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Besluit commissie Scoutinglandgoed

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad in te stemmen met het voorstel met
betrekking tot de commissie Scoutinglandgoed.
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Besluit commissie Scoutinglandgoed

Afgelopen landelijke raad heeft de commissie Scoutinglandgoed advies uitgebracht over haar
werkzaamheden. Omdat er geen formele besluitvorming heeft plaatsgevonden doet de secretaris van
de landelijke raad, gehoord de commissie, onderstaand voorstel.
Aanleiding
In juni 2014 is door de landelijke raad een commissie ingesteld om de realisatie van het
Scoutinglandgoed vanuit de raad te kunnen volgen. De taken van de commissie zijn:
 Het in brede zin controleren van risico’s, met betrekking tot de ontwikkeling van het
Scoutinglandgoed, en de landelijke raad hierover informeren.
 De kwartaalinformatie aan de landelijke raad beoordelen en hierover adviseren.
In de commissie hadden de volgende personen zitting: Jos Kruizinga, Jan Smits, Frank de Krom en
Bas Oudewortel. De afgelopen 2,5 jaar heeft de commissie jaarlijks tweemaal overleg gehad met de
penningmeester van Scouting Nederland en is tijdens iedere landelijke raad gerapporteerd over de
bevindingen. Tussentijds is gereageerd op de kwartaalrapportages aan de landelijke raad.
In december 2015 heeft de landelijke raad de vraag gesteld tot welk moment de commissie actief zou
moeten zijn. In de juni vergadering van 2016 heeft de commissie de raad mondeling geadviseerd de
commissie nog in stand te houden totdat de grote bouwprojecten zijn voltooid. De commissie heeft
daarbij aangegeven in bijzonder te kijken naar de meerwaarde van het landgoed, de prijsniveaus, de
voortgang en uitvoering van de projecten en de communicatie met de landelijke raad.
Over dit advies heeft geen besluitvorming plaatsgevonden. In de landelijke raad van juni 2016 is
daarnaast het ‘Reglement overige commissies landelijke raad’ vastgesteld. Hierin zijn bepalingen
opgenomen rond het instellen van tijdelijke commissies.
In reactie benadrukt het landelijk bestuur dat zij verantwoordelijk is voor uitvoering en beheer. De
uitvoering van het project valt, ook nu het is ondergebracht in Scoutinglandgoed BV, onder
verantwoordelijkheid van het bestuur en zij kan daarop door de raad worden aangesproken. Wanneer
de raad een commissie noodzakelijk acht om aan haar controlerende taak invulling te geven, dan zal
het landelijk bestuur daaraan volledige medewerking verlenen. Tegelijkertijd heeft de raad geen rol in
de exploitatie van het Scoutinglandgoed. Het Scoutinglandgoed is ondergebracht in een zelfstandige
rechtspersoon, waarbij het bestuur de vereniging als aandeelhouder vertegenwoordigt.
Voorstel
De landelijke raad wordt voorgesteld om, gehoord de commissie Scoutinglandgoed en het landelijk
bestuur, het mandaat van de commissie Scoutinglandgoed te verlengen voor een periode van drie
jaar (tot en met december 2019) of zoveel eerder als de bouwprojecten in deelproject A, B en C voor
de realisatie van het Scoutinglandgoed zijn afgerond. Het betreft een tijdelijke commissie, zoals
bedoeld in artikel 3 van het ‘Reglement overige commissie landelijke raad’.
De volgende leden worden voor de maximale periode van drie jaar voorgedragen:
 Jan Smits.
 Frank de Krom.
 Bas Oudewortel.
Kan de landelijke raad instemmen met bovenstaand voorstel?
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Internationaal binnen de vereniging

