onze 
generator. Willen we ook de boegschroef op onze generator laten draaien, dan hebben we 
een generator nodig van 35 kVA. 

Andere voordelen van een nieuwe generator zijn een lager brandstofverbruik per kWh, 
betere geluidsdemping, een lagere uitstoot van schadelijke CO2, waarmee een nieuwe 
generator direct veel duurzamer is dan onze huidige generator. Daarnaast geeft een nieuwe 
generator minder trillingen wat het comfort voor onze leden aan boord ten goede komt. 
Daar waar mogelijk blijven we gebruik maken van de stroom die is opgewekt via onze 
zonnepanelen, echter grootverbruikers  zoals de boegschroef worden door onze duurzame 
generator van stroom voorzien.

De generator bevindt zich, net als de stalen drinkwatertanks, in de machinekamer. Dit 
betekent dat het zeer wenselijk om dit project gelijktijdig met het hierna genoemde project 
watervoorziening uit te voeren, in verband met  af- en aanvoeren van materialen door een 
daarvoor gemaakt gat in de zijkant van het schip. Het maken en dichten van een gat in de 
zijkant brengt hoge kosten met zich mee, maar is stukken goedkoper dan het alternatief: het 
openslijpen van het dak en vloer van de leefruimte (roef).

De kosten die zijn gemoeid met deze nieuwe generator zijn als volgt; 

Uit/inbouw generator: € 9.263,-
Aanschaf generator: € 10.890,- +
Totaal: € 20.153,-
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07 Project: Watervoorziening 
Eén van de grootste gemakken van het op kamp gaan met de Veruna, is dat we 
zelfvoorzienend zijn. We kunnen we de gebruikers onder andere voorzien van drinkwater 
uit de kranen bij de wastafels en in de kombuis (keuken).

De huidige drinkwatervoorziening van het schip bestaat uit twee stalen drinkwatertanks met 
een totale inhoud van 4000 liter. Het grote nadeel van deze vaste opslagcapaciteit is dat het 
drinkwater veel stil staat. In stilstaand water hebben bacteriën meer kans om te groeien, wat 
ten koste gaat van onze drinkwaterkwaliteit. Hoewel de tanks destijds aan de binnenkant 
zijn gecementeerd, zijn ze inmiddels nodig aan vervanging toe.

Vanwege de drinkwaterkwaliteit willen we een kleinere opslagcapaciteit. Maar we willen wel 
ten allen tijde kunnen beschikken over drinkwater, zonder dat de Veruna op kamp verplaatst 
moet worden om water te bunkeren.

In onze droom om in 2035 het duurzaamste scoutingschip in Nederland te zijn, past dan 
ook een duurzame manier van het verkrijgen van ons drinkwater. Daarom willen we graag 
een drinkwatermachine (watermaker) inbouwen, in combinatie met twee nieuwe kunststof 
IBC- vaten (Intermediate Bulk Container) met een totale capaciteit van 1200 liter. Hiermee 
kunnen we dagelijks vers drinkwater maken en blijft de kwaliteit van het drinkwater van 
hoog niveau.

De kosten voor dit project zijn als volgt;

Oude drinkwatertanks verwijderen: € 1.840,-
Aanschaf nieuwe tanks + inbouw: € 2.650,- 
Aanschaf drinkwatermachine (watermaker): € 9.455,- +
Totaal: € 13.745,-
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08 Project: Een veiligere kraan voor het hijsen van de vletten
Het varen van een vrachtschip, in dit geval de Veruna, is niet eenvoudig. Onze vaarstaf 
heeft daar speciale diploma’s voor en zorgt dat alles veilig en efficiënt gebeurt.

Om de risico’s tijdens het varen zoveel mogelijk te beperken, kiezen wij ervoor om onze 
vletten aan dek te vervoeren (zie onderstaande foto). Dit beperkt onze manouvreerbaarheid 
niet zoals dat zou zijn wanneer we ze slepen.

Het hijsen van onze vletten doen we met een autokraan. Deze moet elke twee jaar gekeurd 
worden. Aangezien de wetgeving aangaande kranen (veiligheid, ARBO) regelmatig 
aangescherpt wordt, en onze kraan al wat ouder is, zal deze binnenkort niet meer 
goedgekeurd worden. 

Het compleet vervangen van de kraan is nu niet noodzakelijk. Maar om de kraan op korte 
termijn weer veilig te kunnen gebruiken gaan we deze reviseren.

Wij als groep er voor om de huidige kraan te reviseren in plaats van het geheel te vervangen.

