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Opgave vanuit de doelstelling 

De Stichting Wegelaergroep stelt zich ten doel behulpzaam te zijn bij het verwezenlijke 

van de doelstelling van de Vereniging Scouting Wegelaergroep, -scouting voor kinderen 

en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking-, de financiële en materiële 

belangen van de groepsvereniging te behartigen en voorts al hetgeen met de een en 

ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin des woords. 

Vanuit deze doelstelling wil de stichting de komende jaren een actieve bijdrage leveren 

aan de verdere ontwikkeling van de Vereniging Scouting Wegelaergroep. 

 

Van Pallandthuis 

Het groepshuis van de Vereniging Scouting Wegealaergroep heet het Van Pallandthuis. 

Vernoemd naar de Baron Van Pallandt, die scouting een warm hart toedroeg. Het Van 

Pallandthuis is in 1964 opgeleverd en mede mogelijk gemaakt door een financiële 

bijdrage van deze Baron. Het Van Pallandthuis wordt geëxploiteerd door de stichting Van 

Pallandthuis. De vereniging Scouting Wegelaergroep is (hoofd)huurder van de 

accommodatie. 

Omdat het gebouw inmiddels 50 jaar oud is en niet meer voldoet aan de eisen van deze 

tijd met betrekking tot aanpassingen, multifunctioneel gebruik en duurzaamheid werkt de 

eigenaar aan een nieuwbouwplan. Hiervoor zijn de vergunningen inmiddels verkregen. 

Als alles volgens planning verloopt start de bouw in januari 2016. 

Bij een nieuw gebouw behoort ook nieuwe inventaris en inrichting aangepast aan de 

huidige tijd en gebruik. In 2014 start de voorbereiding van de verhuizing vanuit de 

Wegelaergroep. In de komende jaren wil de stichting Van Pallandthuis fondsen vormen 

om de nieuwe inrichting mogelijk te maken. 

 

Overige projecten 

Uiteraard wil de Stichting Wegelaergroep ook in de komende twee jaar bijdragen aan de 

activiteiten van de Vereniging Scouting Wegelaergroep. In het bijzonder geldt dit voor de 

zomerkampen en projecten die de uitbreiding van het aantal vrijwilligers mogelijk maken. 

Verder willen wij in 2014 kijken of het mogelijk is om naast de fondsenwerving voor 

projecten ook een vast bestand van donateurs te vormen. 

 

Bestuur 

Het bestuur zal in 2014 twee maal bijeenkomen voor het vaststellen van het financieel 

jaarverslag, inhoudelijk jaarverslag en de begroting. Daarnaast wordt vanuit het bestuur 

in samenwerking met anderen gewerkt aan de ondersteunende projecten zoals 

hierboven omschreven. 

Het bestuur van de Stichting Wegelaergroep bestaat bij aanvang van 2014 uit: 

Dhr. Henk de Jong voorzitter 

Mw. Pauline Kloosterboer secretaris 

Dhr. Hans Hoek penningmeester 



Aan het eind van 2013 is Pauline Kloosterboer uitgevallen door ziekte. Het is nog niet 

duidelijk hoe lang dit zal gaan duren. Op dit ogenblik worden haar taken door de overige 

bestuursleden waargenomen. In de loop van 2014 zal in overleg met Pauline worden 

besloten of zij haar taken weer kan oppakken of dat er voor haar functie een ander 

bestuurslid dient te worden aangezocht. 

 

 


