6. Verslag landelijke raad 13 juni 2015
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6.1 Verslag
6.1.1 Opening
Voorzitter Boudewijn Revis opent de vergadering van de 85e landelijke raad en heet alle 43 aanwezige
raadsleden en andere aanwezigen van harte welkom op deze historische dag, waarop Hare Majesteit
Koningin Máxima het Scoutinglandgoed Zeewolde heeft geopend. Vanwege het openingsprogramma
is er deze keer geen meningsvormend deel tijdens de landelijke raad.
De voorzitter benadrukt het streven van het bestuur samen met de landelijke raad naar verbinding te
zoeken en samen vooruit te kijken naar de toekomst van Scouting. Dit heeft de afgelopen periode
onder andere gestalte gekregen door extra bijeenkomsten met leden van de landelijke raad te
organiseren en door het evenement op 19 april over het toekomstig meerjarenbeleid van de
vereniging.
Het bestuur heeft met de opleidingscommissie het voornemen besproken de verslaglegging van de
landelijke raad compacter en efficiënter op te pakken. In plaats van bijna letterlijk uitgeschreven
teksten en regiovermeldingen, wordt met ingang van deze landelijke raad een meer samenvattend
verslag opgesteld. Dit komt de leesbaarheid ten goede, scheelt heel veel tijd in de uitwerking en
daarmee kan het verslag ook eerder worden verzonden.
6.1.2 Mededelingen
De laatste stand van zaken over Scoutinglandgoed Zeewolde is vooraf niet uitgedeeld, omdat er de
laatste weken nog heel veel werk moest worden verzet. Wel is er al een samenvatting van de extra
bijeenkomst op 28 mei over de oprichting van de Scoutinglandgoed BV bij de nazending meegestuurd
en volgt er binnenkort weer een schriftelijke rapportage.
6.1.3 Stand van zaken vacatures landelijk bestuur Scouting Nederland
Lisette van der Wurff licht toe dat er met enkele kandidaten gesprekken zijn gepland en het bestuur
hoopt de volgende landelijke raad met een voordracht voor een nieuwe voorzitter te kunnen komen.
De voorzitter vult aan dat, zoals bij de agendastukken is aangegeven, oorspronkelijk vandaag de
voordracht van het 11e bestuurslid zou plaatsvinden. Helaas was het door ziekte van de kandidaat niet
mogelijk een zorgvuldige introductie en kennismakingsperiode te laten plaatsvinden. Het goede
nieuws is dat het herstel voorspoedig verloopt en het bestuur in de raadsvergadering van 12
december aanstaande de betreffende kandidaat voor benoeming hoopt te kunnen voordragen.
6.1.3a Benoemingen geschillencommissie
Zoals in de nazending is aangegeven, is dit agendapunt aan de agenda toegevoegd. Om in de
toekomst te voorkomen dat de zittingstermijnen van commissieleden worden overschreden, zal de
bewaking hiervan centraal bij het landelijk servicecentrum (HRM-team) geborgd worden.
Uit de voordrachten voor herbenoeming van de leden van de geschillencommissie blijkt dat alle leden
in dezelfde periode aftredend zijn. De landelijke raad verzoekt de commissie een rooster van aftreden
op te stellen waarbij er zo veel mogelijk sprake is van een geleidelijk verloop. Lars Wieringa geeft aan
dat het landelijk bestuur aan de geschillencommissie het verzoek van de landelijke raad zal
overbrengen.
Op basis van een schriftelijke stemming worden door de landelijke raad, voor een periode van drie
jaar, herbenoemd als lid van de geschillencommissie:
 Chess Patelski, met 40 stemmen voor en 1 stem tegen.
 Jeroen Nusteling, met 40 stemmen voor en 1 onthouding.
 Berry Murray, met 40 stemmen voor en 1 onthouding.
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Christine Kooijmans, met 41 stemmen voor.
Wilma Steehouwer, met 40 stemmen voor en 1 stem tegen.

