
Redactie: Madelon Renne en Jonne Pannekoek - Alle rechten voorbehouden. Deze publicatie, die tot stand is gekomen onder de verantwoordelijkheid van Scouting Tiflo, beoogt een representatieve weergave van de uitoefening 
van onze vereniging. De inhoud van dit jaarverslag is met zorg samengesteld en mag enkel na toestemming worden veelvoudig en/of verspreid. Het intellectueel eigendom ligt bij de redactie. 

Afscheid: 
- Lio Aarsen Voorzitter 
- Esmé Poelman Secretaris
- Gijs Aarsen Beverleiding
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- AFA: Nieuwe motor onderdelen
- Wouter Wiebes: Koelkast
- Blusmi Brandbeveiliging: Keuring brandblussers
- De Vries westeinder: Ligplaats

SPONSORING D’ARTAGNAN
Wederom een jaar met beperkende maatregelen, waarbij fysieke opkomsten 
deels niet mogelijk waren, het botenonderhoud vertraging opliep en een 
aantal kampen werden afgelast. Gelukkig konden de zomerkampen wel 
doorgaan met wederom coronaprotocollen en kampbubbels.

Er is een ontruimingsplan opgesteld, een gemeentelijke 
inspectie geweest voor de brandveiligheid en in samenwerking 
met de brandweer een oefening georganiseerd. 

Alle leiding heeft een gecertificeerde EHBO-training gevolgd  
en in ieder team is ten minste één leiding aanvullend bevoegd 
om te reanimeren

Bijna alle leiding van de waterspeltak-
ken heeft het benodigde vaarbewijs 
(voor sleepvlet of Athos) gehaald.

2 speltakken met ledenstop! In 2021 hebben ook de Kabouters 
een ledenstop ingevoerd, we blijven immers de leukste scouting-
groep van Aalsmeer en omstreken.

De loopsteiger bij Ten Have is  
verstevigd en aan het eiland is  
het nodige onderhoud gepleegd. 

Ook dit jaar hebben de beperkende 
maatregelen een negatief effect gehad 
op de verschillende acties, die voor de 
TIFLO jaarlijks de nodige inkomsten 
moet opleveren. De Sinterklaasactie 
ging niet door, geen NL-doet, geen 
braderie, geen Veiling Kudelstaart, 
beperkte verhuur van het eiland, maar 
wel een aangepaste PlantenBakkenAc-
tie en een Scoutingloterij op de inmid-
dels bekende 1,5 meter afstand.

OPKOMSTEN EN KAMPEN

VEILIGHEID

€ 47,- Vul de kas actie AH 
€ 404,- Statieflessenactie
€ 155,- Jantje Beton
€ 2.448,- Scoutingloterij
€ 3.670,- Plantenbakkenactie
€ 411,- Vriendenloterij

OPBRENGSTEN

DONATIES 

SUBSIDIES

€ 350,- Oranjefonds 
€ 70,- Sponsorkliks
€ 175,- Renault Nieuwendijk
€ 1.036,- Rabo ClubSupport
€ 1.500,- Deen
€ 411,- Vriendenloterij

€ 1.665,- Gemeente Aalsmeer 

info@tiflo.nl www.tiflo.nl

Welkom:
- Jos Meijer Bestuursvoorzitter 

- Lieselotte van Velzen Coördinator sponsorwerving

- Daniëlle Aarsen Sinterklaascommissie

- Margriet Zethof Sinterklaascommissie

- Marloes Wielart Sinterklaascommissie

- Sandra Lissenburg Vertrouwenspersoon 

- Rogier van der Laan Vlootbeheerder

- Cas Valkenburg Vlootbeheerder

- Johan Wegman Gebouwenbeheerder

LEDENAANTALLEN
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Bevers 10 5 -

Welpen 35 6 8

Kabouters 31 7 -

Gidsen 20 4 6

Verkenners 16 2 2

Wilde Vaart 12 6 -

Loodsen - - -

Afgelopen jaar was het jaar waarop we onze aandacht hebben 
gericht om de veiligheid op verschillende vlakken te verbeteren.

In 2021 hebben 
we een tweede-
hands lelievlet 
gekocht, die we 
gaan ombouwen 
tot een sleepvlet 
voor de Wilde 
Vaarters.

€11.956,-JAARVERSLAG
 TIFLO 2021


