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Op de rand van het nieuwe jaar is het mooi om terug
te kijken naar de dingen die gerealiseerd zijn. Zonder
onze vrijwilligers is er geen Scouting. Op hen ben ik
dan ook ontzettend trots. Onze 25.000 vrijwilligers
zorgen ervoor dat kinderen en jongeren wekelijks een
geweldige tijd hebben bij Scouting. Iedereen draagt
hier op zijn of haar eigen manier aan bij.
Een hoogtepunt was de World Scout Jamboree in
Amerika. Meer dan 6.000 kinderen en jongeren uit
Nederland deden hier de ervaring van hun leven op.
Ze ontmoetten 40.000 scouts uit alle landen van de
wereld, uit zeer verschillende culturen. Samen hebben
ze deelgenomen aan mooie activiteiten en van elkaar
geleerd over elkaars achtergrond, gewoonten en
geloof.
Scouting is voor iedereen. Dat willen we ook graag
naar buiten uitstralen. Daarom tekenden we het
Samenspeelakkoord waarin we beloven ons ook de
komende jaren in te blijven zetten voor inclusief spelen
zodat kinderen met en zonder beperking samen veel
plezier kunnen hebben.

Scouts scoren goed op lifeskills
Nederlandse jongeren die lid zijn van Scouting zijn
lichamelijk actiever dan niet-scouts en gaan bewuster
om met de natuur. Dit blijkt uit onderzoek van WOSM,
één van de twee wereldorganisaties van Scouting.
Ook op andere onderdelen naar aspecten in de
sociale ontwikkeling scoren Scoutingleden hoger dan
jongeren die geen lid zijn. Scouts zijn behulpzamer,
in hogere mate maatschappelijk betrokken, doen
vaker vrijwilligerswerk en staan meer open voor
andere culturen. Zelf noemen scouts dat ze
door hun ervaringen bij Scouting zijn gegroeid
in het samenwerken met anderen, over meer
leiderschapsvaardigheden beschikken, beter dingen
kunnen organiseren, zelfstandiger zijn geworden,
socialer en meer zelfvertrouwen hebben gekregen.
Dit zijn belangrijke componenten voor een gezonde
fysieke en mentale groei naar volwassenheid.
Scouting stelt zich ten doel om waarde toe te voegen
aan de samenleving door jongeren uit te dagen
zich persoonlijk te ontwikkelen en daaraan veel plezier
te beleven. Uit dit onderzoek blijkt dat
Scouting hierin slaagt als je kijkt naar een aantal
lifeskills waarop scouts significant hoger scoren
dan leeftijdsgenoten die niet bij Scouting zitten.

We leveren graag een bijdrage aan de
samenleving. Daarom zoeken
we constant de verbinding
met andere organisaties:
maatschappelijk, politiek en
ook met het bedrijfsleven.
Samen zorgen we ervoor dat
kinderen en jongeren zich
persoonlijk ontwikkelen en
sterke burgers worden.
Ook in 2020!
Jaap Boot
voorzitter Scouting Nederland

Tweede Kamerlid Antje Diertens neemt onderzoeksrapport over Scouts en lifeskills in ontvangst
Op zaterdag 16 september boden Scoutingjongeren het
eerste onderzoeksrapport aan, aan Tweede Kamerlid
Antje Diertens van D66. Dit gebeurde tijdens het
tweejaarlijkse Scoutingevenement voor vrijwilligers,
Scout-In19, in Zeewolde. Tijdens haar bezoek aan
Scout-In ging mevrouw Diertens in gesprek met de
scouts over het onderzoek en thema’s als jongeren
en vrijwilligerswerk.

