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Freek Vonk nieuwe Chief scout
Scouting Nederland
Prof. dr. Freek Vonk is de nieuwe Chief scout van
Scouting Nederland. Het is voor het eerst in bijna 85 jaar
dat deze prestigieuze functie weer wordt ingevuld.
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“Het is een eer om na bijna 85 jaar de rol van Chief
scout te mogen vervullen. We streven een gezamenlijk
doel na, namelijk het inspireren van kinderen om op
avontuur te gaan en al het moois te ontdekken wat de
natuur ons te bieden heeft. Het mooie van Scouting
vind ik dat het veel buiten is: op avontuur in de natuur.
Lekker met je laarzen in de aarde en je neus in de wind.
Door onze krachten te bundelen, hoop ik dat we samen
nog meer kinderen kunnen inspireren om zich actief te
maken in en voor de natuur”, aldus Freek.

Scouts voor het klimaat
Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp binnen
Scouting. We leren onze jeugdleden netjes omgaan met
de natuur: overal waar het Scoutingspel wordt gespeeld
wordt ook aandacht besteedt aan de omgeving. Van het
maken van insectenhotels tot vogelhuisjes en van afval
uit het water vissen vanaf supboards tot het prikken van
afval in het park. Dat willen we niet alleen uitdragen
binnen de vereniging maar ook daarbuiten.
Een groep vrijwilligers reisde op 6 november af naar
de Dam in Amsterdam om te laten zien dat scouts
in Nederland ambitieuze en eerlijke klimaatplannen
steunen. Want onze aarde warmt op waardoor
overstromingen, bosbranden en hongersnoden vaker
voorkomen. De wereldbond van Scouting, World
Organization of the Scout Movement, stuurde tevens
afgevaardigden naar COP26 in Glasgow om de
stem van scouts te laten horen. Zodat kinderen zich
persoonlijk kunnen blijven ontwikkelen met uitdagende
activiteiten in de natuur wereldwijd.

Scouting Nederland vindt in Freek Vonk haar gedroomde
Chief scout: “Freek Vonk is dé avonturier van Nederland
en kan daarin een grote inspiratiebron zijn voor alle
kinderen en jongeren in Nederland. Scouting is trots dat
we nu samen met Freek kunnen optrekken om nog meer
kinderen in Nederland de kans te geven om avonturen
te beleven en uitdagende activiteiten te ondernemen,
waarbij ze hun grenzen leren verleggen”, aldus Jaap
Boot, voorzitter van Scouting Nederland.

Hoe duurzaam stookt Scouting?
Wat zou Scouting zijn zonder een kampvuur?
Koken op vuur, rituelen, de gezelligheid en goede
gesprekken: het is niet weg te denken. Vuur stoken is
echter een veelbesproken onderwerp geworden in de
samenleving vanwege de belasting voor het klimaat en
de gezondheid. Dit gaat ook Scouting aan, want het
Scoutingspel vindt vooral buiten in de natuur plaats.
Daarom komt er meer aandacht voor duurzaam stoken.
Om te beginnen is er onderzoek gedaan: hoe duurzaam
stoken scouts op dit moment?
60% van de respondenten geeft aan enkele keren per
maand buiten vuur te stoken met de groep. Vooral om
te koken, voor de sfeer maar ook om jeugdleden te
leren verstandig vuur te stoken. 95% geeft daarbij aan
in ieder geval regelmatig schoon, droog hout te stoken.
Dit is goed nieuws, want dit is het minst vervuilend voor
het milieu. Daarnaast wordt er ook nog wel eens iets
anders op het vuur gegooid, er is dus ook nog wel iets
te verbeteren.
Met de uitkomsten van het onderzoek kan er binnen de
vereniging gemakkelijker het gesprek gevoerd worden,
met elkaar en met externe partijen. De helft van alle
groepen wil ook meer aandacht binnen de groep voor
duurzaam stoken. Wordt vervolgd dus!
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Scouting en NBB werken samen aan
veilig spelen en werken op het water
Scouting Nederland gaat een bijzondere samenwerking
aan met het Nederlandsch Binnenvaartbureau in het
vijfjarig project ‘Spelen, leren en werken op het water’.
Het doel van dit project is enerzijds kwaliteitsverbetering
van waterscouting en anderzijds het kennis laten maken
van waterscouts met de maritieme sector, specifiek
de binnenvaart, om zo een bijdrage te leveren aan de
doelstelling van het Nederlandsch Binnenvaartbureau.
Binnen Scouting is er veel aandacht voor het kunnen
ontwikkelen van talenten en vaardigheden. Dit
begint al op jonge leeftijd. Zo kunnen jeugdleden
extra vaardigheden in de vorm van insignes
behalen, waardoor zij spelenderwijs leren. Ook
vrijwilligers worden gestimuleerd hun talenten en
vaardigheden te ontwikkelen. Zo kunnen vrijwilligers bij
waterscoutinggroepen bijvoorbeeld worden opgeleid in
het behalen van vaarbewijzen I en II, CWO-diploma’s of
opgeleid worden tot instructeur CWO om zo hun kennis
weer door te kunnen geven.
Veiligheid op het water
Veiligheid is één van de belangrijkste fundamenten
onder het werk van Scouting. In 2019 is Scouting
gestart met het project Veilig varen. Met dit project zet
Scouting in op het versterken van de bewustwording
van vrijwilligers en waterscouts over de veiligheid en
risico’s op en rond het water. Dit project zal voortgezet
worden onder het nieuwe project ‘Spelen, leren en
werken op het water’.
Waterscouting in Nederland
Scouting Nederland telt zo’n 1.000 Scoutinggroepen
in heel Nederland. Ongeveer 25% van deze
Scoutinggroepen heeft een aanbod voor waterscouts,
in verschillende leeftijdsgroepen. Waterscouts zijn
vooral in de zomer veel op het water te vinden.
Zeilen, kanoën en waterspelen staan centraal. In de
winter onderhouden ze de boten en doen ze andere
uitdagende Scoutingactiviteiten.

