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Voordrachten en stemming

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad te stemmen over de voordracht voor:
a. Benoeming vicevoorzitter.
b. Herbenoeming penningmeester/secretaris.
c. Herbenoeming algemeen bestuurslid.
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Voordrachten en stemming

Geachte leden van de landelijke raad,
Hierbij geven wij de huidige stand van zaken weer aangaande vacatures en herbenoemingen. Tevens
dragen we een kandidaat voor aan uw raad voor de functie vicevoorzitter.
Bestuursvacatures
Volgens het rooster van aftreden zijn er drie bestuursleden die vanwege het aflopen van hun termijn
voor herbenoeming in aanmerking komen. Zowel secretaris/penningmeester Nic van Holstein als
algemeen bestuurslid Lars Wieringa hebben aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen
komen. Het landelijk bestuur wil hen dan ook graag voor herbenoeming aan de landelijke raad
voordragen. Michaël Lansbergen heeft aangegeven geen derde termijn te ambiëren om meer tijd met
zijn gezin te kunnen doorbrengen.
Daarnaast heeft Marion Geerligs aangegeven in december 2016 tussentijds af te willen treden als
vicevoorzitter en heeft algemeen bestuurslid Esther Peeters zich vanwege gezondheidsredenen, met
ingang van de bestuursvergadering op 24 september jl., helaas moeten terugtrekken als algemeen
bestuurslid.
Het landelijk bestuur wil uit haar midden graag Wieteke Koorn voordragen als opvolger van Marion
Geerligs in de functie van vicevoorzitter.
Werving
Voor de vacature van vicevoorzitter heeft het bestuur een profiel opgesteld. Zoals afgesproken is
hierbij gebruik gemaakt van het wervingsprofiel zoals opgesteld door de landelijke raad in 2012. Een
aantal aanpassingen is gemaakt om aan te sluiten bij de nieuwe HRM-wervingslijn Goed bezig!
De definitieve vacature voor vicevoorzitter (vrouw) is vervolgens actief kenbaar gemaakt via de
website van Scouting Nederland, @-scout en diverse sociale media. Tevens zijn diverse netwerken
ingezet om geïnteresseerden te kunnen bereiken. Enkele vrouwen hebben gereageerd op de
vacature. We zijn verheugd over het gegeven dat we als vereniging een kwalitatief goede en
enthousiaste vrouw voor deze functie in de persoon van Wieteke Koorn kunnen voordragen.
Voor de werving van nieuwe vrouwelijke leden heeft het bestuur inmiddels de procedure gestart. Eén
zeer geschikte kandidaat is reeds gevonden en zij is begonnen aan een oriëntatieperiode. Het bestuur
verwacht voor de decembervergadering samen met deze kandidaat een goed beeld te hebben of er in
december aanstaande een aanvullende voordracht aan de landelijke raad kan worden gedaan.
Voordrachten landelijk bestuur
Na zorgvuldige selectie en afweging draagt het bestuur de landelijke raad de onderstaande personen
voor benoeming voor.
Benoeming vicevoorzitter: Wieteke Koorn
Wieteke is in december 2012 benoemd als algemeen lid van het landelijk bestuur. Haar motivatie voor
herbenoeming als algemeen bestuurslid in december 2015 blijft staan. In haar eerste periode heeft ze
met een warm hart gewerkt aan een positieve impuls binnen waterscouting. Daarnaast is zij van begin
af aan één van de portefeuillehouders voor Groepsontwikkeling en in bredere zin ledengroei.
Vanwege haar professionele werkachtergrond is ze daarnaast een welkome aanvullende support bij
complexe juridische zaken gebleken. In een tweede termijn wil zij zich blijven inzetten voor ledengroei
met de focus op meiden binnen Scouting en bijdragen aan #Scouting2025 vanuit een