6.1.4 Verslag landelijke raad 13 december 2014, inclusief actie- en besluitenlijst
Het verslag, inclusief actie- en besluitenlijst, wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
6.1.5 Opleidingscommissie nieuwe stijl
Quirine van Mourik (opleidingscommissie) licht aan de hand van een presentatie het voorstel van de
commissie toe en roept hierbij leden van de landelijke raad op tijdens de Scout-In een bijdrage te
leveren aan de infostand voor de promotie van de landelijke raad (de presentatie is beschikbaar op de
website: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukkenlandelijke-raad/landelijke-raad-2015-06-13/verslag-8/3440-presentatie-bij-agendapunt-5opleidingscommissie-nieuwe-stijl
De landelijke raad stemt met meerderheid van stemmen in met het voorliggende voorstel, dat wil
zeggen:
 De wijziging van de naam van de opleidingscommissie in Introductie- en
begeleidingscommissie’.
 De visie, missie en doelstelling van de commissie.
 Het opnemen van de commissie in het huishoudelijk reglement bij de eerstvolgende wijziging.
 Het door de commissie laten uitwerken van haar eigen procedurele taken, dan wel een eigen
reglement vast te stellen door de landelijke raad, en dit voor behandeling aan de landelijke
raad van december 2015 voor te leggen.
 Het opstellen door de commissie van een nieuwe handleiding landelijke raad en deze ter
vaststelling aan de landelijke raad van december 2015 voor te leggen.
6.1.6 Samenwerking landelijke raad en landelijk bestuur
De voorzitter geeft aan dat de afgelopen periode nadrukkelijk is geïnvesteerd in het verbeteren van de
samenwerking tussen landelijk bestuur en landelijke raad. Ook tijdens het meningsvormend deel van
de raadsvergadering op zaterdag 12 december 2015 zal de onderlinge samenwerking centraal staan.
In de aanloop naar deze landelijke raad is reeds contact en overleg geweest met een viertal
raadsleden die in de raadsvergadering van 13 december 2014 hebben aangeboden te willen werken
aan de voorbereiding van dit meningsvormend deel (Robbert Gijsbertse, Andrea Nagelmaker, Luc
Rader en Wim Willems). Luc Rader geeft namens de vier raadsleden aan dat het een constructief
gesprek was. Daarbij is de zorg ter sprake gekomen over het wij-zij-gevoel dat soms ontstaat, terwijl
zowel de raad als het bestuur nadrukkelijk de intentie hebben uitgesproken samen te willen optrekken.
Dit zal samen met alle raadsleden in het meningsvormend deel van de landelijke raad in december
verder uitgediept worden.
6.1.7 Scoutinglandgoed Zeewolde
6.1.7a Rechtspersoonlijkheid landgoed
Nic van Holstein licht het proces van de afgelopen tijd toe, waarbij met name de mogelijkheid om Hare
Majesteit Koningin Máxima de opening te laten verrichten extra tijdsdruk heeft gegeven, maar dit was
nu eenmaal een kans waar het bestuur zeer vereerd mee was en dan ook niet wilde laten lopen.
De statuten van de BV zijn donderdag 11 juni gepasseerd bij de notaris en vervolgens is de
Scoutinglandgoed BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, waarbij Fedde Boersma is
benoemd als directeur van de BV (de statuten zijn als bijlage aan het verslag toegevoegd). Doordat de
oprichting van de BV om meerdere redenen nog voor de formele opening van het landgoed op 13 juni
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gedaan moest worden, is één en ander in een versneld traject opgepakt. Dit is ook uitgebreid tijdens
de extra informatiebijeenkomst op 28 mei jl. aan de orde gekomen.
Fedde Boersma licht aan de hand van een presentatie de vorming van de Scoutinglandgoed BV toe
(de presentatie is beschikbaar op de website: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-enorganisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2015-06-13/verslag-8/3441presentatie-bij-agendapunt-7-rechtspersoonlijkheid-landgoed
Op een vraag van Wim Willems geeft Nic van Holstein aan dat de landelijke raad wordt geïnformeerd
bij vervreemding en verkrijging van onroerende goederen van het Scoutinglandgoed, net zoals dat is
afgesproken voor vervreemding van onroerende goederen van Scouting Nederland. Ook de jaarlijkse
begroting en jaarrekening worden ter informatie aan de landelijke raad voorgelegd. Verder blijven
lopende afspraken over kwartaalrapportages en betrokkenheid van de landgoedcommissie