Meidendag
Op zaterdag 12 oktober organiseerde Scouting
Nederland het eerste National Girl Power Event,
hét evenement voor alle meiden van binnen
én buiten Scouting. Alle meiden van 9-15 jaar
waren van harte welkom. Meer dan 300 meiden
en hun ouders verzamelden zich die dag op
Scoutinglandgoed Zeewolde. Daar stond ze een
geweldige dag te wachten vol met workshops en stoere
outdooractiviteiten. Ze konden binnenlopen bij de
feestkapper, op de foto in de photobooth, zelf cupcakes
bakken, vuur stoken, boogschieten, klimmen en op
zoek gaan naar kruiden om hun eigen kruidenthee te
maken. De dag werd afgesloten met een spetterende
show van een DJ, waarbij de voetjes van de vloer
gingen. Na het ophalen van hun goodiebag keerden
alle meiden weer huiswaarts. Met een herinnering aan
een fantastische dag!

Bezoek Nationale Postcode Loterij
De Postcode Loterij is altijd geïnteresseerd in het
werk van de Goede Doelen die zij ondersteunt. Zij
geven hier op verschillende manieren vorm aan,
onder andere door op werkbezoek te gaan bij de
Goede Doelen. Deze zomer hebben we collega’s van
de Postcode Loterij kennis mogen laten maken met
Scouting om hen te laten ervaren waar Scouting voor
staat. Op Scoutingkampeerterrein de Ada’s Hoeve in
Ommen stond voor de bezoekers een afwisselend
en actief programma klaar. Als tijdelijke scout gingen
ze, na het ontvangst aan de picknicktafel, voor een
paar uur het avontuur van Scouting beleven. Met de
activiteiten werden de teams uitgedaagd hun skills als
samenwerken, leiderschap, doorzettingsvermogen
en lef aan te spreken. Zo gingen ze zoveel mogelijk
punten bij elkaar halen met boogschieten, samen een
vlot bouwen en een parcours varen op de Vecht en
kwam het op samenwerking aan bij het A-frame lopen.
Na al deze actie en strijd was er gelukkig ook ruimte
om even bij te komen, op z’n scouts natuurlijk; met
marshmallows bij het vuur. Fijn om op deze manier
de collega’s van de Postcode Loterij te kunnen laten
ervaren wat Scouting zoal doet en hen één van de
kampeerterreinen van Scouting te laten zien.
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Het National Girl Power Event werd georganiseerd
als onderdeel van het project Meiden in Scouting,
waar Scouting Nederland op 1 november 2017 mee
is gestart. Scouting biedt uitdaging voor meiden
én jongens. Toch daalt het aantal meiden en is de
verhouding meiden/jongens in zes jaar gedaald van
40-60% naar 35-65%. Omdat je bij Scouting jezelf
mag zijn en ieder kind de kans krijgt ergens goed in
te zijn, draagt Scouting bij aan het vergroten van het
zelfvertrouwen en de persoonlijke ontwikkeling van
meiden. Meiden en vrouwen hebben de rest van hun
leven profijt van wat ze bij Scouting leren.

Duurzaam kamperen op Scouting
kampeerterreinen
Afgelopen november heeft een vijfde Scouting
kampeerterrein zich aangemeld bij Scouting Nederland
om een keurmerk als duurzaam kampeerterrein te
willen ontvangen. Dit keurmerk, ontwikkeld door
wereldbond WOSM, heeft internationaal een hoog
aanzien. Het predicaat Scout Centres of Excellence
for Nature and Environment ontvangt een terrein niet
zomaar. Het moet voldoen aan een mix van Green
Key eisen die veel in de recreatieve sector worden
gebruikt, het moet milieu-educatie aanbieden en het
moet een prachtig natuurlijk speelterrein zijn waar
scouts nog lekker buiten kunnen spelen en genieten
van de natuur, zodat ze daar met veel respect mee
leren omgaan. Het beoogde terrein wordt geaudit door
Scouting Nederland zelf en ook nog door een ander
(buitenlands) SCENES terrein. In Nederland zijn er nu
vijf kampeerterreinen waar duurzaam gekampeerd kan
worden. Stroom wordt duurzaam ingekocht of zelfs
ook al duurzaam opgewekt, afval wordt gescheiden,
gemotoriseerd verkeer tot een minimum beperkt en
de medewerkers gaan bewust met het terrein om. Op
alle terreinen kunnen programma’s worden gedaan
waarbij je leert over de natuur, water of de omgeving
of kan koken op zonne-energie. En wat natuurlijk voor
heel veel Scouting Kampeerterreinen geldt: kamperen
doe je midden in de natuur! Niet-scouts zijn op veel
terreinen ook welkom. Naast het Scoutinglandgoed
Zeewolde, Scoutcentrum Rotterdam, Scoutcentrum
Buitenzorg en Ada’s Hoeve wil het labelterrein St.
Walrick in Overasselt nu ook graag het SCENES
certificaat ontvangen en voldoet het inmiddels aan alle
eisen. Wereldwijd is dit bijzonder, want niet veel landen
hebben zoveel duurzame terreinen.

