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Uitnodiging landelijke raad 9 december 2017 

 
Aan:  

• leden en plaatsvervangende leden van de landelijke raad  
• leden van het landelijk bestuur 
• directie van het landelijk servicecentrum 
• coördinatoren steunpunten 
 

Ter kennisgeving aan:  
• regiosecretariaten 
• abonnees 

 
Datum: 26 oktober 2017 
 
Dames en heren, 
 
Op zaterdag 9 december aanstaande wordt de 90ste landelijke raad gehouden, waarvoor wij u van 
harte uitnodigen.  
 
Locatie 
De bijeenkomst van de landelijke raad wordt gehouden in: 
Congress & Event Center The Lux 
Raadhuisplein 19-20 
3891 ER Zeewolde 
036 522 2295 
www.thelux.nl 
 
Programma en agenda 
Het programma en de agenda met de stukken vindt u hierna. Het programma bestaat uit twee delen: 
 
1. Meningsvormend gedeelte 
Tijdens dit gedeelte staan er onderwerpen op de agenda die te maken hebben met het beleid van de 
vereniging. Alle leden en plaatsvervangend leden van de landelijke raad, maar ook alle voorzitters van 
landelijke teams, jongeren en andere belangstellenden uit de regio’s en leden van het landelijk 
bestuur worden van harte uitgenodigd een bijdrage aan de discussie te leveren. Het meningsvormend 
gedeelte vindt voor de lunch plaats.  
 
Dit keer staat het meningsvormend deel in het kader van het betrekken van leden bij 
beleidsontwikkeling en besluitvorming in de vereniging. Met het project #Scouting2025 is al ervaring 
opgedaan met participatieve beleidsontwikkeling en ook in de landelijke raad is al eerder tijdens het 
meningsvormend deel nagedacht over participatie binnen de vereniging. Komende landelijke raad 
staan we stil bij wat participatieve beleidsontwikkeling en besluitvorming in de vereniging voor jou als 
LR-lid betekent. Samen met de Introductie- en begeleidingscommissie (IBC) zal de uitwerking van de 
tool voor (nieuwe) landelijke raadsleden hierop afgestemd worden. 

 
2. Besluitvormend gedeelte  
Hier gaat het om de formele landelijke raadsvergadering, waarin besluiten door en namens de 
vereniging genomen worden. De landelijke raad bestaat uit één lid per regio en drie 
vertegenwoordigers van het waterwerk. De plaatsvervangende leden van de landelijke raad en de 
jongeren uit de regio worden van harte uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn bij de 
besluitvormende agendapunten.  
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Informatietafel 
Het komt regelmatig voor dat leden van de landelijke raad elkaar buiten de agenda om willen 
informeren over ontwikkelingen in en producten van de regio. Om aan deze wens tegemoet te komen, 
is er een tafel beschikbaar waar informatie, flyers of andere beknopte schriftelijke informatie voor 
andere raadsleden neergelegd kan worden.  
 
Aanmelden landelijke raad 
Om praktische en organisatorische redenen dient iedereen zich (individueel) aan te melden voor de 
landelijke raad: 
 
1) Op de website www.sol.scouting.nl logt u in met uw persoonlijk account. 
2) Klik op 'Mijn Scouting', 'Spel' => 'Scouting Nederland' => 'Inschrijven evenementen'. 
 
Aanmelden kan tot en met zondag 3 december aanstaande. Door de automatische verwerking van 
inschrijvingen is aan- of afmelden per e-mail niet mogelijk. 
 
Routebeschrijving vanaf A1/A28 
Bij knooppunt Hoevelaken volg de A28 richting Zwolle. Neem ter hoogte van Nijkerk, afslag 9, richting 
Zeewolde. Sla linksaf naar N301 Berencamperweg Zeewolde. Op de rotonde de 2e afslag nemen naar 
N301 Berencamperweg. Na 2,9 km op de volgende rotonde, de 1e afslag naar N705 Spiekweg. Na 7,2 
km, de 1e afslag op de rotonde naar Horsterweg, de volgende 2 rotondes rechtdoor, aan het eind van 
Horsterweg, linksaf Gelderseweg, op de rotonde rechtsaf Noordereiland, 1e straat rechts De Wierde, 
onder een poortje door komt u op de parkeerplaats achter The Lux.  
 
Routebeschrijving vanaf Zwolle A28 
Neem ter hoogte van Harderwijk afslag 13 richting Zeewolde N302. Na 4,3 km op de rotonde de 3e 
afslag naar Knardijk, N707 en volg de N707 (Knardijk gaat over in Zeewolderdijk, later 
Zeewolderweg). Na 6,8 km op de rotonde de 2e afslag nemen (Kwartiermakerslaan) Neem op de 
rotonde de 2 afslag de Gelderseweg. Op de rotonde linksaf richting Noordereiland, 1e straat rechts De 
Wierde, onder een poortje door komt u op de parkeerplaats achter The Lux..  
  
Parkeren 
In het centrum van Zeewolde zijn diverse parkeerterreinen waar men gratis mag parkeren. 
Let er wel op dat u uw auto in het vak parkeert.  
 
Met het openbaar vervoer 
Sprinter Amersfoort – Zwolle v.v. uitstappen op station Harderwijk. Bus 144 rijdt ieder uur om .14 naar 
Zeewolde. Uitstappen kan bij bushalte het Centrum. Vanaf hier de bordjes The Lux volgen. (ongeveer 
2 minuten lopen) 
 
Carpoolen 
U op het inschrijfformulier aangeven of uw gegevens door andere deelnemers gezien mogen worden, 
zodat eventueel (gedeeltelijk) samen reizen mogelijk is. 
 
Digitale versie landelijke raadsstukken 
De stukken voor deze landelijke raad zijn beschikbaar op de website www.scouting.nl/landelijkeraad.  
 
Indienen regiovragen en informatie  
Indien uw regio voor deze vergadering formele vragen heeft, kunt u deze tot en met zondag 19 
november aanstaande indienen, per e-mail aan landelijkeraad@scouting.nl. Het landelijk bestuur zal 
deze vragen inclusief antwoorden schriftelijk ter kennis van de raadsleden brengen. Vragen die later 
binnenkomen, kunnen helaas niet meer in de formele beantwoording meegenomen worden. 
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Declaratie reiskosten 
De landelijke raadsleden kunnen hun reiskosten declareren (gebaseerd op openbaar vervoer, tweede 
klasse). Bij de aanmelding en het afhalen van het stemformulier na binnenkomst, kunt u daartoe een 
declaratieformulier vragen. 
 
Introductie- en begeleidingscommissie 
De introductie- en begeleidingscommissie nodigt de nieuwe (plaatsvervangende) landelijke 
raadsleden van harte uit voor het volgen van een cursus. Ook de raadsleden die eerdere keren 
verhinderd waren, worden op de cursus verwacht. 
 
De cursus bestaat uit drie delen: van 9.15 uur tot 10.15 uur introductie, voorstellen leden landelijk 
bestuur en gang van zaken. Tijdens de lunchpauze wordt de cursus vervolgd en het derde deel volgt 
na afloop van de raadsvergadering. 
 
De handleiding voor de landelijke raad is te downloaden van de website Scouting Nederland. 
 
Vragen en contact 
Voor alle overige zaken betreffende de landelijke raad kunt u contact opnemen met: 
 
Secretariaat landelijke raad 
Postbus 210 
3830 AE  Leusden 
Tel 033 496 0958 
fax 033 496 0954 
e-mail landelijkeraad@scouting.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Landelijk bestuur Scouting Nederland 
 
 
 
 
 
 
  