gehandhaafd.
Wim Willems stelt dat met het besluit tot vorming van de Scoutinglandgoed BV een groot bedrag van
Scouting Nederland in de vorm van aandelen naar het landgoed wordt overgeheveld en dat de
landelijke raad daar alleen via begroting en jaarrekening over wordt geïnformeerd. Hij vraagt zich af
welke bevoegdheden aan het bestuur gedelegeerd zijn, dat is hem niet altijd duidelijk.
Nic van Holstein geeft aan dat de voorziene investeringen in het landgoed nu deels in aandelen op de
balans komen. De raad wordt zoals afgesproken geïnformeerd en het bestuur blijft in haar rol van
aandeelhouder volledig aanspreekbaar ten aanzien van de BV. Op de tweede vraag antwoordt Nic
van Holstein dat er taken en bevoegdheden zijn die het bestuur toekomen, zoals het besturen van de
vereniging. Het is wel zo dat het bestuur taken delegeert aan functionarissen of teams op landelijk
niveau. Het bestuur is voornemens om de gedelegeerde bevoegdheden en verantwoordelijkheden in
kaart te brengen, daaruit volgt ook concreter inzicht in de bevoegdheden die het bestuur heeft.
Hermen van Dalen reageert hierop dat het uitdrukkelijk een taak van het bestuur is om op hoofdlijnen
besluiten te nemen en vindt dat er in dit geval dan ook een goed besluit is genomen. Louis Deen
beaamt dit en voegt er aan toe dat de landelijke raad als controlerend en bewakend orgaan een
zekere afstand moet houden van inhoudelijke uitwerkingen. Daarbij geeft Louis Deen aan dat het
goed is dit thema mee te nemen in de discussie over hoe de landelijke raad en het landelijk bestuur
meer samen kunnen optrekken en grote lijnen kunnen uitzetten.
Jan Willem Gooyen constateert dat de individuele overnachtingsprijs op het landgoed aan de hoge
kant is en vraagt zich af wat dan de meerwaarde is van het landgoed voor groepen. Nic van Holstein
geeft aan dat de overnachtingsprijs zo reëel mogelijk zal worden gehouden, maar door de relatief
hoge toeristenbelasting in de gemeente Zeewolde inderdaad net iets hoger ligt. Naast een prachtig
kampeerterrein voor land- én waterscouts, liggend in een bijzonder natuurgebied, hebben we met het
landgoed ook het kunnen organiseren van eigen evenementen voor de toekomst, de toekomst voor
zichtbaarheid van Scouting en de toekomst voor kamperen voor scouts in Nederland goed geborgd.
Ten slotte wordt dit agendapunt afgerond met het tekenen van de volgende overeenkomsten:
 De aandeelhoudersovereenkomst, door Jan Koehoorn (namens Scouting Nederland),
Boudewijn Revis en Nic van Holstein (namens het Scouting Nederland Fonds) en Fedde
Boersma (namens de Scoutinglandgoed BV).
 De gebruikersovereenkomst, door Jan Koehoorn (namens Scouting Nederland) en Fedde
Boersma (namens de Scoutinglandgoed BV).
Beide overeenkomsten en de akte van oprichting Scoutinglandgoed BV zijn ter informatie aan het
verslag toegevoegd.
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6.1.7b Besluit deelproject B: bouw nieuw magazijn
Hans van den Burg constateert dat de in de exploitatiebegroting vermelde stichtingskosten staan
vermeld incl. btw, maar nu de BV is gevormd er toch geen btw meer verschuldigd is? Nic van Holstein
licht toe dat er wel btw verschuldigd is, maar dat dit verrekend kan worden. Het gebouw wordt door de
Scoutinglandgoed BV gebouwd en beheerd en vervolgens ter beschikking gesteld aan gebruikers die
daarvoor een vergoeding betalen.
Jan Willem Gooyen geeft het bestuur mee te overwegen dat als bepaalde materialen ook voor andere
evenementen gebruikt worden, deze materialen niet per se allemaal op het landgoed opgeslagen
hoeven te worden, maar eventueel ook elders opgeslagen kunnen worden. Nic van Holstein geeft aan
dat TOES juist erg enthousiast is over de centrale magazijnopslag op het landgoed, maar dat er wel
gekeken gaat worden naar wat hier wel of niet opgeslagen wordt.
Naar aanleiding van vragen over de kosten voor TOES, licht Fedde Boersma toe dat TOES op de
nieuwe locatie inderdaad iets meer gaat betalen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er in de nieuwe
situatie, met een nieuw magazijn op het landgoed, een kortere afschrijvingstermijn wordt gehanteerd
dan voor het magazijn in Lelystad. Hierdoor worden kosten voor TOES weliswaar iets hoger, maar
