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1 Inleiding 
 
Kansen benutten 
Scouting biedt kinderen en jongeren al meer dan 100 jaar kansen. Helaas is voor deze activiteiten 
geen landelijke subsidie meer beschikbaar. De Stichting Scouting Nederland Fonds heeft geen 
winstdoelstelling en stelt zich ten doel het Scoutingspel in  Nederland in de ruimste zin van het woord 
te bevorderen en te ondersteunen. Kinderen en jongeren nemen bij Scouting deel aan leuke en 
uitdagende activiteiten. Scouting geeft kinderen en jongeren de ruimte om fysiek te bewegen, zich te 
ontwikkelen en op een natuurlijke manier verantwoordelijkheid te dragen. Uit onderzoek blijkt dat veel 
scouts later ook maatschappelijk betrokken blijven. Sinds 2008 is het Scouting Nederland Fonds door 
de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  
 
Leusden, 19 december 2017  
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2 Scouting Nederland Fonds 
 
2.1. Doelstelling en werkzaamheden 
De Stichting Scouting Nederland Fonds heeft geen winstdoelstelling en stelt zich ten doel het 
Scoutingspel in Nederland in de ruimste zin van het woord te bevorderen en te ondersteunen. 
 
Deze doelstelling krijgt vorm in een tweetal statutaire functies: 

1. Aanwending van het vermogen: het fonds ondersteunt actief de 
meerjarenbeleidsdoelstellingen van de Vereniging Scouting Nederland. Zo wordt bijgedragen 
aan landelijke projecten met een sleutelfunctie, zoals de  ontwikkeling van het nieuwe 
meerjarenbeleid en de uitvoering van de Toekomstvisie. Het fonds heeft 50% van de 
aandelen in het Scoutinglandgoed Zeewolde en er is ook een (hypothecaire) lening verstrekt 
om de ontwikkeling mogelijk te maken. Verder zijn/worden leningen verstrekt aan Scouting 
Nederland voor de realisatie van kamp- en bivakvoorzieningen op verschillende 
Scoutingterreinen. Fonds Groepen en regio's is een aparte bestemmingsreserve, gevormd 
door donateurs en de jaarlijkse opbrengsten van de Nationale Scouting Loterij. Groepen en 
regio’s kunnen individueel een aanvraag indienen voor vernieuwende projecten, bij 
calamiteiten en voor nieuw- of verbouw van Scoutinggebouwen en wachtschepen. Scouting 
heeft ook een internationale dimensie, daarom heeft het fonds aandacht voor internationale 
samenwerking, ontwikkeling en uitwisseling. 

2. Aanhouden van weerstandsvermogen voor Scouting Nederland: het fonds beheert verder een 
weerstandsvermogen om (financiële) calamiteiten, onvoorziene of onverwachte 
gebeurtenissen, binnen de Vereniging Scouting Nederland op te kunnen vangen. Het 
beschikbare weerstandsvermogen bedraagt per 31 december 2016 ruim 3,6 miljoen euro en 
wordt – om de waarde in stand te houden – jaarlijks geïndexeerd met de 
consumentenprijsindex.  
 

2.2. Het bestuur 
Het bestuur van het Scouting Nederland Fonds bestaat volledig uit vrijwilligers die deze functie 
onbezoldigd uitoefenen. Voor bestuursleden gelden voor de gemaakte onkosten de reguliere 
declaratierichtlijnen voor vrijwilligers van Scouting Nederland. Het bestuur vergadert minimaal 
tweemaal per jaar en wordt ondersteund door medewerkers van het landelijk servicecentrum van 
Scouting Nederland. 
 
Het bestuur van het Scouting Nederland Fonds is per 1 januari 2018 als volgt samengesteld: 

• Voorzitter:    Jaap Boot 
• Secretaris/penningmeester:  Nic van Holstein 
• Algemeen bestuurslid:   Maurice van der Leeden 
• Algemeen bestuurslid:   Wendy Beenakker 
• Algemeen bestuurslid:   Wieteke Koorn 
• Algemeen bestuurslid:   Arwen van der Leeuw 
• Algemeen bestuurslid:   Laura Neijenhuis 
• Algemeen bestuurslid:   Lars Wieringa 
• Algemeen bestuurslid   Philip Komen 
• Algemeen bestuurslid:   Wouter Zilverberg 
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3 Financiering en schenkingsbudget 
 
3.1. Inkomsten 

3.1.1. Uit fondswerving 
 
Donateurs            
Ruim 1.800 donateurs dragen jaarlijks actief bij aan het fonds. Ouders, oud-leden en (oud-) 
leidinggevenden; eigenlijk iedereen die Scouting een warm hart toedraagt, kan donateur worden. 
Vanwege de ANBI-status zijn de giften volledig aftrekbaar van de belasting. Deze inkomsten komen 
ten goede aan het Fonds Groepen en regio’s. 
 