De revisiekosten voor dit project zijn als volgt; 

Oude giek van de kraan verwijderen: € 605,-
Aanschaf nieuwe of gebruikte giek : € 1.800,-
Installatie van een lier op de giek: € 1.800,-
Installatie draaikrans en motor op de  kraan: € 1.800,- 
Aansluitkosten: € 600,- +
Totaal: € 6.605,-
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09 Financiën en realisatie
We hebben onze aanpassingen aan de Veruna uitgesplitst in de hiervoor genoemde 
projecten. Zoals per project beschreven, zijn de plannen noodzakelijk om de veiligheid van 
de gebruikers, de levensduur van het materiaal, de duurzaamheid en het gebruiksgemak 
te verhogen danwel te garanderen. Dit alles past binnen onze droom om in 2035 het 
duurzaamste scoutingschip van Nederland te zijn. 

Met deze aanpassingen verwachten we de levensduur van de Veruna op een gedegen 
manier te kunnen verlengen tot 2035.  

Zoals u heeft kunnen lezen zijn er met elk van de projecten flinke kosten gemoeid, welke 
wij als groep niet volledig kunnen financieren als we ook in de toekomst nog een gezonde 
exploitatie willen garanderen.

Begroting werfbeurt 2018 met projecten

Standaard kosten
 Hellingen  € 1.500 
 Conserveren  € 5.445 
 Keuring  € 1.150 
 Schilderen totale buitenwerk  € 11.280 

 € 19.375 
Duurzaamheid
 Machinekamer reinigen  € 7.655 
 Watermaker  € 9.455 
 In- en uitbouw voorzieningen  € 9.263
 Generator  € 10.890 
 Drinkwateraanpassing  € 4.490 

 € 41.753 
Veiligheid
 Stuurhut  € 750 
 Aanpassingen boegschroef  € 12.463 
 Boegschroef  € 9.317 
 Kraan hijsen vletten  € 6.605
 Bolderkasten  € 800 

 € 29.935 

Totale kosten  € 91.063 
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Om deze begroting sluitend te krijgen kunnen we als vereniging maximaal de volgende 
investeringen doen om een gezonde balans over te houden.

Investeringen door Dr. A.F. Philipsgroep

 Reservering werfbeurt  € 11.000
 Sponsoring generator stichting Duurzaam Eindhoven  € 4.000 
 Eerdere donaties en eigen vermogen  € 33.162

 € 48.162 

Totale kosten werfbeurt  € 91.063
Nog benodigd bedrag  € 42.901

Zoals te zien in bovenstaande tabel komen we nog een bedrag van € 42.901,- tekort. 
Daarom vragen we dan ook uw hulp om een financiele of materiele bijdrage te leveren aan 
een van de eerder genoemde projecten.

Wat gaan wij als de Dr. A.F. Philipsgroep ondernemen? 

Samen met enkele (oud)leden en mensen die de groep een warm hart toedragen hebben 
we een commissie samengesteld die actief op zoek is naar sponsoring. Deze sponsoring 
zoeken we met name in het bedrijfsleven en kan materieel of financieel zijn.

Het stichtingsbestuur van de groep zet zich in om via subsidies extra geld te verwerven om 
de gestelde investeringen te kunnen bekostigen. Ook heeft de stichting in de afgelopen 10 
jaar wat geld kunnen sparen om iets te kunnen bijdragen aan de gevraagde investeringen.

Daarnaast doen we als Dr. A.F. Philipsgroep diverse financiële acties waarmee we geld 
binnenhalen voor de groep, een deel van dit geld zullen we inzetten voor de bovenstaande 
investeringen. We kunnen slechts een deel van dit geld besteden aan de investeringen 
omdat we de normale kosten ook moeten betalen.

Momenteel zijn we voornamelijk op zoek naar bedrijven die ons willen en kunnen helpen. Als 
we terug  komen van de werf is er nog veel werk om de Veruna weer in topconditie te krijgen 
voor het komende Nawaka in 2018 (internationaal zomerkamp voor waterscoutinggroepen). 
Deze wederopbouw zullen we zelf doen, met onze vrijwilligers, de hulp van ouders en 
mensen die de Dr. A.F. Philipsgroep een warm hart toedragen.

Wilt u een donatie doen, dan kan dit via onderstaande 

Rekeninghouder:   Stichting Dr. A.F. Philipsgroep  
Rekening nummer:   NL37 RABO 0153 4302 06 
BIC code:    RABONL2U
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A Bijlage: Over de Dr. A.F. Philipsgroep
Historie

Op 17 mei 1957 vond er een opvallende gebeurtenis plaats in het Brabantse Eindhoven. 
De Zeeverkennersgroep “De Clippers” werd opgericht. Een groep die levensvatbaar bleek, 
want 60 jaar later is deze groep springlevend, weliswaar onder een andere naam, maar de 
geest is gelijk. Nu heet de groep Dr. A. F. Philipsgroep Waterscouting en ze is nog steeds te 
vinden aan het Beatrixkanaal in Eindhoven.