aan de andere kant zijn er door de plaatsing van het magazijn op het landgoed veel meer
verhuurmogelijkheden en is de verwachting dat er meer gebruikers zijn die materialen willen huren.
Jos Groenewegen geeft aan dat zowel de financiële commissie als landgoedcommissie hebben
aangegeven het geen goed idee te vinden als de bouw van het nieuwe magazijn wordt losgekoppeld
van de verkoop van het magazijn in Lelystad, maar dat het bestuur hier in de beantwoording van de
regiovragen niet echt op in gaat. Nic van Holstein geeft hierop aan dat is gebleken dat het verstandig
is het magazijn zo snel mogelijk te realiseren. Daarentegen is het verstandig voor de verkoop van het
magazijn wat meer tijd te nemen om er een reële prijs voor te krijgen, in plaats van het onder tijdsdruk
goedkoper in de markt te zetten.
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Jos Groenewegen stelt met betrekking tot de loskoppeling voor om aanvullend te stellen dat pas met
deelproject C (bouw van de verblijfsaccommodatie) begonnen kan worden, nadat het magazijn in
Lelystad is verkocht om een tekort op de exploitatie te voorkomen. De voorzitter geeft daarop aan dat
op dit moment deelproject B ter besluitvorming voorligt en dat besluitvorming over deelproject C te
zijner tijd in de landelijke raad aan de orde komt. Nic van Holstein geeft wel aan dat om het totale
project te kunnen realiseren dekking gevonden moet worden.
Ten slotte verzoekt Luc Rader het bestuur met TOES te overleggen wat er gaat gebeuren met de
materialen die niet meeverhuizen en afgestoten worden. De voorzitter zegt toe dit mee te nemen.
De landelijke raad besluit met meerderheid van stemmen om deelproject B uit te voeren, dat wil
zeggen:
 de bouw van het centrale magazijn in Zeewolde, én;
 starten met de realisatie hiervan, eventueel vooruitlopend op de gerealiseerde verkoop van
het magazijn in Lelystad.
6.1.8 Voortgang #Scouting2025
Philip Komen licht dit agendapunt toe aan de hand van een presentatie (deze presentatie is
beschikbaar op de website: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijkezaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2015-06-13/verslag-8/3442-presentatie-bij-agendapunt8-voortgang-scouting2025
Sven van Nieuwenhoven vraagt zich af wat de rol van het projectteam is in de klankbordgroep. Philip
Komen licht toe dat het vooral gaat om gedachtewisseling, sparren en dat juist de interactie tussen
projectleden en klankbordgroep een enorme meerwaarde heeft gehad. Thijs Jansen beaamt dit: de
klankbordgroep is geen besluitvormend orgaan, er wordt meegedacht en op een positieve manier
gereflecteerd. Binnenkort wordt ook de rol van de klankbordgroep geëvalueerd: wat heeft het ons
gebracht?
Hans van den Burg geeft aan dat het programma Groepsontwikkeling in december 2015 zou worden
afgerond. Met het project #Scouting2025 wordt gekeken naar het meerjarenbeleid vanaf juni 2016.
Wat betekent dit voor het programma Groepsontwikkeling? Wordt het in december 2015 afgerond en
mogelijk in juni 2016 weer opgestart? Philip Komen licht toe dat tijdens de vorige landelijke raad op 13
december 2014 al het besluit is genomen om de meest succesvolle onderdelen van het programma
Groepsontwikkeling structureel in te bedden en dat in de raadsvergadering van 12 december 2015
een voorstel zal worden voorgelegd hoe de financiering hiervoor in het overbruggingsjaar 2016 kan
worden geregeld.
Jos Groenewegen geeft aan dat op 19 april begrippen als ‘imago’ en ‘fun’ ook vaak naar voren
kwamen, maar ziet dit in het procesvoorstel niet terug. Philip Komen licht toe dat ‘imago’ als algemene
term nadrukkelijk in het thema ‘zichtbaarheid en trots’ is verwerkt. Het begrip ‘fun’ is daarbij moeilijk
als apart thema te plaatsen, omdat dit overal als basiswaarde doorheen loopt.
De landelijke raad stemt met meerderheid van stemmen in met het procesvoorstel voor het project
#Scouting2025.
6.1.9 Rapportage activiteitenplannen landelijke organisatie 2014
Wim Willems geeft aan dat hij zorg heeft over de minder positieve gezichtjes die vooral bij HRM staan.
Hij verzoekt het bestuur hier extra aandacht aan te geven. De voorzitter zegt toe hier in de
decembervergadering op terug te komen.
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Jan Willem Gooyen vraagt of het overzicht van ledengroei ook gespecificeerd kan worden naar
