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Inleiding 
 

In het eerste deel van dit document zijn de vragen opgenomen die door regio’s gesteld zijn over de 

eerder verzonden agenda en de stukken van de landelijke raad van 9 december 2017. In het tweede 

deel van dit document zijn enkele aanvullende agendastukken opgenomen. 

 

Regiovragen en antwoorden 

De vragen zijn gesorteerd per agendapunt. Het antwoord van het bestuur staat steeds cursief onder 

de vraag van de regio. 

 

N.a.v. agendapunt 3: Voordrachten en stemming 

N.a.v. agendapunt 4: Mededelingen 

N.a.v. agendapunt 5: Verslag landelijke raad, d.d. 10 juni 2017 

N.a.v. agendapunt 8: Voorstel aanpassing tuchtrechtorganisatie 

N.a.v. agendapunt 9: Grondruil Buitencentrum Gilwell Ada’s Hoeve Ommen 

N.a.v. agendapunt 10: Notitie Scoutinglandgoed Zeewolde 

N.a.v. agendapunt 11: Activiteitenplan 2018 

N.a.v. agendapunt 12: Financiën en beheer 

Overige vragen 

 

Aanvullingen op de agenda 

Agendapunt 3: Voordrachten en stemming 

Agendapunt 10: Notitie Scoutinglandgoed Zeewolde 

Bijlage 1: Verslag informatieavond Scoutinglandgoed, d.d. 01 november 2017 

Bijlage 2: Advies commissie Scoutinglandgoed 

Bijlage 3: Overzicht leeftijdsopbouw groepsbesturen 

Bijlage 4: Ter informatie: vacaturetekst lid landelijk bestuur 

 

Aanvulling op het programma van de landelijke raad 

Tijdens het regiovoorzittersoverleg op 7 oktober jl. is een eerste aanzet gemaakt voor de indeling van 

de interregionale beoordelingscommissies voor het nieuwe systeem van waarderingstekens. Tijdens 

de lunchpauze van de landelijke raad nodigen we de regio's van harte uit om mee te denken en verder 

te puzzelen aan de indeling van interregionale beoordelingscommissies. Aanwezige leden van de 

werkgroep zijn Merlijn Kiezenberg en Melle van der Heiden.  
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Agendapunt 3: Voordrachten en stemming 
 

1. Regio Rondom de IJssel 

Bij de herbenoemingen staan per bestuurslid voor welk thema zij zich gaan inzetten. Kan het landelijk 

bestuur een overzicht maken waarin de verdeling van het hele landelijk bestuur staat wie zich voor 

welk thema inzet? 

 

Op de site van Scouting Nederland staan bij de namen en foto’s van de landelijk bestuursleden ook 

hun aandachtsgebieden (https://www.scouting.nl/over-scouting/organisatie/landelijk-bestuur-scouting-

nederland). Daarnaast wordt de verdeling van de aandachtsgebieden aan het begin van de landelijke 

raad genoemd en ook in het verslag opgenomen. 
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Agendapunt 4: Mededelingen 
 

2. Regio Rondom de IJssel 

Op de agenda staan een aantal agendapunten die ter plaatse worden toegelicht. Graag ontvangen wij 

voordien een schriftelijke update, zodat wij deze ook in de regio kunnen delen en ons daar ook op 

voor kunnen bereiden. Betreft: 

 

d. Stand van zaken team Internationaal  

 

Tijdens de landelijke raad van december 2016 is er gesproken over mogelijke activiteiten om 

de internationale uitwisseling en andere internationale mogelijkheden meer onder de aandacht 

te brengen. In overleg met Internationaal Commissarissen en directie is besloten om hiervoor 

een nieuw landelijk team te gaan opzetten binnen de programmagroep Spel. Met betrokkenen 

uit de vereniging is gebrainstormd over de opdracht van het team:  

 

Het versterken van de beleving van Scouting als internationale, wereldwijde organisatie, 

waarin scouts over de hele wereld actief zijn om 'iets voor de wereld te willen betekenen' 

(citaat uit notitie internationaal beleid). Daarmee 'stappen scouts met plezier op de wereld af, 

dat verbindt ons onderling' (citaat letter S van spelvisie SCOUTS). 

 

Op dit moment wordt gewerkt aan de opbouw van het team. De coördinatoren van het team 

zijn reeds benoemd en samen met hen zal binnenkort de opdracht en samenstelling van het 

team verder ingevuld worden zodat het team vanaf begin 2018 aan de slag kan.  

 

e. Voortgang project Meiden in Scouting 

 

Tijdens het ochtenddeel van de landelijke raad in juni is met elkaar van gedachten gewisseld 

over meiden in Scouting. Tijdens de wereldconferentie in India is een overeenkomst gesloten 

met WAGGGS voor een gezamenlijk project, lopend tot december 2019. 

https://www.scouting.nl/nieuws/966-scouting-zet-zich-in-voor-meiden-in-kwetsbare-groepen. 