Opbouw van de Dr. A.F. Philipsgroep

Dr. A.F. Philipsgroep telt ongeveer 100 leden die verdeeld zijn over 4 traditionele 
speltakken en twee ondersteunende speltakken. Iedere speltak richt zich op een specifieke 
leeftijdscategorie. De activiteiten van elke speltak zijn afgestemd op de wensen en 
mogelijkheden van die leeftijdscategorie. Speltakken staan onder leiding van stafleden 
of worden begeleid door stafleden. Onze groep is altijd op zoek naar stafleden die de 
speltakken willen (bege)leiden. Voorheen hebben we deze vraag goed kunnen opvullen 
door aanvulling binnen de groep (jeugdleden die stafleden worden) en door aanwas van 
buitenaf, in de huidige tijd is dit echter steeds moeilijker te realiseren.

Daarnaast zorgt een bestuur voor de financiële en materiële ondersteuning. De vereniging 
is lid van Scouting Nederland, die o.a. toezicht houdt op de boten en het niveau van de 
stafleden op peil houdt door middel van cursussen.

De groep is onderverdeeld in verschillende speltakken (achteraan in de bijlage vind je een 
uitgebreidere beschrijving):

• Dolfijnen; jongens en meisjes van 7 tot 10 jaar oud.
• Zeeverkenners; jongens en meisjes van 10 tot 16 jaar oud.
• Wilde Vaart; jongens en meisjes van 16 tot 18 jaar oud.
• Loodsen; jongeren van 18 jaar en ouder.
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Naast deze jeugdleden, stafleden en het bestuur zijn er een aantal andere groepen actief 
binnen onze vereniging. Er is een technische dienst die zich bezighoudt met het onderhoud 
van de vloot, en we hebben een speciaal team die zich toelegt op het varen van ons 
wachtschip, de Veruna.

Alle stafleden zetten zich vrijwillig in voor de groep: voor speltakken met jeugdleden, 
ondersteunende speltakken en bestuur. En dat maakt scouting ook zo bijzonder!

Kortom, we zijn een levendige, innoverende en groeiende vereniging. In 60 jaar gerijpt, en 
met uw hulp, klaar voor de volgende 60 jaar!

Het materiaal

De ligplaats (vestigingsplaats) van de groep is de zwaaikom aan het einde van het 
Beatrixkanaal in Eindhoven (Waldeck Pyrmontstraat).

Hier ligt ons varend materiaal:

• Wachtschip de ‘Veruna’: Een wachtschip is een schip dat door een waterscoutinggroep 
wordt gebruikt als clubhuis. De Dr. A.F. Philipsgroep heeft alleen dit wachtschip, en 
verder geen gebouwen. 

• Lelievletten: Dit zijn stalen open boten die speciaal voor Scouting Nederland worden 
gebouwd. In een vlet kan gezeild, geroeid en gewrikt (voortbewegen met behulp van 
een riem aan de achterzijde van de vlet) worden. Een vlet geeft plaats aan zes tot 
acht personen. De vletten worden voornamelijk gebruikt door de zeeverkenners en de 
wilde vaart. 

• De ‘Helga’: Een stalen motorschip, die gebruikt wordt door de loodsen. 
• De ‘Marga’: Dit is een Lelieschouw, een stalen open platbodem die uitermate geschikt 

is om op groot water te zeilen.
• De kano’s: Dit zijn drie-persoons kano’s die met name gebruikt worden door de 

Dolfijnen en de zeeverkenners. 
• De ‘Acem’: Een klein roeibootje dat gebruikt wordt door de Dolfijnen. 
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Binnen  de  gemeente  Eindhoven  zijn  er  natuurlijk  meerdere scoutinggroepen. Aangezien 
de Dr. A.F. Philipsgroep een waterscoutinggroep is hebben we echter  een ander aanbod 
dan een landscoutinggroep en komen kinderen bij ons al vroeg in aanraking met diverse 
verantwoordelijkheden.

Veilig het water op gaan is een van de eerste dingen die onze jeugdleden aanleren. Vanaf 
de jongste groepen speelt instructie in nautische vaardigheden (kanoën, roeien, zeilen, 
motorbootvaren) een grote rol. Speciaal voor de waterscouting is een examenlijn ontwikkeld 
die de jeugdleden de gelegenheid geeft te groeien in hun vaardigheden (er zijn voor elke tak 
verschillende niveau’s aan te wijzen). Elk insigne (diploma) wordt pas verstrekt na het met 
goed gevolg afleggen van een theorie- en praktijkexamen (ook voor de jongste kinderen), 
zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. De jeugdleden zijn trots op hun behaalde insignes en 
stimuleren elkaar in het aanleren van nog meer vaardigheden.