jeugdleden. De voorzitter zegt toe dat het overzicht ledengroei, ook specifiek voor jeugdleden, met het
verslag wordt meegestuurd (zie Bijlage 4).
6.1.10 Financiën en beheer
6.1.10a Bestuursverslag en jaarrekening Scouting Nederland 2014
Nic van Holstein licht de jaarrekening toe aan de hand van een presentatie (deze presentatie is
beschikbaar op de website: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijkezaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2015-06-13/verslag-8/3443-presentatie-bij-agendapunt10-jaarrekening-2014-scouting-nederland
6.1.10b Advies financiële commissie bij jaarrekening Scouting Nederland 2014
Norbert de Wit geeft aan dat naar aanleiding van de opmerking over de slechte communicatie tijdens
de landelijke raad van 13 december 2014, er begin dit jaar een goed gesprek met de penningmeester
heeft plaatsgevonden. De financiële commissie heeft daarmee weer alle vertrouwen in de
samenwerking met het bestuur en heeft verder geen opmerkingen over de jaarrekening.
De landelijke raad keurt het bestuursverslag en jaarrekening Scouting Nederland 2014 met algemene
stemmen goed en verleent daarmee decharge aan het landelijk bestuur en de penningmeester.
6.1.10c Jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2014
De landelijke raad neemt het jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2014 ter kennisgeving aan.
6.1.11 Verlenging erfpacht Scoutingkampeerterrein St. Walrick
De landelijke raad neemt de verlenging erfpacht St. Walrick ter kennisgeving aan.
6.1.12 Rondvraag en sluiting
 De voorzitter meldt dat het enthousiasme voor het landgoed ook wordt gedeeld door de LSCmedewerkers, namens wie enkele bankjes aan het landgoed geschonken zullen worden.
 Quirine van Mourik meldt dat er tijdens de komende Scout-In eventueel ruimte is voor een
netwerkbijeenkomst voor leden van de landelijke raad, maar alleen als er voldoende animo is.
Quirine van Mourik doet tevens nog een herhaalde oproep aan raads- én bestuursleden om
mee te werken aan de infostand van de landelijke raad tijdens de Scout-In.
 Quirine van Mourik meldt dat de beantwoording van een regiovraag namens Regio WestBrabant over de evaluatie van de aansluiting bij het centraal tuchtrechtsysteem niet helemaal
duidelijk is overgekomen. Lars Wieringa geeft daarop aan dat de statuten voor het
tuchtrechtsysteem onlangs zijn gepasseerd, we verkeren dus nog in de opstartfase. In
december 2015 zal de landelijke raad geïnformeerd worden over de stand van zaken met een
schriftelijke voortgangsrapportage. Ook de suggesties die eerder zijn gedaan, worden
meegenomen in evaluatie, waarbij de verschillende opties naast elkaar gezet zullen worden.
 Hermen van Dalen wil het bestuur graag de suggestie meegeven om bij de behandeling van
agendapunten, de voorzet wel door het bestuur te laten doen, maar eventuele toelichtingen
door de projectleiders of programmamanagers.
 Hermen van Dalen roept verder alle raads- en bestuursleden op de vrijwilligersbadge te
dragen, die verkrijgbaar is bij de ScoutShop.
 Merlijn Kiezenberg constateert dat de uitkomsten van het iDEAL-onderzoek niet zijn
behandeld. Jan Koehoorn geeft aan dat dit klopt, de uitkomsten van het onderzoek zijn ter
informatie met de beantwoording van de raadsvragen naar de raad gezonden. Daarin staan
aanbevelingen voor nader verkennend onderzoek en wanneer dit is afgerond, wordt dit
terstond rondgezonden.
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Wim Willems spreekt zijn complimenten uit naar het bestuur voor alle werkzaamheden voor de
fantastische opening van het landgoed.
Rob Broens vraagt waarom de gedoneerde regiobomen pas morgen worden onthuld? Fedde
Boersma geeft aan dat dit vooral met programmaplanning te maken heeft. De inschatting was
dat de onthulling van de bomen morgen beter tot haar recht komt, maar er kan straks wel
alvast een foto bij de ‘eigen’ boom gemaakt worden voor regio’s die op zondag niet aanwezig
kunnen zijn.
Vooruitkijkend naar de volgende landelijke raad verzoekt Serry van de Graaf het bestuur om
de vergaderruimte zodanig te kiezen dat fris en helder nagedacht kan worden. De voorzitter
geeft aan dat er door de directie van het LSC al wordt nagedacht over de volgende locatie.

