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Hallo Robert, welkom bij de 
26e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

Buiten JMC: van welp tot stam 
in Naaldwijk(Rambonnetgroep). 
Leiding bij de verkenners, lid 

studentenstam in Wageningen. 

Scouting is… 

Een actieve, sociale 

en veelzijdige hobby. 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

Naast de reguliere opkomsten 
worden er veel groeps-
activiteiten georganiseerd. En 
daarvoor lukt het elke keer 
weer om mensen te vinden  
om het te organiseren. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

Een erg mooi clubhuis op 
een fantastische plek, 
heeft wel groot onderhoud 
nodig hier en daar. 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Prima locatie voor het 
clubhuis, voor de rest (DWD 
en zwembad) tegenwoordig 
een beetje dooie boel. 

Wat vind je van onze site? 

Informatief en actueel, zou 
misschien wel een face lift 
kunnen gebruiken. 
 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  

Youtube en App? 

Doe ik eerlijk gezegd niet 
zoveel mee, wel vind ik het 
leuk om tijdens het kamp via 
FB elke dag te volgen waar de 
kinderen me bezig zijn. 

Vrijwilligerswerk is? 

Via mijn kinderen Mirjam en 
Gerben, allebei JMC-lid. 

Wat heb je in al die jaren 
bij Scouting gedaan? 

Hoelang zit jij al 

bij Scouting? 

Totaal 17 jaar  
(met tussenpozen). 

Waarom zou je mensen 
scouting aanraden? 

Je leert er samenwerken, doet 
veel verschillende dingen en 
bent lekker in de natuur bezig.  
 

Waarom heeft scouting 

nog toekomst? 

Ik denk dat het belangrijk is 
dat kinderen met elkaar buiten 
bezig zijn in een steeds 

digitalere wereld. 

Waarom ben  
Je vrijwilliger  
geworden? 

Zinvol, leuk en leerzaam. 

Alle vrijwilligers die elke week 
hun best doen om de kinderen 
een leuke opkomst te geven. 

Ik ben 
Penningmeester.  
 

Hoelang 
bij JMC? 

Bijna 5 jaar. 

Binnen JMC: Penningmeester 
en tot een jaar geleden ook 
ledenadministratie. Als penning 
meester houd je je bezig met 
het financiële reilen zeilen van 
de vereniging en stichting JMC. 
Belangrijk is natuurlijk ervoor 
zorgen dat de contributie en 
het kampgeld binnenkomt. 
Daarnaast betaal ik alle 
rekeningen en het speelgeld, 
en moet er voor het begin van 
elk jaar een begroting komen, 
en na afloop van elk jaar een 
financiële verantwoording.  
Ook het binnenhalen van extra 
inkomsten (subsidies, maar 
bijv. ook via de Rabo clubkas 
campagne of de  
Scoutingloterij)  
is onderdeel  
van het  
takenpakket.  

Dit alles natuurlijk in overleg 
met / samen met de Groeps-
raad, het bestuur en even-

tueel andere leden / ouders. 

Waar ben je trots op bij JMC? 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

De betrokkenheid van de 
ouders bij de vereniging. 
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Zelf opgegroeid met Scouting 
vond ik het leuk om mijn 
kinderen ook op Scouting te 
laten gaan, en wil ik een 
steentje bijdragen aan het 
goed laten draaien van hun 
groep. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

12 kampen in de periode 
1982 t/m 1992 met de 
Rambonnetgroep, en veel 
weekenden, waaronder de 
Landelijke Scouting 
Wedstrijden (LSW) in Ommen. 
De laatste kampen waren in 
het buitenland (België, 
Engeland en Tsjechië). 
 

Leukste kampvuurlied? 

Mijn tante uit Marokko. 

Lekkerste Kampvuurhapje? 

Banaan met pure chocola 
in aluminiumfolie. 

Hobby’s
? 

Bijenhouden, oldtimers (ik heb 
een Peugeot uit de jaren 50 en 
een motorscooter uit de jaren 
60), moestuinieren. 

Muziek? Stevig. 

Zanger/zangeres/groep? 

Kensington, Pearl Jam. 

Radio? 

Dionne  
Stax. 

