5 Verslag landelijke raad 10 juni 2017, inclusief actie- en
besluitenlijst

Het landelijk bestuur verzoekt de landelijke raad het verslag, inclusief besluitenlijst, vast
te stellen en de actielijst ter kennisgeving aan te nemen
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5.1 Verslag
5.1.1 Opening
Voorzitter Jaap Boot opent de 89e landelijke raad, heet alle aanwezigen welkom en stelt de aanwezige
bestuursleden voor. De voorzitter meldt dat in verband met de fusie tussen regio Carboonland en
Regio Parkstad Limburg het aantal raadsafgevaardigden in totaal 45 bedraagt. De gefuseerde regio
gaat voorlopig verder onder de naam Regio Carboonland/Parkstad Limburg, totdat er gezamenlijk een
nieuwe naam is bedacht.
De voorzitter geeft Arwen van der Leeuw de gelegenheid zichzelf persoonlijk aan de landelijke raad
voor te stellen en haar kandidatuur als lid van het landelijk bestuur toe te lichten. De voorzitter vult
daarbij aan dat in de werving en het op kracht houden van het landelijk bestuur, met name gezocht is
naar jongere kandidaten en vrouwelijke kandidaten, om daarmee een goede balans en continuïteit te
behouden in de leeftijdsverdeling en verhouding mannelijke en vrouwelijke bestuursleden. De
voorzitter kan daarbij melden dat voor een nog openstaande vacature voor het landelijk bestuur zich
ook een kandidaat heeft gemeld: Laura Neijenhuis. Met Laura is afgesproken dat zij de komende tijd
als introductieperiode met het bestuur meeloopt. Als dit vanuit beide kanten naar tevredenheid
verloopt zal Laura door het bestuur voor de volgende landelijke raad voorgedragen worden.
Ten slotte meldt de voorzitter dat er door de introductie- en begeleidingscommissie tijdens deze
landelijke raad enkele foto’s gemaakt zullen worden, die mogelijk gebruikt gaan worden voor de
illustratie van de in ontwikkeling zijnde toolkit voor raadsleden.
5.1.2 Meningsvormend deel
Wendy Beenakker licht aan de hand van een audiovisuele presentatie het doel en programma toe van
het meningsvormend deel. Het meningsvormend deel staat dit keer in het teken van “Girls on the
move’. De verhouding jongens en meisjes in de vereniging wordt steeds schever. Hoe kunnen we
(meer) meisjes enthousiast maken om lid te worden van Scouting? De leden van de landelijke raad
gaan uiteen in subgroepen om suggesties en ideeën te verzamelen. In bijlage 1 is een beknopt
overzicht opgenomen van de uitkomsten per subgroep. De presentatie is beschikbaar op de website:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2017-06-10/verslag-12/4207-presentatie-meningsvormend-deel-landelijke-raad10-juni-2017-team-girls-on-the-move
5.1.3 Voordrachten en stemming
De voorzitter brengt de voordrachten voor leden van het landelijk bestuur en de geschillencommissie
in stemming (zie agendapunt 13 voor de uitslag).
5.1.4 Mededelingen
• Overzicht free publicity (uitgedeeld, zie bijlage 2).
• Jaaroverzicht geschillencommissie en commissie van beroep (opgenomen in agendastukken)
• Overzicht benoemingstermijnen (plv) leden landelijke raad
Ten aanzien van het overzicht benoemingstermijnen geeft de voorzitter aan dat het opvalt dat in
sommige gevallen de maximum termijn van 3 x 3 jaar wordt overschreden. Het zou goed zijn als de
landelijke raad hierin, als hoogste orgaan van de vereniging, het goede voorbeeld geeft. Zowel ten
aanzien van de benoemingstermijn, het aantal plaatsvervangend raadsleden en de man/vrouw
verdeling. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de regio’s zelf.
Op vraag van Peter Hendriks licht de voorzitter toe dat er tijdens de landelijke raad camera’s staan om
als proef opnames te maken. Hierdoor is het mogelijk de mensen op de publieke tribune te laten zien
wat er in de zaal gebeurt en het is een proef om te kijken of het mogelijk is de landelijke
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raadsvergadering in te toekomst live uit te zenden zodat leden thuis mee kunnen kijken. Daar wordt
nu dus nog niets mee gedaan, het is alleen een proef.
5.1.5 Verslag landelijke raad 10 december 2016, inclusief actie- en besluitenlijst
De landelijke raad stelt het verslag van de landelijke raad 10 december 2016, inclusief actieen besluitenlijst, zonder wijzigingen vast.
5.1.6 Presentatie toolkit voor leden landelijke raad
Quirine van Mourik licht de toolkit toe, welke in de raadsvergadering van 9 december a.s. in definitieve
vorm zal worden gepresenteerd. Daarnaast zal de bestaande handleiding voor raadsleden, die
aanvullend is op de toolkit, worden geupdate.
Input voor de toolkit is nog steeds mogelijk en welkom. Ook zijn raadsleden welkom om mee te
denken en te doen voor de stand van de introductie- en begeleidingscommissie op de infomarkt
tijdens de Scout-In.
Ten slotte geeft Quirine aan na het voltooien van de toolkit in december afscheid te nemen van de
commissie. Er ontstaat dus een vacature voor een (vrouwelijke) kandidaat. De commissie is te
bereiken via ibc@scouting.nl.
5.1.7 Uitkomsten 0-meting toekomstvisie
Philip Komen informeert de landelijke raad over de uitkomsten van de 0-meting. Ruim een derde van
de Scoutinggroepen heeft gereageerd en dat is voor een enquête een heel mooi resultaat. Daarbij is
sprake van een goede spreiding van groepen, waarbij geprobeerd zal worden steeds meer groepen
aan boord te krijgen en mee te laten denken en doen aan de thema’s van de toekomstvisie. Een
eerste stap hierin is het presenteren en bespreken van uitkomsten tijdens het regiovoorzittersoverleg
op zaterdag 7 oktober a.s. De presentatie is beschikbaar op de website:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2017-06-10/verslag-12/4209-presentatie-uitkomsten-0-meting-landelijke-raad-10juni-2017
Sven van Nieuwenhoven: Is het ook bekend hoe bepaalde groepen op welke wijze met de thema’s
bezig zijn?