Aanleiding
In december 2014 stond het ochtendprogramma in het teken van het thema ‘internationaal’. In de
werkgroepen werd gediscussieerd over de kansen en mogelijkheden die er internationaal zijn. Hieruit
kwam de mening naar voren dat een deel van de kansen onbenut blijft en er meer gecommuniceerd
mag worden over de mogelijkheden. Internationale activiteiten bieden belangrijke kansen voor de
ontwikkeling van onze scouts. We zijn één van veertig miljoen scouts over de hele wereld en dat
gevoel willen we iedere scout in Nederland laten ervaren.
De internationale kant van Scouting is op allerlei plekken in onze vereniging te vinden, waardoor soms
het overzicht ontbreekt en scouts niet altijd duidelijk hebben welke kansen er zijn. Naar aanleiding van
de discussie is in december 2015 en in juni 2016 is teruggekoppeld over de genomen stappen. In
deze notitie gaan we in nader in op de stand van zaken, de kansen en de mogelijkheden.
Deze notitie moet inzicht geven in de huidige situatie, de stappen die zijn gezet en de verbeteringen
die al zijn doorgevoerd.
Aandachtspunten
Uit discussie van meningsvormende deel van de landelijke raad in december 2014 komen de
volgende aandachtspunten naar voren:
 Inspireren van elkaar.
 Delen van mogelijkheden (wat kan er allemaal).
 Ondersteuning als je aan de slag wilt (elkaar of vanuit land).
 Uitwisseling van betrokkenen (land en eventueel regio en groep) om van elkaar te weten wat
er speelt en mogelijk is en waar extra aandacht nodig is.
De afgelopen periode heeft de vereniging stil gestaan bij de toekomstvisie. Hierin willen we waarde
toevoegen aan de samenleving en inzetten op vijf thema’s. Deze thema’s bieden veel
aanknopingspunten voor het onderwerp internationaal. Daarnaast willen we de komende tijd inzetten
op elkaar inspireren, kennis delen en verbinden. Internationale mogelijkheden passen hier goed in.
In het ochtendprogramma in december 2014 is al stil gestaan wat er nu gebeurt op internationaal
gebied:
 Groepen gaan op kamp naar het buitenland of passen het internationale thema in hun
wekelijkse programma in.
 Vanuit de landelijke organisatie worden contigenten voor World Scout Moot, Roverway en
Wereld Jamborees georganiseerd.
 De landelijke organisatie onderhoudt contacten met andere landen en de wereldorganisatie
en wisselt best practices uit.
 Internationaal is één van de acht activiteitengebieden binnen de spelvisie. In de boeken en
trainingen is er aandacht voor en spelspecialisten beantwoorden vragen over dit onderwerp.
Naar aanleiding van de discussie is al een aantal zaken in gang gezet en gerealiseerd:
 Meer communicatie over wat er landelijk gebeurt (communicatieplan) via
#scoutinginternationaal, aandacht via blogs en vlogs, delen van internationale vacatures en
mogelijkheden binnen Scouting Nederland.
 Via @-scout en de speltips aandacht vestigen op internationaal.
 Onderzoek naar hoe we landelijk beter kunnen uitwisselen en afstemmen in de vorm van
landelijk team internationaal of een internationaal netwerk.
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Een aantal van de wensen en kansen willen we de komende tijd verder oppakken, al dan niet in
combinatie met andere activiteiten en werken aan de toekomstvisie:
 Delen en inspireren op een toegankelijke manier (groepen in beweging brengen).
 Ondersteuning van groepen die het internationale avontuur aan willen gaan met hands-on
activiteiten en meer promotie van internationale mogelijkheden tijdens landelijke en regionale
activiteiten. Hiervoor zal nagegaan worden of een nieuw team opgezet moet worden en in
samenspraak met de vereniging zal gekeken worden wat nodig is en waar we dit op kunnen
hangen.
Om landelijk de afstemming en coördinatie beter vorm te kunnen geven, wordt een netwerk of team
gestart om meer verbinding leggen tussen de internationale onderdelen binnen de landelijke
organisatie van Scouting Nederland. Dit kan ook de initiator worden voor het doorontwikkelen van
internationaal beleid en voor internationale mogelijkheden.
De komende jaren bieden ook Roverway 2018 en de grote internationale activiteiten (World Scout
Moot en WJ 2019) goede kansen om bij aan te haken.
Samenvattend in 2017
 Team groepenondersteuning: wat is er nodig, wat kun je doen, onder welke vlag,
zichtbaarheid op evenementen, training internationaal avontuur?
 Team internationale zaken: structureel netwerk van Nederlandse scouts die in het buitenland
of met het buitenland actief zijn of binnen Scouting Nederland betrokken zijn bij het thema
internationaal.
 Afstemming en verbinding, bekijken van Internationale kansen.
 Uitbreiding communicatieplan, uitbreiding van de online mogelijkheden tot inspiratie.
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