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Hallo Robert, welkom bij de 
40e JMC Vrijwilligers Chat.  
Wat doe jij bij Scouting JMC? 

Heb je 
een 
Scouting
naam? 

Hoe ben je bij JMC beland? 

                   Ben in september  
                     2015 bij de bevers  
                       begonnen als  
                       leiding, in 2018  
                      werd mij gevraagd  
                   of ik penningmeester  
             wilde worden. 
 

Wat maakt JMC de (leuke) 

vereniging die hij is? 

Het groepsgebeuren met 

heel veel activiteiten. 

Wat vind je van 
clubhuis De Chute? 

De Chute is een mooi 
gebouw, past harmonieus 

in zijn omgeving. 

Wat vind je van het 
Van Tuyllpark? 

Met het park is zelf niks mis 
mee, maar sommige 
gebouwen rond de 
parkeerplaats mogen van mij 
wel uit het zicht verdwijnen. 

Wat vind je van onze site? 

De site wordt netjes 
bijgehouden met relevante 
informatie, mag wel in een 
nieuw jasje worden gestoken. 
 

Wat vind je van de JMC 
Facebook, Twitter,  
Youtube en App? 

Handig dat het er is voor het 
delen van informatie, filmpjes 
of foto’s. Maar als beneden 
gemiddelde social media 
gebruiker, wil ik hieraan niet 
zoveel tijd spenderen per dag. 

Ben aangestoken met het 
JMC virus door Creabea 

(Jacqueline). 

Ik ben 
Professor  
Plof bij 
De Bevers. 

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

Hoelang zit jij al bij Scouting? 

Ongeveer 4 jaar. 

Waarom zou je mensen 
scouting aanraden? 

Bij scouting daag je jezelf uit 
om dingen te proberen, op je 
eigen snelheid. 
 

Waarom heeft scouting 
een toekomst? 

Scouting heeft zeker nog 
toekomst in het digitale 
tijdperk,  je kan denken aan 
modernisering van de thema’s 
en aanbieden van nieuwe 
sportieve activiteiten. 

Afval inzameling, kijken naar 
mogelijkheden die we hebben 
het afval te kunnen scheiden. 
Gescheiden aanleveren van 
afval is goedkoper en 
duurzamer. 

Wat verbindt jou met JMC? 

Toevalligheden, wat als een 
rode draad in mijn leven is 
gekomen. Het verleden en nu. 
 

Waar ben je trots op bij JMC?   

De vrijwilliger(st)ers, die 
zijn/haar beste beentje voor 
zetten om de jeugdleden 
leuke opkomsten en 
activiteiten te bieden. 

Wat zou jij binnen JMC 
willen verbeteren? 

Scouting is… 

Saamhorigheid, sociaal 
en uitdagend. 
 

Wat kan jij brengen 
voor de leden van JMC? 

Als penningmeester het 
vertalen van het groepsbeleid 
in geld en het nemen van 
verantwoordelijkheid voor de 
financiën. Erop blijven letten 
dat de vereniging en stichting 
financieel gezond blijft,  
en er voldoende  
geld aanwezig  
is om het bij 
JMC zo  
leuk  
mogelijk  

te maken. 

Beverleiding, 
Penningmeester 
en daarnaast doe 
ik ook het verhuur 

van de Chute. 
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Geeft voldoening dat ik 
iets kan betekenen voor 
de maatschappij. 
 

Zie je jezelf over 5 jaar nog 
steeds als vrijwilliger? 

Hoeveel kampen heb je 
meegemaakt? 

Leukste kampthema? 

1x Jubileumkamp in 2016, 
daarnaast de pinkster-
beverkampen in  
2017: Nootdorp – Scono – 
Indianenkamp en  
2018: Boskoop – 
Buitenaardse wezen. 
 

Pinpas en voldoende cash, als 
er nog wat ontbreekt kan je 

het altijd nog aanschaffen. 

Waarom ben je vrijwilliger 

geworden? 

Doe je nog ander 
vrijwilligerswerk? 

Op dit moment niet. 

Indianenkamp (beverweekend) 
en zoals altijd gaat er iets mis 
met de proefjes van Professor 
Plof kreeg tijdens het kamp 
visioenen van een indianen 
medicijnman die mijn hulp 
vroeg. 

Sport? 

Fietsen, wandelen, 
zwemmen. 

Zie mijzelf niet meer als 
beverleiding, maar nog wel als 
penningmeester en/of 

verhuurder van de Chute. 

Spel? Carcassonne. 

Wat is je leukste herinnering 
aan scouting, wat blijft je 

altijd bij? 

Jubileumkamp 2016, werd mij 
gevraagd om op te treden als  
de “Sjamaan”. 
 

Wat kan op een 
scoutingkamp in jouw 

tas niet ontbreken? 