waterscoutingperspectief.
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Als vicevoorzitter zal Wieteke, samen met de voorzitter, werken aan een goed functionerend landelijk
bestuur. Wieteke heeft overzicht en is proactief om processen goed te laten verlopen. Ze ziet de
nieuwe toekomstvisie hierbij als inspiratiebron, waarbij het goede voorbeeld zijn een helder
uitgangspunt is. Wieteke geniet het vertrouwen van alle bestuursleden en heeft laten zien de
‘soulkeeper’ van het team te zijn. Mensen binnen en rondom het bestuur weet ze betrokken te
houden. Het vicevoorzitterschap past op dit moment ook uitstekend bij haar werkende leven waarin ze
sinds januari 2016 een leidinggevende functie heeft aanvaard.
De benoeming van de vicevoorzitter is een tussentijdse benoeming vanwege het tussentijds
beëindigen van de functie door de vorige vicevoorzitter. Dat betekent dat Wieteke in december 2017
reeds herbenoemd kan worden waarna nog één keer herbenoeming mogelijk is.
Herbenoeming penningmeester/secretaris: Nic van Holstein
Nic heeft zich sinds juni 2012 als penningmeester ingezet voor een gedegen financieel beleid en
beheer van de vereniging. Hij heeft in samenwerking met het landelijk servicecentrum en de financiële
commissie gewerkt aan een transparante en solide begroting, waarbij middelen beschikbaar zijn om
doelen te realiseren. Zijn ambitie is om komende jaren samen met het landelijk bestuur bij te dragen
aan de realisatie van het nieuwe meerjarenbeleid. Hij wil ervoor zorgen dat de
(verenigings)Labelterreinen en het Scoutinglandgoed zich sámen verder ontwikkelen. Ook wil Nic zich
graag inzetten om de landelijke ledenactiviteiten makkelijker kunnen laten mee-ademen met de
deelnemersaantallen en ziet hij kansen in meer samenwerking en verbinding met partnerschappen en
sponsors om ambities te kunnen realiseren.
Herbenoeming algemeen bestuurslid: Lars Wieringa
Lars zou graag een laatste bestuurstermijn van 1,5 jaar willen vervullen om een aantal onderwerpen
af te ronden óf goed in de steigers te zetten om zo aan zijn opvolger over te dragen. Lars heeft zich de
afgelopen jaren sterk gemaakt voor het waterwerk en juridische zaken en weet als geen ander waar
de uitdagingen in deze portefeuilles liggen. Bij het bruisende waterwerk noemt hij bijvoorbeeld het
borgen van de specialistische kennis en het verdedigen van de waterbelangen zoals bij regelgeving.
Bij juridische zaken heeft Lars zich bezig gehouden met het tuchtrecht, het sluitstuk van de
preventieve en repressieve maatregelen rond het project In veilige handen. Hij heeft in 2009, bij de
start, namens Scouting Nederland zijn handtekening mogen zetten en wil de afronding daarvan graag
in zijn laatste termijn voltooien. Maar ook het waarderen van de vele vrijwilligers bij Scouting
Nederland, tijdens de opkomsten en bij belangrijke evenementen, is voor hem een belangrijk punt. Hij
wil zich hard blijven maken voor de invoering van een nieuw systeem van waarderingstekens
waardoor ook zo vrijwilligers de waardering krijgen dan ze verdienen! Tot slot wil hij zijn ervaring
inzetten om ervoor te zorgen dat het landelijk bestuur als team floreert. Lars: "Het is gewoon een mooi
team waarin we elkaar aanvullen. En dat is voor mij ook een belangrijke drijfveer om nog even door te
willen gaan, zolang als ik mag.”
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Cv Wieteke Koorn (ten behoeve van tussentijdse benoeming vicevoorzitter)
Persoonlijke gegevens
Naam
Wieteke Koorn
Leeftijd
36 jaar
Studie en opleiding
2001-2003