Philip Komen: Jazeker, dat is ook gevraagd en komt in de rapportage terug. In de enquête is ook naar
goede voorbeelden en ideeën gevraagd, die gaan we delen met alle groepen. Er zitten hele goede
dingen tussen waardoor groepen geïnspireerd kunnen worden om met de thema’s van de
toekomstvisie aan de slag te gaan.
5.1.8 Jeugd en jongerenparticipatie
Philip Komen licht het voorstel toe: Tijdens de vorige landelijke raad was jongerenparticipatie het
thema van het meningsvormend deel. Het uitgangspunt daarbij was dat we als vereniging grotendeels
uit jongeren bestaan en dat het belangrijk is dat zij zelf participeren in de vorming van het toekomstig
beleid dat op hen zelf betrekking heeft. Naar aanleiding van dit meningsvormend deel heeft het
bestuur besloten dit terug te laten komen in de vergadering in de vorm van een oproep aan besturen
op alle niveaus om jongerenparticipatie ook echt op te pakken. Bijvoorbeeld door dingen te doen die
het voor jongeren aantrekkelijker maken om mee te doen. Kijk daarbij niet alleen in het bestuur, maar
ook naar het betrekken van jongeren bij andere beslissingen die voor hen belangrijk zijn in de groep of
regio.
Philip geeft daarbij aan dat het niet werkt als het bestuur het land in gaat reizen om te zeggen hoe het
moet. Het is belangrijk om tussen groepen en regio’s goede ervaringen te delen over het ter sprake
brengen van het thema jongerenparticipatie in bijvoorbeeld spelteam, groepsraad en regioraad.
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Wim Willems wil daarbij graag ter plekke het voorbeeld met de andere raadsleden delen, dat hij vanuit
zijn regio een vrouwelijke jongere heeft meegenomen om met de landelijke raad kennis te maken en
hiervan te leren. Dit zou een voorbeeld voor elke regio kunnen zijn.
Menno Hoekstra: Hoe wordt getoetst of de oproep gelukt is?
Philip Komen: Deze oproep is de eerste stap om met elkaar uit te spreken “wij gaan er mee aan de
slag”. Het is nu vooral belangrijk het verhaal en het belang van jongerenparticipatie met elkaar te
delen en naar 1000 groepen uit te dragen. Die uitdaging begint vandaag door met elkaar deze oproep
te doen.
Nadir Baali: Is het zo dat we de volgende landelijke raad een stapje verder zijn met een platform met
informatie en mogelijkheid om je voorbeelden te delen.
Philip Komen: De eerste stap is om te kijken of we het met elkaar eens zijn dat we dit met elkaar
willen, vervolgens kijken wat de behoefte is die hier uit voortkomt en er daar gaan we dan mee aan de
slag. Dus pas dingen ontwikkelen als hiervoor concrete vragen uit groepen komen.
Jos Groenewegen: Het is goed dat groepen worden opgeroepen om eigen verantwoordelijkheid in
jongerenparticipatie te nemen en goede voorbeelden te delen. Wordt er daarbij, bijvoorbeeld met
behulp van SOL, actief gekeken naar het effect in besturen om het proces te monitoren?
Philip Komen: We zouden nu een foto kunnen maken van de huidige situatie, bijvoorbeeld door in
SOL een uitdraai maken van alle groepen, gemiddelde leeftijd van besturen etc. en over één of twee
jaar kijken hoe het er dan mee staat. Maar je moet dan wel eerst beginnen en dat is waar we nu voor
staan, het om een andere manier uitvragen van groepen hoe ze hiermee aan de slag willen gaan,
ervaringen willen delen en wat ze daar voor nodig hebben.
Thijs van de Boom: Complimenten voor het voorstel. Het is niet alleen mooi om de wens uit te
spreken, maar ook de suggestie te doen om voor jezelf te bedenken welke ambitie je als groep of
regio wilt uitspreken waar je over een aantal jaren wilt staan en hierin bereikt wil hebben.
De voorzitter sluit de discussie met het voorbeeld dat er ook is gevraagd hoe het landelijk bestuur met
het thema jongerenparticipatie is omgegaan. Een belangrijk uitgangspunt voor het landelijk bestuur
was: geen excuusjongeren. Dus geen apart jongerenbestuur met een adviesrol naar het ‘echte’
bestuur, maar jongeren horen gewoon zelf in het bestuur van de vereniging te zitten. Jongeren
hebben de potentie en talenten om mee te denken hoe we dingen in de vereniging nu en in de
toekomst kunnen oppakken.
De landelijke raad besluit, met meerderheid van stemmen, besturen binnen de vereniging op
lokaal, regionaal en landelijk niveau te vragen om:
• Actief jongeren te werven voor en een plek te geven binnen besturen.
• Jeugdleden en jongeren actief te betrekken bi het maken van beleid op alle niveaus.
• Actief de ervaringen te delen, zodat anderen ervan kunnen leren en erdoor geïnspireerd
raken.
5.1.9 Voorstel waarderingstekens
Lars Wieringa licht het voorstel toe aan de hand van een presentatie en geeft aan blij te zijn met de in
het algemeen positieve reacties op de voorstellen. Deze presentatie is te vinden op de website:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2017-06-10/verslag-12/4210-presentatie-voorstel-waarderingstekens-landelijkeraad-10-juni-2017
Freek Verschuren: In het voorstel wordt naast de term kaderlid ook veelvuldig de term vrijwilliger
gebruikt. Hierbij het verzoek de term vrijwilliger te vervangen door het woord wat het zou moeten zijn.
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Lars Wieringa: Op dit moment is de term vrijwilliger duidelijk genoeg om mensen te kunnen
waarderen. Mochten dit bij de implementatie op problemen stuiten, dan lossen we het op.
Naar aanleiding van een vervolgvraag over eenduidige terminologie in het huishoudelijk reglement,
stelt Wouter Zilverberg een wijziging in het voorstel voor aanpassing van het huishoudelijk reglement
voor. Voorstel wijziging: in artikel 135 lid 2 lid a, b het woord ‘vrijwilligers’ vervangen door ‘kaderleden’
en bij lid c de woorden ‘vrijwilligers’ en ‘buitengewone leden’ vervangen door ‘leden’.
Naar aanleiding van vragen over de kosten voor het nieuwe systeem van waarderingstekens licht Lars