Avonturenhuis

Scoutingvrijwilligers organiseren vanaf november
wekelijks activiteiten voor tientallen gevluchte kinderen
en jongeren in noodopvang Heumensoord, nabij
Nijmegen. Met de laagdrempelige activiteiten willen
zij het verblijf in de noodopvang voor de kinderen
draaglijker en plezierig te maken.
Met de activiteiten bieden zij de kinderen afwisselende
activiteiten waaronder stoepkrijten, knutselen en
springtouwen. “Door buiten- en binnenactiviteiten aan
te bieden proberen we de kinderen een moment te
gunnen waarin ze hun veranderde woonsituatie los
kunnen laten. Zodat ze echt weer kind kunnen zijn.”,
aldus Jordi van Nistelrooij, vrijwilliger van Scoutingregio
Zuid-Oost Nederland waar Nijmegen onder valt.
“Omdat er een taalbarrière is zijn het laagdrempelige
activiteiten die we makkelijk uit kunnen leggen met
voorbeelden. Geworven donaties van vrijwilligers en
betrokkenen maken de activiteiten mede mogelijk.”
zegt Wouter Dubbeldam, kartrekker van het vrijwillige
organisatieteam. In Heumensoord, nabij Nijmegen, zijn
ruim 1000 vluchtelingen opgevangen, waarvan ruim
400 kinderen en jongeren onder de achttien jaar.

Het gebouw in is nu de afbouwfase: het bouwbedrijf
heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan
de laatste klussen. Zo is de pelletkachel en
warmwatervoorziening geïnstalleerd en de elektra,
ventilatie en het veiligheidssysteem zijn werkzaam. De
inventaris is voor een groot deel geleverd, maar ook
onze organisatie ontkomt niet aan de lange levertijden
van dergelijke goederen. Desondanks is het gebouw
bijna klaar om in gebruik te worden genomen en zal de
officiële opening in april/mei plaatsvinden.
De bouw van het Avonturenhuis is mede mogelijk
gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij.
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Scouts organiseren activiteiten
voor vluchtelingenkinderen in
noodopvang Heumensoord

Kamperen is de ultieme natuurbeleving voor kinderen.
Scouting Nederland vindt dat op Scoutinglandgoed
Zeewolde alle kinderen samen op ontdekking moeten
kunnen gaan in de natuur; scouts, niet-scouts, kinderen
zonder en kinderen met een beperking, inwoners van
Nederland en buitenlandse bezoekers. De manier om
alle kinderen deze ervaring te bieden is de realisatie
van het Avonturenhuis; een verblijfsaccommodatie
voor zowel kinderen met als zonder beperking; de
uitvalsbasis voor een fantastisch avontuur in de natuur.