1997-2001

Scoutingervaring
2012-heden
1996-1999
1985-2000

Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit
Rechtsgeleerdheid, Nederlands recht met
afstudeerrichtingen Privaatrecht en Strafrecht,
afgestudeerd juni 2003
Law Faculty at Queen’s University, Kingston, Canada:
Client Counselling and Dispute Resolution, Gaming
Law, Racism and Canadian Legal Culture

Lid landelijk bestuur Scouting Nederland, portefeuille ledengroei (o.a.
Groepsontwikkeling) en waterwerk, ondersteunend bij juridische zaken
Leiding en begeleiding Scoutingkampen van welpen, kabouters en explorers
Jeugd en kaderlid Scouting Starrenburggroep 37 in Rotterdam

Werkervaring
2004-heden
Sinds 2016:

Openbaar Ministerie en rechterlijke macht, werkzaam bij diverse onderdelen
Werkzaam als Officier van Justitie bij het Parket Oost Nederland, dit is het
parket met het grootste gebied (Gelderland en Overijssel) binnen het
Openbaar Ministerie en een grensstreek waardoor alle mogelijk vormen van
criminaliteit voorkomen, en ook bestreden worden; het gezag hebben over de
opsporing (politie) en vervolging van strafbare feiten
Voor 2016:
Ruim zes jaar coördinerend parketsecretaris bij het Landelijk Parket
Rotterdam, belast met de bestrijding van (inter)nationaal georganiseerde
criminaliteit
Specialismes 2012-2015: Contra-Terrorisme& Extremisme (Jihadgang) en 2009-2012 Cybercrime
Interesses en aanvullende informatie
2009 – heden
Organisatie congressen/themadagen/debat (verwijzing naar werkervaring
BOOM/Landelijk Parket)
2009 – heden
(Bestuurs)lid van Quota International Club Rotterdam
Quota is een Internationale serviceclub waarbij vrouwen hun professionele
netwerk inzetten voor minderbedeelden
2005-2011
Vrijwilliger Amnesty International
2000-2001
Bestuur van Groninger Studenten Muziek Vereniging Pan bij
studentenvereniging Vindicat atque Polit
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Cv Nic van Holstein (ten behoeve van herbenoeming penningmeester/secretaris derde termijn)
Persoonlijke gegevens
Naam
Nic van Holstein
Leeftijd
43 jaar
Studie en opleiding
2013
2009
2008
2004
Tilburg
Scoutingervaring
2012-heden
2010-heden
2010-2012
2007-2010
2007-2010

WAGGGS Leadership Development Programme
Krauthammer International Seniormanagement
Scouting Nederland Gilwell-cursus
Doctoraal Arbeid & Sociale Zekerheid, Universiteit van

1999-2004
1985-2013

Penningmeester/secretaris landelijk bestuur en landelijke raad
Bestuurslid Stichting Scouting Nederland Fonds
Landelijk bestuurslid, portefeuilles Scouting Academy en HRM
Afgevaardigde landelijke raad voor Regio Eindhoven
Landelijk vrijwilliger voor projecten: Nieuwe Scoutingkleding, Spelvisie &
Methode II, Programma Scouting Talent
Regiobestuurslid Scouting Eindhoven
Jeugdlid tot groepsvoorzitter Scouting Johannes Vianney, Eindhoven

Werkervaring
2015-heden
2015-heden
2013-heden
2013-2015
2001-2013

Voorzitter Vakcentrale voor Professionals VCP
Raadslid Sociaal-Economische Raad en lid Bankraad
Bestuurslid Stichting van de Arbeid
Bestuurder arbeidsverhoudingen Vakcentrale voor Professionals VCP
Fractiemedewerker CDA Tweede Kamerfractie
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Cv Lars Wieringa (ten behoeve van benoeming algemeen bestuurslid laatste termijn)
Persoonlijke gegevens
Naam
Lars Wieringa
Leeftijd
45 jaar
Studie en opleiding
1990-1996

Universiteit Utrecht Doctoraal Rechten, Hoofdrichting
Nederlands recht, afstudeerrichting Strafrecht;
keuzevakken voornamelijk Staats- en Bestuursrecht

Cursussen:
 Leidinggeven aan gedragsverandering (2015, Focus Conferences)
 Mediation (2007, Lime Tree)
 Effectief leidinggeven (2005, Bureau Schoonderwoerd & Partners)
 Diverse andere cursussen
Scoutingervaring
2015-heden
2009-heden
1993-2000
1984-heden

Groeps- en praktijkbegeleider bij Scoutinggroep Waterland
Lid landelijk bestuur Scouting Nederland
Lid werkstam HIT Woudlopersexpeditie Harderwijk
Lid Kon-Tiki groep Putten, sinds 2016 als vrijwilliger

Werkervaring
2016 mei-nov
2016-heden

Raadsgriffier (ad interim) in de gemeente Culemborg
Programmamanager (ad interim) bij de gemeente Gooise Meren

Hoofdfuncties vervuld in het verleden:
2003-2015
Raadsgriffier in de gemeente Bussum
2014-2015
Coördinerend raadsgriffier fusiegemeenten Naarden, Muiden en Bussum
2000-2002
Wethouder Ruimtelijk Beheer en Milieu in de gemeente Putten, 2e
locoburgemeester
1997-2000
Jurist en Secretaris (eindverantwoordelijk functionaris) van het Dagelijks
Bestuur en Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vakbond
Varkenshouders
Tot 1997
Werkzaam in diverse functies in bedrijfsleven
Interesses en aanvullende informatie
2008-heden
Geregistreerd mediator
2015-heden
Duo-commissielid (VVD) Waterschap Amstel, Gooi en Vecht,
eerste woordvoerder financiën, tevens secretaris VVD-fractie
2012-heden
Bestuurslid Stichting Toptriatlon Nederland
2012-heden
Jurylid Nederlandse Triathlon Bond regionaal
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