Wieringa toe, dat het uitgangspunt is dat het systeem kostenneutraal is. De kosten voor implementatie
en ICT zijn een onderdeel van de reguliere werkzaamheden van het landelijk servicecentrum. Daarbij
is de insteek dat de kosten voor de aanvrager vergelijkbaar moeten zijn met de kosten voor de huidige
tekens. De relatief hoge kosten voor sommige tekens, zoals de huidige lustrumtekens ligt
waarschijnlijk in de zeer beperkte oplage. De prijsstelling voor lustrumtekens zal nagekeken worden.
Hermen van Dalen: Naar aanleiding van een eerder gestelde regiovraag over de kleur van de nieuwe
waarderingen, waarbij goud niet meer het hoogste is, in tegenstelling tot wat men in Nederland
gewend is, beseffen we daarbij wel dat met dit voorstel iets gedaan wordt wat men niet gewend is?
Lars Wieringa: We zijn er juist achter gekomen dat Scouting Nederland internationaal en historisch
juist uit de pas loopt door goud als hoogste waardering te hanteren. Daarbij kennen we in Scouting
ook het gebruik om elkaar de linkerhand te geven in plaats van de rechterhand. Hierbij dus het
verzoek om de voorgestelde niveaus van kleuren te respecteren, zodat we daarmee ook
internationaal meer in de pas lopen met de meeste andere landen.
Naar aanleiding van meerdere vragen over de participatie in de vereniging, zoals landelijke raad of
jongeren, bij vorm- en naamgeving van de nieuwe waarderingstekens, geeft Lars Wieringa aan dat dit
mogelijk effect kan hebben op de implementatietermijn. Aangezien blijkt dat de landelijke raad belang
hecht aan een participatieve invulling van het implementatietraject zal dat worden meegenomen.
Mariëtte Henschen: In het voorstel is sprake van regionale beoordelingscommissies. Hoe wordt
gewaarborgd dat aanvragen in verschillende regio’s op eenzelfde manier worden beoordeeld?
Lars Wieringa: Dit is niet helemaal nieuw, omdat regio’s nu ook al zelf het bronzen waarderingsteken
kunnen beoordelen. Om de beoordeling van aanvragen op eenzelfde manier te wegen is hiervoor de
suggestie gedaan aan de regio’s om elkaar met interregionale beoordelingscommissies te versterken.
Peter Kloosterboer: Is het mogelijk de lustrumtekens centraal vanuit landelijk niveau te verstrekken als
blijk van waardering, in plaats vanuit het lokaal niveau?
Lars Wieringa: Er zijn enkele dingen die aan de vereniging zelf zijn, waarvoor vanuit de landelijke
organisatie wel het platform wordt geboden om dit te doen, maar niet door de landelijke organisatie
wordt overgenomen.
De landelijke raad besluit met algemene stemmen:
• In te stemmen met het voorstel voor een nieuw systeem van waarderingstekens en de
start van de implementatiefase.
• De hieruit voortvloeiende gewijzigde tekst (inclusief de tijdens de in het verslag
opgenomen aanpassing) van het huishoudelijk reglement vast te stellen, zodat die
definitief kan worden toegevoegd bij de periodieke herziening van het huishoudelijk
reglement in 2018.
Lars Wieringa bedankt de projectgroep waarderingstekens met in het bijzonder Bert Hondshorst en
Merlijn Kiezenberg. De voorzitter reikt daarop namens het bestuur het bronzen waarderingsteken uit
aan voorzitter van de projectgroep Bert Hondshorst. Merlijn Kiezenberg bleek al over een bronzen
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waarderingsteken te beschikken, maar gezien zijn inzet voor de projectgroep wil het bestuur hem toch
ook nog even apart in het zonnetje zetten. Wouter Zilverberg benoemt Merlijn daarop symbolisch als
eerste en waarschijnlijk enig lid in de fictieve orde van de zilveren wolf, met bijbehorend beeldje.
5.1.10 Stand van zaken Scoutinglandgoed Zeewolde (inclusief stappenplan en periodiek verslag)
Nic van Holstein licht de stand van zaken toe aan de hand van een presentatie. Nogmaals excuses
dat de kwartaalrapportage van maart te laat was, dat gaan we in het vervolg weer rechttrekken.
Deze presentatie is beschikbaar op de website:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2017-06-10/verslag-12/4208-presentatie-stand-van-zaken-scoutinglandgoedlandelijke-raad-10-juni-2017
Hans van den Burg: Kan het bestuur iets concreter aangeven wat nu de termijnen zijn voor de
realisatie van het magazijn? Daarnaast staan er groene smileys in het risicodossier bij het niet tijdig
ontvangen van vergunningen, onvoldoende vrijwilligers, etc.
Wim Willems geeft aan teleurgesteld te zijn. In het voorjaar was er geen kwartaalrapportage en de
huidige rapportage is schrikbarend. Wim vraagt zich af of het bestuur voldoende zicht heeft op wat er
gebeurt met het landgoed en krijgt de indruk dat het bestuur te weinig grip heeft en te weinig
informatie deelt met landelijke raad. Het is belangrijk dat de voortgang van het landgoed in de
raadsvergadering van december terugkomt en goed geagendeerd wordt met een herijking van wat er
is. Hier ligt namelijk een groot risico voor de vereniging.
Jos Kruizinga: In de rapportage staat nu dat het vaarwater voor sommige wachtschepen niet diep
genoeg is. Wat betekent dit? Graag concreet aangeven om hoeveel wachtschepen het gaat en hoe
het staat met de vergunning voor uitbaggeren.
Peter Kloosterboer: Welke maatregelen worden er genomen dat het landgoed beschikbaar is voor
scouts met een beperking nu de ontwikkeling van het Avonturenhuis wordt uitgesteld?
Luc Rader: Het magazijn in Lelystad is verkocht, maar er zat wel een huurder (TOES) in. Daar maak
ik me zorgen over.
De voorzitter geeft aan dat de zorgen die de landelijke raad heeft door het bestuur worden gedeeld.
De rapportages moeten in orde zijn en de voorzitter zegt toe dat er voor de decembervergadering een
goed plan komt voor de toekomstige ontwikkeling van het landgoed, een ruimer plan dan alleen een
rapportage van de dingen waar we tegenaan zijn gelopen.
Nic van Holstein licht ten aanzien van de heroverweging bouwopdrachten toe, dat toen het duidelijk