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

Misschien als er ooit een 
speltak komt bij genaamd de 
Stronken voor 50+. 

Wat is de meest bijzonder 
badge van scouting? 

Zoveel heb ik niet verdiend. 
Wat ik al heb is al bijzonder. 
 

Leukste activiteit? 

De leukste activiteiten zijn de 
opkomsten van de bevers en 
weekenden en naderhand van 
ouders hoort dat ze hun 
verhalen thuis vertellen. Dan 
is het weer geslaagd om de 
kids een leuke opkomst en 
weekend te bieden. Daar mag 
je best wel trots op zijn en 
weet je voor jezelf dat je het 
niet voor niets hebt gedaan. 

Leukste kampvuurlied? 

Cowboy Billie Boem. 
 

Lekkerste kampvuurhapje? 

Gerookte Vis. 

Hobby’s? 

Simmen zoals; Euro Truck 
Simulator, American Truck 
Simulator, Flight Simulator. 

Vrijwilligerswerk is… 

Vrijwilliger zijn…. Is vrijwillig, 
maar niet vrijblijvend.  
Is verbonden, maar niet 
gebonden. Is onbetaalbaar, 
maar niet te koop. Is positief 
denken, is positief doen.  
Met als enig doel voor jezelf en 

de ander een goed gevoel. 

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

CAM-O-BUNK. 

Muziek? 

Bachata, Sranang Poku 
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Zanger/zangeres/groep? 

P-square (Chop my money), 
Guus Meeuwis, Juan Luis 
Guerra, Sabakoe. 

Radio? Sky radio 

Boek / tijdschrift? 

Drank? 

Whisky (Single Malt) 

App? 

Vakantieland? 

Op dit moment Italië, maar wil 
graag met Jacqueline de rest 
van de wereld ontdekken. 

Slechtste 

eigenschap? 

Beste 

eigenschap? 

Leergierig 
en flexibel 

Vieste eten? 

Toetjes waar chocola 
in is verwerkt 

Lekkerste eten? 

Ik ben een geboren 
Bourgondiër, kan genieten 
van uitgebreid en lekker eten. 
Zolang het maar geen toetjes 
zijn waar chocola in is 
verwerkt. 

Schoenmaat? 45/46  

Kleur? Blauw 

Snurk je? 

Wat maakt jou 
aan het lachen? 

Waar kunnen we je ’s nachts 
voor wakker maken? 

Broodje haring met 

ui en augurk. 

Tv-programma? 

3 op reis, De gevaarlijkste 
wegen van de wereld, 

Walking dead. 

Krijg soms klachten van 
mijn buurvrouw naast me. 

Stopwoordje? 

Kwalitatief Uitermate 
Teleurstellend. 

Bever App 

Kampioen (blad van de ANWB) 
 

Zou graag willen meemaken 
hoe de mensheid en de wereld 
er over 200 jaar uitziet. 

Acteur/actrice? 

Chris Pine (James T. Kirk) 

Film? Star Trek films 

Wat wilde je als kind worden? 

Als kind zijnde zat ik achterin 
de auto, wanneer je op de 
snelweg reed zag ik dan de 
rijkspolitie voorbij scheuren in 
een Porsche Targa 911 met 
agenten erin die op hun hoofd 
zo’n oranje pothelmpje 
hadden. Dat vond ik zo 
intrigerend dat ik altijd zei dat 

ik rijkspolitie wilde worden. 

Grootste wens? 

Hoge cijfers waar een € 
teken voor staat.  

Presentator/presentatrice? 

Floortje Dessing 

Idool? Jacqueline mijn 
lieve vrouw 
 

Website? 

https://www.promods.net 

Naar welk land wil je 
nog heen op vakantie? 

Met een camper 
rondtrekken in Canada. 

Te zakelijk 

 Stomste 
schoolvak?  wiskunde 

 Leukste schoolvak? 

Boekhouden en 
handelsrekenen. 

Meestal om 

onzinnige dingen. 

Dier? Papegaai 

Bloem/plant? Roos 

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

Thx Robert! 

Ze zeggen weleens voor alles 
moet een eerste keer zijn, 
daar sta je dan voor het eerst 
op scoutingkamp. 
Best lastig zo’n tent omhoog 
houden. (zaterdag 9 juli 2016 
– jubileumkamp). 

Als penningmeester moet je 

soms door het stof. 

Hoe romantische en mooi kan 
het in het Van Tuyllpark zijn 

(23 augustus 2017). 

Als Professor Plof proefjes 
gaat doen in zijn tuinhuisje, 

loopt dat altijd verkeerd af. 

Verzin een vraag 

voor de volgende… 

Zou je ooit in de toekomst 
bestuurslid willen worden? En 
waarom/waarom niet? Als je al 
bestuurslid bent, waarom heb 
je daarvoor gekozen? 


