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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 heeft de stichting in 2013 een bijdrage geleverd aan meerdere
projecten van de Vereniging Scouting Wegelaergroep.

Aanschaf rolstoelbus
Vanuit deze doelstelling is de stichting in 2012 en 2013 voornamenlijk actief geweest met
het werven van fondsen ten behoeve de aanschaf van een aangepaste rolstoelbus voor
het vervoer van de leden van de Wegelaergroep. Dit betreft zowel vervoer van en naar
de activiteiten als mede vervoer tijdens activiteiten, weekendkampen en zomerkampen.
In het voorjaar van 2013 is deze wervingsactie succesvol afgesloten, waarna de
Wegelaergroep de aangepaste rolstoelbus heeft kunnen aanschaffen.

Groepsbus tijdens zomerkamp in Wiltz. Belettering moest nog worden aangebracht.

Dit project is onder andere mogelijk gemaakt door bijdragen van: Stichting Duinenmars,
Katholieke Stichting Jongerenbelangen, erven dhr. en mevrouw Wiegel, Stichting
Carelshave, Groene Kruisfonds, Papefonds, Fonds 1818, Stichting Steunfonds
Scheveningen.
Tot slot moet de Lions Scheveningen genoemd die een belangrijk deel van de kosten
voor de aanpassingen voor haar rekening heeft genomen.

Zomerkamp Wiltz
De stichting heeft verder onder andere een financiële bijdrage geleverd aan het
zomerkamp in Wiltz. De groep heeft gekampeerd en gebivakkeerd op het internationaal
Scoutscentrum in Wiltz. De scouts van de Wegelaergroep kunnen terugkijken op een
geweldig zomerkamp met erg mooi weer.

Bestuur
Het bestuur van de Stichting Wegelaergroep heeft in 2013 bestaan uit:
Dhr. Henk de Jong
Mw. Pauline Kloosterboer
Dhr. Hans Hoek

voorzitter
secretaris
penningmeester

Het bestuur is in 2013 twee maal in vergadering bijeen geweest. Tijdens deze
vergaderingen zijn de voortgang van de projecten besproken. Daarnaast is het
jaarverslag 2012 en de begroting 2013 vastgesteld.