werd dat de ambitie en kosten voor een nieuw magazijn niet in lijn liepen met eerdere afspraken, er
eerst is gezegd dat er goed naar de consequenties en mogelijkheden gekeken moet worden voordat
er begonnen wordt met bouwen.
Het magazijn in Lelystad is inderdaad verkocht en daarbij hebben we afspraken kunnen maken voor
eventuele terughuur voor zover dat de komende jaren nodig is.
Nic geeft aan de teleurstelling bij de landelijke raad te begrijpen en geeft aan dat dit voor het bestuur
ook geldt en zij er zeker niet makkelijk overheen stappen. Nic licht toe dat een belangrijk deel van het
verlies in de exploitatie zat en in de extra tijdelijke maatregelen die getroffen moesten worden in de
ontwikkeling van het terrein om het open te kunnen stellen.
De vraag in december is dan ook of we de geplande volgorde van ontwikkeling blijven aanhouden of
dat we nog eens naar de fasering moeten kijken. Daar moet goed naar gekeken worden, ook omdat
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de wensen en ambities voor het nieuwe magazijn zijn toegenomen in vergelijking tot het
oorspronkelijke plan. Daar moet eerst goed naar gekeken worden.
De vergunning voor uitbaggeren van het vaarwater vindt plaats in samenhang met
baggerwerkzaamheden die door gemeente uitgevoerd gaan worden. Ten aanzien van wachtschepen
waarvoor de diepgang niet groot genoeg is, gaat het slechts om een beperkt aantal wachtschepen.
We kunnen eventueel uitzoeken om hoeveel wachtschepen het gaat.
Nic licht verder toe dat de smileys in het risicodossier anders gelezen moeten worden. Als een risico
zich niet voordoet staat er een groene smiley.
Bas Oudewortel geeft aan dat de landgoedcommissie het een goed en moedig besluit vindt om pas op
de plaats te maken. Daarbij meldt Bas dat de landgoedcommissie nog een vacature heeft voor een
nieuw lid.
Wim Willems: Wat is prognose van het resultaat dit jaar?
Nic van Holstein: Het kampeerseizoen en een aantal evenementen moeten nog komen, dus precies is
het nog moeilijk te zeggen. Het exploitatieresultaat lijkt echter niet heel veel af te wijken van de
prognose in de begroting voor 2017.
5.1.11 Rapportage activiteitenplan 2016
De voorzitter benoemt dat het grootste deel van de regio’s is bezocht, een mooie slag in de
samenwerking tussen land en regio die in 2016 is opgestart.
Thijs van den Boom: Wat zijn de redenen geweest om van SUYS in 2016 een landgoedactiviteit te
maken, nadat het eerst als landelijke ledenactiviteit was ingezet? Er zijn ook andere landelijke
ledenactiviteiten met weinig deelnemersaantallen, dus als dit de trend is, kan dit mogelijk betekenen
dat ook andere landelijke ledenactiviteiten een landgoedactiviteit of labelterreinactiviteit willen worden.
Fedde Boersma licht toe dat de ambitie van SUYS vorig jaar hoger lag dan uiteindelijk haalbaar bleek.
Op basis van het aantal inschrijvingen zou SUYS eigenlijk niet door kunnen gaan. Het is echter wel
een concept waar we in geloven. Samen met het landgoed is daarom gekeken hoe we SUYS in 2016
dan ook met veel minder deelnemers toch door kunnen laten gaan, waarbij er de gelegenheid is om
door te groeien. We zijn nog aan het nadenken hoe we hier in 2020 mee omgaan, het jaar dat wat in
de trajectplanning het eerstvolgende jaar voor een Nationale Jamboree zou kunnen zijn. Het is dus
niet het beleid of ambitie om landelijke ledenactiviteiten in de uitverkoop te doen en bij labelterreinen
onder te brengen. Het staat terreinen natuurlijk wel vrij om zelf activiteiten te ondernemen.
Peter Kloosterboer: Jammer dat in het kader van #Scouting2025 de Rainbow scouts wel wordt
genoemd worden maar het kennisnetwerk Scouts met een beperking niet.
De voorzitter geeft aan dat dit in de rapportage van het volgende activiteitenplan (2017) terug komt.
De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het activiteitenplan Scouting
Nederland 2017.
5.1.12 Financiën en beheer
Nic van Holstein licht de begroting toe aan de hand van een presentatie. De presentatie is
beschikbaar op de website: https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijkezaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2017-06-10/verslag-12/4206-presentatie-jaarrekening2016-scouting-nederland-landelijke-raad-10-juni-2017
Namens de financiële commissie licht Frank de Krom het positieve advies op de jaarrekening toe.
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Jos Groenewegen: We krijgen hele grote bijdrage van de Postcodeloterij, maar dat lijkt de enige grote
bijdrage van derden te zijn. Is het voor de toekomst mogelijk daar meer diversiteit in te krijgen?
Nic van Holstein: Het heeft zeker onze aandacht, maar nieuwe financieringsbronnen liggen niet
zomaar voor het oprapen. Er wordt vanuit het Scouting Nederland Fonds wel een medewerker
partnerships en sponsoring ingezet, maar financieringsbronnen in orde van grootte als de
Postcodeloterij zijn niet eenvoudig te vinden. Wel worden er regelmatig projecten met extern geld
gefinancierd, maar daar vallen de baten meestal tegen de kosten weg.
Hermen van Dalen: Wat gebeurt er nou specifiek op dat gebied. Kunnen we de volgende landelijke
raad inzoomen op welke partijen zijn benaderd en met welk resultaat?
Nic van Holstein: We gaan geen namen noemen over partijen waarmee we in gesprek zijn, dat zou
geen verstandig idee zijn.
Wim Willems: Misschien kan een dergelijk overzicht wel besproken worden met de financiële
commissie, zodat zij kunnen aangeven of zij van mening zijn dat het bestuur er op ordentelijke wijze
mee bezig is. De voorzitter geeft aan dat het bestuur daar mee akkoord kan gaan.
Paul van der Meer: We hebben al eerder zorgen geuit over het gegoochel met bestemmingsreserves.
Zo wordt op pagina 98 een bestemmingsreserve gevormd voor toekomstige uitgaven. Dit is volgens
ons puur bedoeld voor toekomstige kosten.