De voorzitter sluit de vergadering en neemt daarbij afscheid als voorzitter van Scouting Nederland.
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6.2 Actielijst
Acties naar aanleiding van de vergadering van de landelijke raad van 13 juni 2015
1. Bewaking van de zittingstermijnen van leden van landelijke commissies door het landelijk HRM-team,
voor zover voor de commissies een termijn in het huishoudelijk reglement is opgenomen.
2. Het landelijk bestuur zal aan de geschillencommissie het verzoek van de landelijke raad overbrengen
om met een voorstel voor aanpassing van het rooster van aftreden te komen, waarbij er sprake is van
een geleidelijk verloop.
3. Voorbereiding van het meningsvormend deel van de landelijke raad op zaterdag 12 december 2015,
rondom het thema samenwerking landelijke raad en landelijk bestuur, door het landelijk bestuur en vier
raadsleden (Wim Willems, Luc Rader, Robbert Gijsbertse en Andrea Nagelmaker).
4. Met TOES overleggen wat er gaat gebeuren met de materialen die in de containers zitten en die niet
meeverhuizen.
5. In de raadsvergadering van december terugkomen op de extra aandacht voor de minder positieve
gezichtjes die vooral bij HRM staan in de rapportage van de activiteitenplannen van 2014.
6. Een schriftelijke voortgangsrapportage voor de landelijke raad van december 2015 over aansluiting bij
het centraal tuchtrechtsysteem.
7. Zodra de uitkomsten van het iDEAL-onderzoek bekend zijn, dit sturen aan leden van de landelijke
raad.
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6.3 Besluitenlijst
Genomen besluiten op de landelijke raad van 13 juni 2015
1. De landelijke raad herbenoemt Chess Patelski voor een periode van drie jaar, met 40 stemmen voor en 1
stem tegen, als lid van de geschillencommissie (agendapunt 3a).
2. De landelijke raad herbenoemt Jeroen Nusteling voor een periode van drie jaar, met 40 stemmen voor en
geen stemmen tegen, als lid van de geschillencommissie (agendapunt 3a).
3. De landelijke raad herbenoemt Berry Murray voor een periode van drie jaar, met 40 stemmen voor en
geen stemmen tegen, als lid van de geschillencommissie (agendapunt 3a).
4. De landelijke raad herbenoemt Christine Kooijmans, voor een periode van drie jaar, met 41 stemmen
voor en geen stemmen tegen, als lid van de geschillencommissie (agendapunt 3a).
5. De landelijke raad herbenoemt Wilma Steehouwer, voor een periode van drie jaar, met 40 stemmen voor
en 1 stem tegen, als lid van de geschillencommissie (agendapunt 3a).
6. Het verslag van 14 juni 2014 wordt, inclusief de actie- en besluitenlijst, zonder wijzigingen door de
landelijke raad vastgesteld (agendapunt 4).
7. De landelijke raad stemt met meerderheid van stemmen in met het voorliggende voorstel (agendapunt 5),
dat wil zeggen:
 De wijziging van de naam van de opleidingscommissie in Introductie- en begeleidingscommissie.
 De visie, missie en doelstelling van de commissie.
 Het opnemen van de commissie in het huishoudelijk reglement.
 Het door de commissie laten uitwerken van procedurele zaken, dan wel een eigen reglement voor de
landelijke raad, en dit voor behandeling aan de landelijke raad van december 2015 voorleggen.
 Het door de commissie op laten stellen van een nieuwe handleiding landelijke raad en dit ter
vaststelling aan de landelijke raad van december 2015 voorleggen.
8. De landelijke raad besluit met meerderheid van stemmen om deelproject B uit te voeren (agendapunt 7b),
dat wil zeggen:
 de bouw van het centrale magazijn in Zeewolde, én;
 starten met de realisatie hiervan, eventueel vooruitlopend op de gerealiseerde verkoop van het
magazijn in Lelystad.
9. De landelijke raad stemt met meerderheid van stemmen in met het procesvoorstel voor het project
#Scouting2025 (agendapunt 8).
10. De landelijke raad keurt het bestuursverslag en de jaarrekening Scouting Nederland 2014 goed, met
algemene stemmen voor, en verleent decharge aan landelijk bestuur en de penningmeester
(agendapunt 10).
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6.4 Presentielijst
Regio
Amsterdam/Amstelland
Carboonland
De Baronie
De Langstraat
De Meierij
Delfland
Den Haag
Drenthe
Drie Rivieren Utrecht
Eindhoven
Essnlaand
Fryslan