Nationale Scouting Loterij           
Door Scoutinggroepen in het hele land worden jaarlijks zo’n 234.000 loten verkocht. Bijzonder daarbij, 
is dat de groepen de niet-verkochte loten retour kunnen zenden en dat bij de trekking uitsluitend 
rekening wordt gehouden met de verkochte loten. Van de verkoopopbrengst gaat 60% direct naar de 
deelnemende plaatselijke groepen. De overige inkomsten komen na aftrek van de kosten van de 
loterij ook ten goede aan het Fonds Groepen en regio’s. Van de opbrengst komt in totaal circa 81% 
ten goede van Scouting (cijfers uit 2016). 
 
Steunscouting.nl  
Steunscouting.nl is het crowdfunding platform speciaal voor Scoutinggroepen en -
organisatieonderdelen. Met Steunscouting.nl kan iedere groep inkomsten genereren voor projecten 
waar alle leden baat bij hebben: van nieuwe tenten tot pionierhout en van een speciaal zomerkamp tot 
de bouw van een nieuw clubhuis. Er is inmiddels voor diverse projecten en acties ruim € 122.000 bij 
elkaar gebracht. 
 
3.1.2. Uit vermogen 
Het betreft hier de opbrengsten van het belegde (weerstands)vermogen van de stichting. Naast 
ontvangen rente-inkomsten, deposito’s, coupons van obligaties en dividenden gaat het hier om 
beleggingsresultaten. De stichting heeft bij de opbouw van de door een professionele 
vermogensbeheerder beheerde beleggingsportefeuille gekozen voor risicomijdende beleggingen. 
Verder worden tegen betaling van rente middelen geleend aan Scouting Nederland voor 
Scoutingterreinen en aan het Scoutinglandgoed Zeewolde. 
 
 
3.2. Uitgaven 
 
3.2.1. Algemene kosten 
Doorbelaste loonkosten van het landelijk servicecentrum van Scouting Nederland voor de specifiek 
voor het fonds uitgevoerde werkzaamheden. Hieronder is begrepen de personele inzet in het kader 
van Partnerships en Sponsoring. 
 
3.2.2. Schenkingen 
Het betreft de gedane uitkeringen aan de groepen en regio’s. Verder de financiële bijdrage aan 
diverse projecten van Scouting Nederland. 
 
3.2.2.1. Schenkingsbudget op jaarbasis 
Bij de stichting kunnen aanvragen worden gedaan voor: 

• Fonds Groepen en regio’s: niet in de reguliere begroting passende projecten, ondersteuning 
bij calamiteiten of bij een bouwproject.  
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• Goutfonds: dit fonds op naam is gevormd uit een legaat van Els Gout-van Eek. Jaarlijks mag 
geld worden aangewend voor een speciaal doel: uitwisseling van scouts met het buitenland. 

• Fonds Ontwikkelingssamenwerking: uitwisselingsprogramma’s van Nederlandse scouts.  
 

 Besteedbaar Scouting Nederland Totaal 
Bestemmingsreserve Groepen en regio's € 55.000 € 160.000  € 215.000  

Bestemmingsreserve Goutfonds 
Wordt jaarlijks 
bekend gemaakt  - - 

Bestemmingsreserve Fonds 
Ontwikkelingssamenwerking € 1.500 - € 1.500 

 
3.2.3. Vermogensbeheer 
Deze kosten betreffen de vergoeding voor de vermogensbeheerder van de beleggingsportefeuille. 
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4 Vermogensbeheer 
 
De stichting heeft in 2013 een ‘Treasury statuut’ opgesteld dat als formeel kader dient waarbinnen de 
financierings- en beleggingsactiviteiten van het Scouting Nederland Fonds plaatsvinden. Het 
beleggingsbeleid van het (weerstands)vermogen van het Scouting Nederland Fonds is gericht op het 
genereren van inkomen uit rendementen en het in stand houden van het vermogen. In dat kader zijn 
door de stichting duurzaamheidscriteria geformuleerd. Om het reële vermogen van het Scouting 
Nederland Fonds in stand te houden, heeft het fonds besloten onderscheid aan te brengen in de 
vermogenscomponenten, waarbij een minimum weerstandsvermogen dient te worden aangehouden.. 
Een deel van het vermogen van het Scouting Nederland Fonds is ondergebracht bij een professionele 
vermogensbeheerder.  
 
Portefeuilleverdeling per 31 december 2016: 
Aandelen  24% 
Obligaties  52%  
Liquiditeiten  24% 
 
Criteria  voor vermogensbeheer: 

• Het Scouting Nederland Fonds heeft met haar risicomijdende beleggingen een 
beleggingshorizon van minimaal vijf jaar. 

• Het Scouting Nederland Fonds wenst niet te beleggen in: 
o Bedrijven en organisaties die tabaks-, wapen-, seks-, en/of alcoholproducten 

fabriceren. 
o Bedrijven en organisaties die te maken hebben met kinderarbeid. 
o De seksindustrie zelf. 
o Politiek of politiek getinte organisaties. 
o Landen waar Scouting verboden is. 

 