Nic van Holstein: Er wordt zeker niet gegoocheld met bestemmingsreserves. De accountant houdt
nauwlettend toezicht. De tekst op pag. 98 betreft een algemene toelichting.
De landelijke raad keurt het bestuursverslag en de jaarrekening Scouting Nederland 2016 met
algemene stemmen goed en verleent decharge aan het landelijk bestuur en de
penningmeester.
5.1.13 Benoemingen a.d.h.v. getelde stemmen
Op basis van schriftelijke stemming worden de volgende personen (her)benoemd:
• De landelijke raad benoemt Arwen van der Leeuw met 37 stemmen voor en 1 stem
tegen als algemeen lid van het landelijk bestuur, voor een termijn van 3 jaar.
• De landelijke raad herbenoemt Wilma Steehouwer met algemene stemmen als lid van
de geschillencommissie, voor een termijn van 3 jaar.
• De landelijke raad benoemt Irene Velthuis met algemene stemmen als lid van de
geschillencommissie, voor een termijn van 3 jaar.
• De landelijke raad benoemt Pepijn Eymaal met 36 stemmen voor en 2 stemmen tegen
als lid van de geschillencommissie, voor een termijn van 3 jaar.
5.1.14 Rondvraag en sluiting
Nico Eeftink: Hoe groen of duurzaam is Scouting in het algemeen? Terreinen, kantoor e.d.? Dus een
oproep tot duurzaamheid.
Fedde Boersma: Er zijn enkele labelterreinen die een natuurkeurmerk hebben. Qua duurzaamheid bij
groepen hebben we daar geen goed zicht op, maar wel de indruk dat we als vereniging vooral vinden
dat het goedkoop moet zijn. Vanuit de landelijke organisatie zijn we hier vanuit het landgoed en LSC
wel bewust mee bezig, door bijvoorbeeld een grijswatersysteem voor het sanitair en gescheiden
afvalinzameling.
Freek Verschuren: Wat is de status van de Scoutfit evaluatie?
Nic van Holstein: Er wordt aan gewerkt en de volgende landelijke raad komen we hier op terug.
Thijs van den Boom geeft aan voorstander van online vergaderingen, graag onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn voor online bijeenkomsten in de toekomst.
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De voorzitter: We blijven moderne technieken onderzoeken.
Thijs van den Boom: Ik maak me zorgen over de betrouwbaarheid van SOL als ledenadministratie. Zo
zijn er groepen die er bewust voor kiezen om van SOL af te stappen en het toesturen van verzoeken
om emailverificaties helpt daarbij ook niet. Hierbij het verzoek om een betere oplossing, waarbij Thijs
aanbiedt graag mee te denken.
Luc Rader: Ook ten aanzien van de controle op VOG’s blijkt dat niet iedere groep zich daarbij aansluit.
Dus bij regioactiviteiten kunnen kinderen in aanraking komen met vrijwilligers van groepen die geen
VOG hebben. Er is geen overzicht meer vanuit regio voor alle groepen, dat moet je dan voor alle
groepen afzonderlijk controleren. Kan hier een oplossing voor gevonden worden?.
De voorzitter: Het heeft absoluut prioriteit om de VOG’s goed te regelen. We nemen dit mee en kijken
hoe we daar uit kunnen komen.
Luc Rader: Kan het advies van de landgoedcommissie, net zoals bij de financiële commissie,
voortaan in de agendastukken van de landelijke raad opgenomen worden?
De voorzitter: Ja, dat kan.
Luc Rader: Hierbij alvast een oproep om ook volgend jaar juni weer een informele avond voorafgaand
aan de landelijke raad bij elkaar te komen en op het landgoed te overnachten.
Meta Woudstra: In @-scout stond een stukje over een AH actie om zegeltjes te sparen om gratis bij
Scouting te komen kijken. Wat is daar gratis aan, want je moet eerst boodschappen doen? De
groepen in onze regio doen hier niet aan mee.
Sven van Nieuwenhoven: Is het mogelijk de Scoutingcultuur in beeld te brengen met betrekking tot
verhouding water-land? Zijn bijvoorbeeld watergroepen vertegenwoordigd in de regio?
Lars Wieringa: Alexander Haccou heeft destijds een plan geschreven voor land en water. We zullen
kijken of dit in deze plannen ook goed is meegenomen en als daar iets over te melden is zullen we dat
zeker doen.
Nadir Baali: Kan er meer aandacht komen voor tekenbeten en de ziekte van Lyme? Dit is een ernstige
ziekte die steeds vaker voorkomt in steeds meer varianten en niet meer seizoensgebonden is.
Fedde Boersma: Goed dat je het noemt. Er hangt op veel labelterreinen een poster over tekenbeten,
maar we nemen de oproep ter harte. Naast de standaardinformatie op de website kunnen we kijken of
we hier ook meer over op de social media plaatsen (Nadir wil hier wel in meedenken).
Peter Kloosterboer: Nog steeds zijn niet alle kernfuncties voor de Scout-In ingevuld. Er wordt ook nog
hard gezocht voor de twee andere grote evenementen volgend jaar (NB. Nawaka en Roverway 2018).
Moeten we ons als vereniging de vraag stellen of we twee grote evenementen zo vlot achter elkaar
aankunnen en wat dit voor onze vrijwilligers betekent?
Maurice van der Leeden: Dit is een continu punt van aandacht, waarvoor we mede op basis van een
planning van grote evenementen kijken hoe een en ander goed is af te stemmen en nieuwe manieren
voor het werven van vrijwilligers aan te boren.
De voorzitter sluit de vergadering.
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5.2 Actielijst
Acties naar aanleiding van de vergadering van de landelijke raad van 10 juni
2017
1. In het kader van jongerenparticipatie een ‘foto’ maken van de huidige situatie
van de leeftijdsopbouw in besturen van groepen op basis van SOL en over
één of twee jaar kijken hoe het er dan mee staat.
2. Participatieve invulling van het implementatietraject (naam- en vormgeving)
voor het nieuwe systeem van waarderingstekens.
3. In de landelijke raad van 9 december a.s. met een goed plan komen voor de
toekomstige ontwikkeling van het landgoed.
4. Initiatieven ten aanzien van partnerships en sponsoring bespreken met de
financiële commissie.
5. Kijken wat de mogelijkheden zijn om vanuit de regio te kunnen controleren of
de kaderleden op groepsniveau over een VOG beschikken.