Vrijwilligers zijn van levensbelang: Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet
In 2021 was het het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet.
Vereniging NOV riep daarom de campagne Mensen
maken Nederland in het leven. In deze campagne zetten
vrijwilligersorganisaties zich in om meer en nieuwe
mensen kennis te laten maken met vrijwillige inzet en
te laten zien en ervaren hoe leuk het is om vrijwilliger
te zijn. Scouting Nederland deed uiteraard ook mee.
Zo werden vrijwilligers van Scouting in het voorjaar al
bedankt met een muurschildering in Eindhoven en ook
op 7 december, Nationale Vrijwilligersdag, worden de
vrijwilligers van Scouting weer op een bijzondere manier
in het zonnetje gezet.
Scouting wil op deze manier laten zien dat vrijwilligers
van levensbelang zijn voor haar organisatie. Cijfers van
het CBS zijn duidelijk; minder mensen zetten zich minder
uren vrijwillig in voor de ander en de samenleving.
Ook bij Scouting is een tekort aan vrijwilligers. En dat

terwijl vrijwilligerswerk veel voldoening geeft en ons in
contact brengt met mensen die we anders nooit hadden
ontmoet. Scouting in Nederland blijft hard groeien
en steeds meer kinderen willen lid worden van een
Scoutinggroep. Om al deze kinderen een plek te kunnen
geven, zijn meer vrijwilligers nodig die zich willen
inzetten voor Scouting. Daarom blijft Scouting inzetten
op het waarderen en binden van haar vrijwilligers.
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Gemeenteraadsverkiezingen:
hier staat Scouting voor!
In 2022 staan de gemeenteraadsverkiezingen
weer voor de deur. De coronapandemie heeft laten
zien dat georganiseerde vrijetijdsactiviteiten en
sociale activiteiten voor jongen geen luxe zijn, maar
essentieel voor hun fysieke en mentale gezondheid
en voor hun ontwikkeling. Scouting levert hier een
belangrijke bijdrage aan. Juist de afgelopen twee jaar
heeft Scouting laten zien op een creatieve manier,
ondanks de beperkingen, het verschil te maken in
het leven van jongeren. We roepen op om deze
aandacht voor positief jeugdbeleid en het belang van
Scoutingactiviteiten ook in 2022 en verder door te
zetten, omdat we hiermee een belangrijke bijdrage
leveren aan onze jeugd en de samenleving.
De volgende onderwerpen zijn voor Scouting belangrijk:
1. Positief jeugdbeleid opgenomen in
gemeentelijk beleid
Jeugdbeleid verdient de volle aandacht. Bij
Scouting kunnen kinderen zich in een veilige
omgeving spelenderwijs en gestructureerd
ontwikkelen. Stel een wethouder aan die
verantwoordelijk is voor alle zaken aangaande
jeugdbeleid, en zorg dat hij of zij toegankelijk is voor
jeugdorganisaties in de gemeente.
2. Voorkom bureaucratie en regeldruk
voor jeugdorganisaties
Wij vragen om differentiatie en flexibiliteit in
regeldruk en regelgeving voor organisaties
als Scouting.
3. Kansen voor ieder kind
Neem Scouting op in de minimaregeling. Dit is vaak
al het geval bij sportverenigingen, maar lang niet
ieder kind wil sporten.
4. Stimuleer kwalitatief hoogwaardig
vrijwilligerswerk
Vrijwilligers bij Scouting zijn professionals op het
gebied van jeugd en jongeren, en daarom willen
we blijven investeren in de kwaliteit van onze
vrijwilligers en hun training. We vragen gemeenten
daarom de trainingen die wij onze vrijwilligers
aanbieden te vergoeden.
5. Veilige accommodaties en voldoende
speel- en buitenruimte
Om ondernemerschap voor Scoutinggroepen
mogelijk te maken vragen wij belemmeringen
in het bestemmingsplan weg te nemen zodat onze
accommodaties multi-inzetbaar zijn.

Suppen tegen plastic soup
In augustus organiseerden stichting Naar Buiten!,
stichting SUPBinkcies en stichting Techniekmenu
de Vliet Clean Sup; een vierdaags evenement voor
kinderen, dat in het teken stond van watersport en het
bestrijden van de plastic soep. Voor dit evenement
supten de waterscoutinggroepen Hubertus-Brandaan
uit Voorburg en Nautilus uit Delft in vier dagen van
Leiden naar Delft, om zo de Vliet een stukje schoner
e maken.
Doel van het evenement was om kinderen
spelenderwijs bewust te maken van het belang van
schoon water. De scouts (10-15 jaar) visten vanaf hun
supbord samen elke dag meerdere vuilniszakken vol
plastic uit het water. Maar niet alleen naar zwerfafval
werd gevist; in samenwerking met het WaterLab
van de TU Delft en The Ocean Movement werd er
ook een nieuw soort sleepnet getest, waarmee er
tijdens het suppen microplastics uit het water kunnen
worden gefilterd. Een vergelijkbare methode wordt al
professioneel gebruikt op zee, maar de onderzoekers
wilden met deze proef nagaan of vrijwilligers ook met
een vereenvoudigde methode succesvol zelf aan de
slag kunnen.

Colofon
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