Hike tijdens het kamp en dan 
op een houtvuur koken en 
onder een zeiltje slapen. 
Lekker primitief! 

Tv-programma? 

De slimste mens. 

Doe je nog ander 

vrijwilligerswerk? 

Ja, ik ben vrijwilliger in een 
oude boomgaard (hof van 
Seghwaert) waarvan een 
wijktuin wordt gemaakt. 
Daarnaast help ik bij open 
dagen van de bijenvereniging 
in Den Haag, en ben ik lid van 
de knotgroep Wijk en Wouden 
(wilgen en andere bomen 
snoeien in de polders rondom 
Zoetermeer). 
 

Als welp gingen we naar Soest 
en hadden we een vliegeniers 
kamp. Dit was erg goed uitge-
werkt incl. ‘neergestorte’ 
piloot, bezoek aan de 
vliegbasis, etc. De vlag die 
mijn nest toen heeft gewonnen 
hangt nog steeds in het 
clubhuis, zo zag ik een paar 
jaar geleden bij een reünie. 

Sport? 
Zwemmen, 

roeien. 

Leukste activiteit? 

Jazeker, ik stop weliswaar als 
penningmeester op 1-1-2018, 
maar ga zeker door met 
bovenstaande zaken (en 
misschien andere). 

Als jeugdlid: Het zomerkamp 
in Engeland als 17-jarige met 
de Rowans en Sherpa’s. Na 
een paar dagen Londen zijn 
we naar het eiland Wight 
gegaan, wat we grotendeels 
lopend met de rugzak op 
verkend hebben. Vooral het 
(illegaal) kamperen op het 
strand is me bijgebleven: 
mooie zonsondergangen met 
daarna kampvuur, en elke 
ochtend een frisse duik. 

Spel? Escape room. 

Bij JMC: Het realiseren van de 
vernieuwde kampvuurkuil / 
buitenterrein in 2016. Het 
heeft achter de schermen veel 
tijd gekost (en ook stress 
opgeleverd) om de benodigde 
subsidies van de diverse 
fondsen bij elkaar te krijgen. 
En ondertussen kwam de 
geplande datum van de 
officiële opening incl. reünie 
steeds dichterbij… 
Ik ben nog steeds erg blij met 
het resultaat waarvan JMC 

nog lang plezier zal hebben. 

Wat is je leukste herinnering 
aan scouting, wat blijft je 

altijd bij? 

Presentator/ 
presentatrice? 

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

Boek / tijdschrift? 

Film? Intouchables. 

Drank? Port van 
minimaal 10 

jaar oud. 

Dier? 

Bloem/
plant? 

Zonnebloem. 

Vakantieland? 

Frankrijk: ik heb tijdens mijn 
studie 6 maanden in Bretagne 
gewoond en voel me sindsdien 
wel een beetje Fransman. 

Slechtste 

eigenschap? 
Ongeduldig 

Beste 

eigenschap? Punctueel. 

Stomste 
schoolvak? 

Grieks. 

Leukste schoolvak? 

Aardrijkskunde. 

Vieste eten? Haring. 

Lekkerste eten? 

Alles met blauwe kaas erin. 

Schoenmaat? 47 

Kleur? Paars. 

Snurk 

je? 

Verzin een vraag 
voor de volgende… 

Wat wilde je als kind worden? 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Een schaaltje biest  
(ja wat is dat ook alweer). 

Mijn vrouw slaap 
soms met 
oordopjes, dus… 

Honingbij. 

De eeuw van mijn vader 
van Geert Mak. 
 

Als welp tijdens het 
vliegenierskamp. Eén moeder 
had voor iedereen een 
vliegeniersbaret genaaid. 

Met de stam in de bus naar 
Tsjechië, met privé chauffeur 
die alleen Tsjechisch sprak. 

Kamp in Engeland, even 
relaxen na een dag lopen. 

Als verkennerleiding tijdens 
de hike, lekker slapen onder 
een zeiltje. 

Acteur/ 

actrice? 

Thx Robert! 

Barry Atsma. 

Website? 

weerzoetermeer.nl 

En bij JMC: Helpen bij de 
Veteranenavond en de 
groepsactiviteiten.   
En het in ontvangst nemen 
van de cheque van de Rabo 
clubkas campagne. 