6. Het advies van de landgoedcommissie wordt voortaan in de vergaderstukken
van de landelijke raad opgenomen.
7. Kijken of naast de standaardinformatie op de website over tekenbeten en de
ziekte van Lyme, hier ook meer over op de social media geplaatst kan worden.
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5.3 Besluitenlijst
Genomen besluiten tijdens de landelijke raad van 10 juni 2017
1. De landelijke raad stelt het verslag van de landelijke raad 10 december 2016, inclusief actie- en
besluitenlijst, zonder wijzigingen vast.
2. De landelijke raad besluit, met meerderheid van stemmen, besturen binnen de vereniging op lokaal,
regionaal en landelijk niveau te vragen om:
• Actief jongeren te werven voor en een plek te geven binnen besturen.
• Jeugdleden en jongeren actief te betrekken bij het maken van beleid op alle niveaus.
• Actief de ervaringen te delen, zodat anderen ervan kunnen leren en erdoor geïnspireerd raken.
3. De landelijke raad besluit met algemene stemmen:
a. In te stemmen met het voorstel voor een nieuw systeem van waarderingstekens en de start van de
implementatiefase.
b. De hieruit voortvloeiende gewijzigde tekst (inclusief de tijdens de in het verslag opgenomen
aanpassing) van het huishoudelijk reglement vast te stellen, zodat die definitief kan worden
toegevoegd bij de periodieke herziening van het huishoudelijk reglement in 2018.
4. De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het activiteitenplan Scouting Nederland 2017.
5. De landelijke raad keurt het bestuursverslag en de jaarrekening Scouting Nederland 2016 met algemene
stemmen goed en verleent decharge aan het landelijk bestuur en de penningmeester.
6. De landelijke raad benoemt Arwen van der Leeuw met 37 stemmen voor en 1 stem tegen als algemeen
lid van het landelijk bestuur, voor een termijn van 3 jaar.
7. De landelijke raad herbenoemt Wilma Steehouwer met algemene stemmen als lid van de
geschillencommissie, voor een termijn van 3 jaar.
8. De landelijke raad benoemt Irene Velthuis met algemene stemmen als lid van de geschillencommissie,
voor een termijn van 3 jaar.
9. De landelijke raad benoemt Pepijn Eymaal met 36 stemmen voor en 2 stemmen tegen als lid van de
geschillencommissie, voor een termijn van 3 jaar.
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5.4 Presentielijst
Naam

