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Hallo Miguel, welkom bij de 
50e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je een Scoutingnaam? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Ik ben bever, welp, scout en 
explo geweest. Nu ben ik lid bij 
de Pivo’s en actief als leiding 
en teamleider. 
 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

De vrijwilligers. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

De keuken: eten, drinken 
en overzicht. 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Een mooiere locatie hadden 

we niet kunnen vragen. 

Wat vind je van onze site? 

*ik ga even kijken…* 
Een beetje ouwelijk. 
 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  

Youtube en App? 

Ik kijk er nooit. 

Omdat ik de kennis die ik heb 
opgedaan als lid weer over 
wilde dragen op de nieuwe 
leden. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Mijn vader zag een vacature 
voor leiding bij JMC. Hij is toen 
leiding gaan geven bij JMC en 
toen ik oud genoeg was voor 
de Bevers, werd ik op scouting 
gezet. 
 

Broer Wolf bij de welpen. 
 

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

Hoelang zit jij al 
bij Scouting? 

Waarom zou je mensen 

scouting aanraden? 

Omdat je je op scouting heel 
erg breed kan ontwikkelen en 
dat die ontwikkeling iets 
toevoegt aan je ontwikkeling 
die je op andere plekken 
doormaakt. 
 

Waarom heeft scouting 

een toekomst? 

Zie bovenstaande. 

Waarom ben je vrijwilliger 
geworden? 

De communicatie. 

Wat verbindt jou met JMC? 

Mijn opvoeding. 
 

Waar ben je trots op bij JMC?   

Dat we een groeiende 
vereniging zijn. Dit laat zien 
dat we de jeugd veel plezier 

bezorgen. 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

Scouting is… 

Scouting is heel lastig uit te 
leggen, maar ik denk dat het 
een plek is waar je je op een 
veilige manier kan 
ontwikkelen tot wie je wil zijn. 
En een plek waar je 
kennismaakt met veel andere 

wereldbeelden.   

Te klein, maar met veel sfeer.   
 

Vrijwilligerswerk is… 

Een maatschappelijke plicht. 
 

Wat is je favoriete 
plekje in De Chute? 

Teamleider bij de 
Gidsen, leiding bij 
de welpen en lid 

van de Pivo’s. 

17 jaar. 

Wat kan jij brengen voor 
de leden van JMC?? 

Veel kennis van de 
uitdagende 
scoutingtechnieken.  
En ervaring met 
internationale activiteiten. 
 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk 

naast Scouting? 
Nee 
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Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

17 kampen, waaronder  
3 groepskampen,  
3 welpenkampen,  
5 scoutskampen,  
2 wereldjamborees,  
2 explo-kampen en  
één pivokamp. 
 

Zanger/zangeres/groep? 

Alan Walker. 

Slaapzak, matje, zaklamp, 
mes en genoeg ondergoed. 

Asterix en Obelix 

Sport? Fit20. 

Ik zie mezelf nog wel als 
vrijwilliger en ik hoop dan als 
leiding voor een gemengde 
scoutsgroep. 
 

Spel? Gaga-bal. 

Wat is je leukste herinnering 
aan scouting, wat blijft je 

altijd bij? 

Afgelopen zomerkamp met de 
Scouts. Dat was mijn eerste 
zomerkamp als leiding. 
 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 
tas niet ontbreken? 

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

Explorers. 
 

Wat is de meest bijzonder 
badge van scouting? 

Mijn badge van groepskamp 
2006, van het Asterix en 
Obelix kamp. 
 

Leukste activiteit? 

JOTA-toren bouwen. 

Leukste kampvuurlied? 

Doe ik niet aan. 
 

Lekkerste kampvuurhapje? 

Kaassoufflés. 

Hobby’s? 

Wat is het meest handige 
scouting product volgens 
jou en kan niet ontbreken in 
iemands uitrusting? 

Hoofdlamp.   

Muziek? 

Te moeilijk om te kiezen. 

Zou je ooit in de toekomst 
bestuurslid willen worden? 

Ja, omdat ik dat zie als de 
volgende stap in mijn 
ontwikkeling binnen scouting. 