Gemeente Rotterdam helpt
Rotterdamse Scoutinggroepen
vitaliseren
De Gemeente Rotterdam heeft een belangrijke
bijdrage geleverd aan het vitaliseren van Rotterdamse
Scoutinggroepen door middel van een projectsubsidie.
De gemeente ziet sportverenigingen, speeltuinen
en Scoutinggroepen als een belangrijke spil in de
samenleving onder meer om kinderen meer te laten
bewegen. Samen met de lokale Scoutinggroepen
is gekeken welke impuls de Scoutinggroepen nodig
hebben om een sterkere vereniging te worden. Op
basis hiervan zijn er diverse trajecten die de groepen
kunnen volgen gericht op bijvoorbeeld het bestuur, de
inhoud van het Scoutingspel, of groei van de groep.
Daarnaast hebben alle groepen een traject gevolgd
om meer vrijwilligers in kortere tijd te vinden. Ook is er
aandacht geweest voor het inzetten van social media in
de marketing van de groepen door middel van webinars
over facebook- en instagrammarketing. Door middel
van dit traject hebben zo goed als alle groepen een
mooie stap vooruit kunnen maken.
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75 jaar vrijheid

Bouwbord Avonturenhuis onthuld
Op Scoutinglandgoed Zeewolde is het bouwbord van
het Avonturenhuis onthuld tijdens Scout-In19. De
onthulling werd gedaan door Burgemeester Gorter
van Zeewolde en Jaap Boot, voorzitter van Scouting
Nederland. Met de onthulling van het bouwbord gaat
de ontwikkeling van het Scoutinglandgoed Zeewolde
een nieuwe fase in naar de realisatie. Hiervoor loopt
de vergunningsaanvraag bij de gemeente Zeewolde
en naar verwachting kan dit jaar nog begonnen worden
met de bouw van dit overnachtingsverblijf waar zowel
kinderen met en zonder beperking samen kunnen
overnachten. Het Avonturenhuis wordt gerealiseerd met
onder meer hulp van de Postcode Loterij.

Bijdrage C&A Foundation voor
het Avonturenhuis
Onlangs mochten we namens de C&A Foundation
een prachtig bedrag van €24.950,- in ontvangst
nemen voor de realisatie van het Avonturenhuis
op Scoutinglandgoed Zeewolde. Met deze mooie
bijdrage gaan we een aantal speciale voorzieningen
voor kinderen met een beperking realiseren in de
slaapkamers. Hierdoor kunnen zowel kinderen met
als zonder beperking straks samen op kamp in het
Avonturenhuis. De planning is dat het Avonturenhuis
eind 2020 gereed zal zijn.