Het spel binnen onze waterscoutinggroep is van jongs af aan gericht op het aanleren 
van verantwoordelijkheid nemen. Dat komt tot uiting in de spelen zelf, maar ook in alle 
activiteiten rond het scoutingspel zoals wachtbak (corvee), opruimen van de vletten of het 
winteronderhoud van diezelfde vletten.

In de beginjaren komt het aanleren van verantwoordelijkheidsbesef slechts expliciet naar 
voren. Hoewel de staf daar vaak heel nadrukkelijk op stuurt, zijn Dolfijnen van 8 of 9 jaar 
zich niet bewust van de opdracht die ze krijgen om hun mededolfijnen in de kano te leiden 
en te coachen.

Op latere leeftijd komt het verantwoordelijkheidsbesef steeds nadrukkelijker naar boven. 
Met bootslieden van 14, 15 jaar wordt heel duidelijk geëvalueerd hoe de dag met hun bak 
(groep zeeverkenners die in een vlet eropuit trekt) is geweest. Dit doet een groot beroep 
op metavaardigheden van kinderen van deze leeftijd en geeft hen een nadrukkelijke blik 
op hen eigen functioneren. Ook stafleden zijn vaak relatief jong en door het volgen van 
cursussen, de evaluatie na iedere troepmiddag of kampdag wordt vaak expliciet het nemen 
van verantwoordelijkheid benadrukt. 

B Bijlage: Toegevoegde waarde van waterscouting
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Wat echter blijft is de combinatie van dit ‘leren’, samen met het spel van Scouting. Voor de 
kinderen staat het spel voorop en ook bij stafleden blijft dit het uitgangspunt. Daarmee vormt 
het leren binnen Scouting een goed voorbeeld van de huidige trend naar competentiegericht 
leren binnen het onderwijs. Alle elementen uit de socio-constructivistische leertheorieën die 
de basis vormen voor deze nieuwe onderwijsvorm binnen VMBO en ROC’s wordt al jaren 
toegepast binnen het spel van Scouting.

Waterscouting zorgt in vergelijking met landscouting voor een extra dimensie met betrekking 
tot het aanleren van verantwoordelijkheidsbesef. Veel van de spellen spelen zich af op en 
rond het water, wat altijd een extra risico geeft. Verantwoordelijkheidsbesef laat kinderen 
op een goede manier met die risico’s omgaan, met name aan boord van een schip. Op 
een schip zit je vaak met meerdere mensen bij elkaar en is er één persoon die altijd de 
verantwoordelijkheid heeft voor de anderen. Deze sociale dimensie is hier veel sterker dan 
bij veel landscoutinggroepen en geeft het verantwoordelijkheidsbesef van de persoon ‘in 
charge’ een heel andere lading.

Voor de kleinsten onder ons is dat water zelf al een risico, zodat zij met kano’s op rustig 
water blijven. Voor de zeeverkenners komt daar het omgaan met de wind en het verkeer op 
het water bij.
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Wilde Vaarders gaan later zonder een oogje in het zeil het water op, en gaan ook groter 
water verkennen. Als het goed is, zijn ze hier tijdens hun periode bij de zeeverkenners voor 
toegerust en coachen ze elkaar bij deze activiteiten.

Als staf ken je het water, maar ook de kwaliteiten van je pupillen, inmiddels zo goed dat je 
in staat bent om de juiste randvoorwaarden voor het spel op het water te scheppen. Een 
bak met kinderen gaat weliswaar zelfstandig het water op, maar een staflid laat dit spel in 
zodanige omstandigheden plaatsvinden zodat de kinderen een fout kunnen maken zonder 
dat dit meteen voor gevaarlijke situaties zorgt.

Als je dit alles overkijkt kun je zeggen dat waterscouting een belangrijke schakel vormt 
binnen de jeugdketen. Voor de gemeente Eindhoven is versterking van deze jeugdketen als 
sterke ambitie geformuleerd in het coalitieakkoord “Eindhoven één”. De Dr. A.F. Philipsgroep 
speelt hierin een belangrijke rol voor Eindhoven en de regio. Dit alles gebaseerd op 
vrijwilligerswerk. Het spreekt voor zich dat dit goede werk alleen kan plaatsvinden als 
randvoorwaarden zoals goede huisvesting en veilig varend materieel goed geregeld zijn.
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