Regio

Thédor Ebben

De Baronie

Freek Verschuren

De Langstraat

Hans van den Burg

De Langstraat

Hermen van Dalen

Delfland

Peter Kloosterboer

Den Haag

Mark Vinke

Drenthe

Rudolf van den Eventuin

Drie Rivieren Utrecht

Thijs van den Boom

Eindhoven

Johannes de Boer

Essnlaand

Leanne van der Weij

Essnlaand

Bert Mul

Fryslan

Jasmijn van Dijk

Fryslan

Jos Kruizinga

Groningen

Menno Hoekstra

Haarlem

Kim Terra

Haarlem

Frank de Krom

Hart van Brabant

Hanneke Klomp

Helmond

Reinold Mulder

Het Gooi

Luc Rader

Hollands Midden

Bas Oudewortel

Klein Gelderland

Mariëtte Henschen

Lek en IJsselstreek

Floryth de Klepper

Maasdelta

Ben Peters

Maastricht en Mergelland

Rob Aerts

Maasven

Meta Woudstra-Kroon

Noord-Holland Midden

Sven van Nieuwenhoven

Noord-Holland Noord

Bart Wiegers

Noord-Veluwe / Flevoland

Louis Deen

Oude Graafland

Jeroen Niemeijer

Overijsselse Vechtstreek

Marcel de Jong

Parkstad Carboonland

Joep van Dooren

Roermond

Marc Elvery

Rond de Biesbosch

Bart van Bree

Rond de Rotte

Edwin de Bruijn

Rond de Rotte

Fred Vermeulen

Rondom de IJssel

Wim Willems

Rondom de IJssel
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Nico Eeftink

