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Hallo Wesley, welkom bij de 
38e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je een 

Scoutingnaam? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Ik ben gestart bij de 
vrijbuiters, hierna ben ik 
doorgestroomd naar de 
verkenners en vanaf daar 
overgevlogen naar de 
Explorers. Daar ben ik een 
aantal jaar voorzitter geweest.  
 

      Sinds ik 16 jaar ben  
      geef ik leiding bij  
      de jongens welpen. 

 

Wat maakt JMC de (leuke) 
vereniging die hij is? 

Op het moment dat er écht 
iets moet gebeuren, staan er 
altijd wel mensen klaar om 
het te doen! 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Een mooi en praktisch 
clubgebouw, er zijn altijd wel 
oplossingen te bedenken om 
iedereen wat ruimte te geven 
waar nodig. Ook de locatie 

vind ik erg mooi! 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Een erg mooie locatie voor 
ons clubgebouw waar veel 
verschillende activiteiten 
mogelijk zijn! Vooral de 
combinatie van het parkje 
achter ons gebouw en het 
water voor ons gebouw vind 
ik fijn. 

Wat vind je van onze site? 

Hij wordt heel goed 
onderhouden door Edwin, 
alleen wordt het ondertussen 
wel eens tijd voor een 
nieuwe website . 
 

Ik zocht een hobby en na 
meerdere dingen te hebben 
geprobeerd, vond ik scouting 
leuk! Wat best gek is, 
aangezien mijn eerste 
opkomst collecteren voor 
Jantje Beton was. 

Ik heet Malchi 
bij de welpen, 
een echt 
waterdier. 

 

Wat heb je in al die jaren bij 
Scouting JMC gedaan? 

Hoelang zit jij al 
bij Scouting JMC? 8 jaar. 

Waarom zou je mensen 
scouting aanraden? 

Je leert er super veel sociale 
vaardigheden en out of de 
box denken, vaak is er niks te 
gek! Zolang het maar binnen 
de kaders blijft. 
 

Waarom heeft scouting 

een toekomst? 

Omdat je bij scouting dingen 
meemaakt en leert die je niet 
zo snel in het dagelijkse leven 
tegen komt. Verder is het ook 
een goede plek om nieuwe 
mensen te leren kennen. 

Er zijn altijd wel dingen die 
beter kunnen, maar op dit 
moment heb ik geen 
dringende verbeterpunten. 

Wat verbindt jou met JMC? 

De mensen en het gevoel bij 
het clubgebouw!  
Doordat ik zoveel heb 
geleerd bij JMC voelt het fijn 
om bij JMC te zijn. 
 

Waar ben je trots op bij JMC?   

Dat alle kaderleden zich op 
hun eigen manier inzetten 
waar ze kunnen. 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

Ik ben 
teamleider bij de 
jongens welpen 
(Dewanihorde). 

Scouting is… 

Plezier maken en 
van elkaar leren. 
 

Wat kan jij brengen voor 
de leden van JMC? 

Plezier in de activiteiten 
die we aanbieden, maar ze 
daarbij ook nieuwe dingen 

leren. 



 

 
 
  
    
  

 

  

  J M C       Vrijwilligers Chat 
 

   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  

Youtube en App? 

Leuk om via Facebook te zien 
wat er allemaal gebeurt en 
ook de filmpjes die soms op 
YouTube komen, vind ik leuk 
om terug te zien. De overige 

platformen gebruik ik niet. 

Om nieuwe leden aan te 
kunnen bieden wat mij ook 
ooit is aangeboden. En omdat 
ik het leuk vind. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

Elk jaar ben ik met een kamp 
mee geweest, dus ik heb 8 
kampen meegemaakt. 
 

Muziek? Top 40 

en Rap. 

Radio? Q music. 

Drank? Sinas. 

App? 

Dier? Hond. 

Een slaapzak. 

Tv-programma? 

Undercover in Nederland. 

Vrijwilligerswerk is? 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk? 