In het jaar dat we 75 jaar bevrijding vieren en de oorlog
herdenken is Scouting Nederland een bijzonder project
gestart; het verzamelen van verhalen over scouts in
de oorlog. Verhalen over het verbod op Scouting en
de keuze die vaak jonge mensen maakten om actief in
verzet te komen.
Verhalen zoals die van Jaap Rus, actief in het verzet
in Zeeland, die na de oorlog vertelde hoe hij alle
vaardigheden die hij had geleerd op Scouting kon
toepassen bij zijn verzetswerk in een verzetsgroep
die voor een groot deel bestond uit scouts. Of Kik ten
Boom uit Hilversum, die een Engelse piloot verstopte
in het scoutinggebouw diep in het bos. Inmiddels
zijn er meer dan 250 verhalen bekend. Deze worden
opgenomen in een database. De opzet is om deze
verhalen te gebruiken als inspiratie voor de scouts van
nu. Inspiratie om aan de slag te gaan met thema’s als
vrijheid en herdenken, discriminatie en pesten. Er zijn
verschillende programma’s ontwikkeld waar lokale
scoutinggroepen mee aan de slag gaan.

Jaap Rus

29 november 1923 Goes – 19 januari 2019 Vlissingen
Scout | Hulp aan onderduikers | Spionage | Zat ondergedoken

Christiaan (Kik) ten Boom
27 mei 1920 Zuilen - 31 mei 1945 Bergen Belsen

Scoutinggroep vermomd als kampeerclub | Actief verzetsstrijder
Britse piloot in clubhuis | Overleden in Bergen Belsen

Scouting
Jaap werd op jonge leeftijd lid van de
Hertog van Beijerengroep in Goes.
Tijdens de oorlog
Nadat Scouting werd verboden
stapte Jaap met zijn beste vriend
Wim Quakkelaar over naar een
gymnastiekvereniging en toen die
verboden werd naar zwemvereniging
het Goese Sas. Jaap zat nog op de
Rijks-HBS toen hij zich met Wim
aansloot bij de Ordedienst van Daan
Kloosterman. Het begon met eenvoudig
koerierswerk. Later ging Jaap de Duitse
troepenbewegingen en munitiedepots
bespioneren. Vanaf 1943 gaf hij ook
hulp aan onderduikers. Nadat hij in
1944 de Atlantikwall op Walcheren had
bespioneerd, moest hij zelf onderduiken
en overleefde zo de oorlog. Zijn vriend
Wim dook ook onder maar overleed in
september 1944 op 21 jarige leeftijd
aan tuberculose.
Na de oorlog
Na de bevrijding van het zuiden van
Nederland moest Rus als lid van de
Ordedienst voor orde en veiligheid zorgen
en kreeg hij als lid van de Binnenlandse
Strijdkrachten een militaire status. In 1984
ontving Jaap voor zijn verzetswerk het
verzetsherdenkingskruis. Na de oorlog
vertelde Jaap dat hij bij zijn verzetswerk
veel had gehad aan zijn kennis van
kaart en kompas, moeilijke hindernissen
nemen, morse en de discipline die hij als
welp en scout had geleerd.

Scouting
Als zoon van de oprichter van de derde
Hilversumse Groep, de dominee Willem
ten Boom, werd ook Kik Scout. Op 2 juli
1932 werd hij geïnstalleerd.
Tijdens de oorlog
Toen Scouting verboden werd, nodigde
Kik alle leden uit bij de kampeerclub en de
kampen gingen gewoon door.
Kik werd van school verwijderd omdat hij
een anti-Duits versje in de schoolgang
had opgeplakt. Vanaf het begin van de
oorlog was Kik al bij het verzetswerk
betrokken. Hij verspreidde illegale lectuur,
spioneerde, overviel distributiekantoren en
wapentransporten en hielp onderduikers
en piloten. In het verscholen clubhuis
‘Het Behouden Huys’ trainde hij
andere scouts in handgevecht en
smokkeltechnieken. Ook zat er enige tijd
een Britse piloot ondergedoken. Met valse
legitimatie van de Sicherheitsdienst wist
hij een aantal mannen die bij een razzia in
1944 waren opgepakt, vrij te krijgen.
Opgepakt
Op 18 augustus 1944 werd hij in Zeist
opgepakt. Tijdens zijn arrestatie verzette
hij zich en gebruikte zijn vuurwapen.
Op 31 mei 1945 is hij in het
concentratiekamp Bergen Belsen
op 25-jarige leeftijd overleden.
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