Naam
Peter van Klingen
Niet aanwezig
Thédor Ebben
Hans van den Burg
Niet aanwezig
Hermen van Dalen
Hans Bert Griffioen
Hans Kuijpers
Peter van den Bosch
Jan Smits
Johannes de Boer
Hans Wigman

Groningen
Haarlem

Thijs Jansen
Andrea Nagelmaker

Hart van Brabant
Helmond

West-Brabant
Westelijke Mijnstreek
Westland
Zeeland
ZON
Zuidoost-Brabant
Waterwerk
Waterwerk

Quirine van Mourik
Jos Stijnen
Niet aanwezig
Alwin van Ombergen
Jos Groenewegen
Peter Hendriks
Gerda van Triest
Remko Noor

Frank de Krom
Erik Verschuuren

Landelijk bestuur
Boudewijn Revis
Marion Geerligs (niet
aanwezig)
Nic van Holstein
Michaël Lansbergen (niet
aanwezig)
Maurice van der Leeden
Lars Wieringa

Het Gooi
Hollands Midden

Reinold Mulder
Luc Rader

Lisette van der Wurff
Wouter Zilverberg

Klein Gelderland

Merlijn Kiezenberg

Wieteke Koorn

Lek en IJsselstreek
Maasdelta
Maastricht en Mergelland
Maasven
Neder Veluwe

Niet aanwezig
Han Admiraal
Ben Peters
Rob Aerts
Robbert Gijsbertse

Philip Komen

Portefeuille
Voorzitter; Externe profilering
Vicevoorzitter; Waterwerk;
Projectenbureau
Secretaris/penningmeester;
Projectenbureau; Externe
profilering; #Scouting2025
Jeugdleden; Vrijwilligers
Juridische Zaken; Waterwerk;
Waarderingstekens;
Vrijwilligers; IC WAGGGS
IC WOSM; Waarderingstekens
Jeugdleden; #Scouting2025
Ledengroei; Waterwerk,
#Scouting2025
Ledengroei; #Scouting2025

Noord-Holland Midden
Noord-Holland Noord

Carolien Husslage
Sven van
Nieuwenhoven
Wouter van der Velden
Serry van de Graaf
Louis Deen
Jeroen Niemeijer
Jan Willem Gooyen
Erik Koevoet
Niet aanwezig
Marc Elvery
Bart van Bree
Wim Willems
Nico Eeftink
Niels Dimmers
Jeroen v.d. Akker
Rob Broens

Noord Oost Brabant
Noord-Veluwe/Flevoland
Oude Graafland
Overijsselse Vechtstreek
Parkstad Limburg
Rivierenland
Roermond
Rond de Biesbosch
Rond de Rotte
Rondom de IJssel
Twenteland
Utrechtse Heuvelrug
Vlietstreek
Weert
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Bijlage 1: Aandeelhoudersovereenkomst Scoutinglandgoed BV
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Bijlage 2: Gebruikersovereenkomst Scoutinglandgoed BV
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Bijlage 3: Akte van oprichting Scoutinglandgoed BV
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Bijlage 4: Ledenontwikkeling Scouting Nederland

Totaal aantal leden (peildatum eind mei)
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Toelichting:
 Op 31 mei 2015 was het aantal leden (jeugd- + kaderleden) 109.966.
 Het diepste punt qua aantal jeugdleden in 2013 was 67.787. Huidige punt in mei 2015:
69.772.
 Het diepste punt qua totaal aantal leden was in oktober 2013: 104.893.
 De groei die na de zomer van 2013 is ingezet blijft, maar zwakt licht af.
De analyse maakt een lichte terugloop bij de instroom van nieuwe bevers en welpen in het afgelopen
jaar zichtbaar, maar ook is een sterker behoud van scouts en explorers te zien.
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