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

Een kamp met 45.000 mensen 
(ook wel Wereld Jamboree 
genoemd). 
 

Als je één ding mocht kiezen 
wat je zeker op een kamp 
moet doen, wat zou dat dan 
zijn? 

Kanoën en/of klimmen. 

Wat is je mooiste pionier 
object wat je hebt gebouwd? 

JOTA-toren 2019. 

Scouting. 
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Heb je tot slot nog foto’s van 
jezelf bij een leuke activiteit 
of bijzondere gebeurtenis  
bij de Scouting? 

Radio? Qmusic 

Boek / tijdschrift? 

Drank? Thee 

App? 

Vakantieland? 

Zwitserland 

Slechtste eigenschap? 

Beste eigenschap? 

Ik kan snel schakelen en heb 
een zeer goed technisch 

inzicht. 

Vieste eten? Avocado. 

Lekkerste 
eten? 

Poesta. 

Schoenmaat? 43 

Kleur? Rood 

Snurk je? 

Wat maakt jou 
aan het lachen? 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Als één van de jeugdleden 
van JMC hulp nodig heeft.   

Tv-programma? 

Avatar: the last airbender en 

the legend of Korra. 

Soms 

Stopwoordje? Sad… 

Whatsapp 

The secrets of the 
immortal Nicholas Flamel 

Als troepstaf mee gaan naar 

een Wereld Jamboree. 

Acteur/actrice? 

Emma Watson 

Film? Enders game 
Wat wilde je als kind worden? 

 Werktuigbouwkundige. 

Grootste wens? 

Ik heb geen efficiënte manier 

om hiermee om te gaan,  

42 

Presentator/presentatrice? 

Ruben Nicolai 

Idool? Heb ik niet. 

Website?  Sol.scouting.nl 

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

Zwitserland 

Snel afgeleid en 

niet zo tactvol. 

 Stomste 

schoolvak? 
Frans. 

 Leukste 
schoolvak? 

Natuurkunde 

De lach van één van mijn 

mede-piotten. 

Dier? Wolf 

Bloem/plant? Boom  

Geluksgetal? 

Verzin een vraag 
voor de volgende… 

Wat voor scoutingactiviteiten 

doe je buiten de vereniging? 

Wat is de meest efficiënte 
manier om je ongenoegen 
met een ander of in een 
situatie te delen? 

Tijdens de Nationale 
Scoutingdag in 2004 met de 
bevers bij het graf van John 
McCormick. 

maar als een ander naar mijn 
gezicht kijkt, zal hij of zij mijn 
ongenoegen snel genoeg 

opmerken. 



 

 
 
  
    
  

 
 

     J M C       Vrijwilligers Chat 

 
  

Thx Miguel! 

Alleen op pad naar de 
WSJ2019 in Amerika voor het 
helpen met de opbouw als 
IST-er (lid van het 
International Service Team). 
 

In 2015 samen met mijn buddy 
Maarten bij de World Scout 
Jamboree in Japan. 
 

Een fietstocht tijdens de JMC-
dag in 2005. 

Met Maarten, Veerle, Jordan 
en Rory Loïs op de foto voor 
De Chute voor een 
persbericht over de Wereld 
Jamboree. 

Met broertje Jordan bij het 
grootste internationale 
Scoutingkamp ter wereld dat 
eens in de vier jaar in een 
ander land wordt 
georganiseerd. 

Tijdens de 24e Wereld 
Jamboree in Amerika lukte 
het om tussen de 45.000 
aanwezige deelnemers scouts 
te vinden uit het stadje 
Scranton in de Amerikaanse 
staat Pennsylvania.  Een 
bijzondere ontmoeting die op 
de foto werd vastgelegd.  
Op 2 augustus 1921 werd 
namelijk  JohnE. McCormick, 
de naamgever van Scouting  
JMC, in Scranton geboren. 
 

Met Maarten aan het eind van 
de World Scout Jamboree in 
de arena. 
 

Juli 2019, laatste opkomst van 
het seizoen bij de welpen. 
 