Ja! Ik begeleid activiteiten bij 
YMCA, ik doe af en toe dingen 
voor stichting De Noord-Zee 
en afgelopen zomervakantie 
heb ik geholpen bij een 
looptocht voor probleem-

jongeren vanuit Cardea. 

Sprookjes, want je kunt er veel 
kanten mee op als leiding. 

Whatsapp 

Sport? Fitness. 

Ik zie mijzelf over 5 jaar zeker 
nog als vrijwilliger. Hopelijk 
met dezelfde taken als die ik 
nu heb, maar ik kan niet in de 
toekomst kijken natuurlijk. 

Spel? Levend Stratego. 

Wat is je leukste herinnering 
aan scouting, wat blijft je 

altijd bij? 

Ik heb heel veel leuke 
herinneringen aan scouting, 
maar de herinnering die als 
eerste in mijn hoofd op kwam 
toen ik deze vraag las was: We 
waren met de Explorers een 
toegangspoort aan het 
bouwen voor een groeps-
activiteit. De poort was bijna 
af, dus we dachten dat we wel 
even konden gaan lunchen. 
Tijdens deze lunch hoorde we 
opeens een geluid van iets dat 
viel/iets van een knal, dus 
iemand zei als grapje: “Zal de 
toren wel zijn”. Totdat we 
gingen kijken wat dat geluid 
was. Het bleek dat iemand met 
een koelkast in zijn aanhanger 
de toren had omgereden. 
 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 

tas niet ontbreken? 

Voor welke (andere) speltak 
zou je nog wel eens leiding 

willen zijn? 

Ooit als ik ouder ben lijkt het 
me leuk om Explorer 
begeleiding te worden. Maar 
dat is wel een heel stuk verder 

in de toekomst. 

Leukste activiteit? 

Ik vind heel veel activiteiten 
leuk, maar vooral de 
activiteiten  
gericht  
op het  
activiteiten 
gebied  
Uitdagende  
Scouting  
Technieken. 
 

Lekkerste kampvuurhapje? 

Banaan met chocolade. 

Hobby’s? 

Scouting, kamperen. 

Website? Tweakers.net 

Waarom ben je vrijwilliger 
geworden? 

Je inzetten voor iets waarmee 
je iets doet dat goed is voor de 
maatschappij en waar je 
energie van krijgt. 
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Heb je tot slot nog foto’s van 
jezelf bij een leuke activiteit 
of bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Slechtste eigenschap? 

Beste eigenschap? 

Enthousiast. 

Vieste eten? Zuurkool. 

Lekkerste eten? 

Pasta en kapsalon. 

Schoenmaat? 45 

Kleur? Blauw. 

Snurk je? 

Wat maakt jou aan het lachen? 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Zelfgemaakte kapsalon. 

Mensen zeggen van wel. 

Stopwoordje? 

Tijdens presentaties 
vooral: “Euuuhm” 

Ik heb momenteel geen grote 
wensen, wel wil ik in de nabije 
toekomst mijn rijbewijs gaan 
halen. Maar het belangrijkste 

is dat ik gelukkig ben. 

Wat wilde je als 
kind worden? 

Politie. 

Grootste wens? 

Klaar voor de hike tijdens het 
JMC-Jubileumkamp in 2016. 

Dodenherdenking 2014. 

JOTA-JOTI 2010. 

Overvliegfeest in 2013 van de 
vrijbuiters naar de verkenners 

en in 2014 naar de explorers. 

Naar welk land wil je nog 
heen op kamp/vakantie? 

Spanje. 

Ik kan heel vervelend zijn. 

 Stomste schoolvak? 

Geschiedenis. 

 Leukste schoolvak? 

Maatschappijleer. 

Als iemand iets doet, of als 
iets uitpakt totaal anders dan 
verwacht (mits het goed 
afloopt natuurlijk). 

Bloem/plant? Roos. 

Geluksgetal? 50 

Verzin een vraag 

voor de volgende… 

Wat heb je weleens 
meegemaakt bij scouting dat 
je nog nooit ergens anders 

hebt meegemaakt? 

Thx Wesley! 

Welpenkamp 2018. 