Twenteland

Niels Dimmers

Utrechtse Heuvelrug

Robbert-Jan Meijer

Utrechtse Heuvelrug

Alexander Kloppers

Vlietstreek

Rob Broens

Weert

Quirien van Mourik

Weert

Nadir Baali

West-Brabant

Karlijn Broker-Delrue

West-Brabant

Bert Dekker

Westelijke Mijnstreek

Paul van der Meer

Zeeland

Jos Groenewegen

ZON

Peter Hendriks

Zuidoost-Brabant

Robb de Jonge

Zuidoost-Brabant

Landelijk bestuur

Portefeuille

Jaap Boot

Voorzitter, Vrijwilligers

Wieteke Koorn

Vicevoorzitter, Projectenbureau, Open en divers
Penningmeester, Scouting Nederland Fonds,
Samenwerken en verbinden
Waarderingstekens, Juridische zaken, Ontwikkeling en
uitdaging
Vrijwilligers, Trots en zichtbaarheid

Nic van Holstein
Lars Wieringa
Maurice van der Leeden
Philip Komen
Wendy Beenakker
Wouter Zilverberg
Arwen van der Leeuw

Ledengroei, meerjarenbeleid, Scouting Nederland Fonds
Internationaal commissaris WAGGGS, Open en divers,
Samenwerken en verbinden
Internationaal commissaris WOSM, Ontwikkeling en
uitdaging
Trots en zichtbaarheid

Directie
Fedde Boersma

Directeur Scouting Nederland

Regio’s die niet aanwezig waren
Amsterdam/Amstelland
De Meierij
Nederveluwe
Noord-Oost Brabant
Westland
Waterwerk
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Bijlage 1: Uitkomsten meningsvormend deel
•

•

•
•

•

•

•
•

•
•

•

Wij vinden dat de basis goed moet zijn, leiding leren, ontwikkelen organiseren goed Scoutingspel,
met aandacht meisjes, meer groepsgevoel, lekker doen, internationaal, ook aandacht in de
organisatie voor verdeling m/v over de hele lijn.
Als je wilt bereiken wat je wilt bereiken vooraf aan jeugdleden vragen, aan meisjes en jongens
dus, daar pas je je programma op aan, dat creëert ook trots, dan kan je ook uitstapjes maken naar
internationaal, vluchtelingen.
Videopromotie, Scouting is voor meisjes en voor jongens.
Doen en doen. We doen alles in regio’s, meidendag, niemand weet dat in het land, omdat het niet
gecommuniceerd wordt, dus goede communicatie, pr, doen, we zijn veel te mat, veel te tam, veel
te intern gericht.
Trainingen en houding van leiding hoe je daar mee om gaat, bewustzijn voor generen bij leiding,
ook bij leiding van jongensspeltakken, meer ruimte voor emoties en uitwisseling voor sociaal
verkeer bij opkomsten met meisjes.
Insteken vanuit spel en programma, je hoeft niet zoveel te werven als er leuke activiteiten voor
meisjes zijn, successen delen ook met andere internationale Scoutingorganisaties, aandacht voor
aankleding en thema .
Meer focus leggen op de beweging die we hebben over de why, life skills en dat meer en beter
communiceren.
Als rode draad is inhoud voor meisjes belangrijk, de why en het hoe. Hoe ga je dat op lange
termijn oppakken: trainingen, communiceren naar leiding, pak hem op in je unique selling points,
wat meiden enorm aantrekt is internationaal, Roverway en Ghana project zijn 80% meiden.
In programma toegevoegde waarde voor meiden te benadrukken.
Gehad over identiteit van meiden, vooral in leeftijdsgroep vlak voor en in puberteit, ook uniform
meer vrouwelijk, waar ze zich meer vrouw in voelen, de aandacht die er voor ze is, meer tijd
nodig, andere benadering nodig, want ook wat eerder dan jongens in pubertijd, focus op
behoeften van meiden en focus op leiding die de programma moet maken en moet inschatten
waar meiden mee bezig willen zijn, laat vertellen wat ze leuk vinden en pas daar je programma op
aan.
Wat meer girls only activiteiten, wees niet bang om ook tijdens opkomsten te splitsen tussen
jongens en meisjes of hele dagen voor alleen meisjes, vrouwen maken meer gebruik van social
media.
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Bijlage 2: Overzicht free publicity
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Bijlage 3: Rooster van aftreden landelijk bestuur
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