De werving van een projectleider is afgerond en op dit moment wordt gewerkt aan het 

uitwerken van de projectopdracht waarbij de uitkomsten van de discussie in het ochtenddeel 

van de vorige landelijke raad worden meegenomen.  

 

f. Evaluatie Scoutfit 

 

In december 2016 is gevraagd of de huidige Scoutfit die in 2009 geïntroduceerd is, 

geëvalueerd kan worden. De afgelopen periode is nagegaan hoe de initiële uitgangspunten 

voor een nieuwe Scoutfit en de keuzes die gemaakt zijn uiteindelijk hebben uitgepakt. Hierbij 

is gekeken naar verkoopcijfers, duurzaamheid, wensen voor de toekomst (onderdeel van de 

Spel-enquête) en ervaringen van gebruikers op basis van de uitgangspunten (enquête 

november 2017). Op dit moment is het onderzoek nog in uitvoering. Tijdens de landelijke raad 

kunnen naar verwachting de uitkomsten worden gedeeld. 

 

3. Regio Noord-Veluwe/Flevoland 

T.a.v. agendapunt 4c. Stand van zaken implementatie nieuw systeem van waarderingstekens:  

Op bladzijde 18 laatste alinea bij punt 4 staat: Grootste uitdagingen zitten momenteel bij ICT 

(tussenstap module) en het vinden van voldoende leden voor de werkgroep. 

 

Vraag: Hoe en wanneer worden deze twee uitdagingen (ICT en werkgroepleden) opgelost? 

 

https://www.scouting.nl/nieuws/966-scouting-zet-zich-in-voor-meiden-in-kwetsbare-groepen
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Maandag 13 november 2017 hebben ICT en de werkgroep bij elkaar gezeten. Conclusie is dat een en 

ander goed op te lossen is met standaard formulieren zoals deze in de evenementenmodule 

beschikbaar zijn. Er zal nog wel het nodige getest moeten worden. 

 

De werkgroep is zeer recent uitgebreid met twee nieuwe leden. Dat is mooi, maar de werkgroep kan 

nog altijd nieuwe leden gebruiken. Ook tijdens het voorzittersoverleg van oktober bleek dat meerdere 

regio’s de implementatie op de voet volgen. Sommige regio’s hebben een eigen regio-

waarderingsteken. Het zou mooi zijn als de kennis van de regio’s nog meer wordt gedeeld met de 

werkgroep.  
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Agendapunt 5: Verslag landelijke raad 10 juni 2017 
 

4. Regio Eindhoven 

T.a.v. 5.1.9 - Voorstel waarderingstekens: 

Prijsstelling lustrumtekens. 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.  

 

Deze actie is niet terug te vinden in de actiepunten. Kan dit alsnog worden opgenomen en 

gemonitord? Is er ondertussen wel een antwoord beschikbaar? 

 

Dank voor de herinnering. Dit zal worden meegenomen bij het ontwerpen van de nieuwe 

waarderingstekens, zodat er een goede afgestemde prijsstelling is voor het hele pakket aan 

waarderingstekens. Deze actie zal naar aanleiding van dit verzoek aan de actielijst bij het verslag 

worden toegevoegd.  

 

5. Regio Eindhoven 

T.a.v. 5.1.11 - Rapportage activiteitenplan 2016: 

Er staat "De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het activiteitenplan Scouting 

Nederland 2017." Dit moet waarschijnlijk zijn "De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met 

de rapportage van het activiteitenplan Scouting Nederland 2016." 

 

Dit klopt inderdaad niet. Hier moet staan: “De landelijke raad neemt kennis van de rapportage van het 

activiteitenplan Scouting Nederland 2016.” Tevens staat daaronder t.a.v. het agendapunt Financiën en 

beheer, dat Nic van Holstein de begroting toelicht. Dit betreft echter de jaarrekening 2016.  

Beide correcties worden meegenomen bij het vaststellen van het verslag en de besluitenlijst. 

 

6. Regio Eindhoven 

T.a.v. 5.1.14 - Rondvraag 

Online vergaderen. Het is geen geheim dat ik een voorstander ben van nieuwe samenwerkmethoden 

en online vergaderen. Bij de recente uitnodiging van de directeur SN m.b.t. de landgoedbijeenkomst 

heb ik ook gereageerd dat ik het niet van deze tijd vind dat alle landelijke raadsleden naar Leusden 

moeten komen. Net zoals het antwoord van de voorzitter op 10 juni was het antwoord van de directeur 

dat dit in onderzoek is. 

Ik begrijp dat we niet over één nacht ijs willen gaan en dat het zoeken naar de perfecte oplossing wat 

tijd met zich meebrengt. Ik hoor echter al jaren dat we het als vereniging onderzoeken. Gelukkig zie ik 

wel dat er op korte termijn weer webinars gepland zijn, dat is een mooie stap voorwaarts. Ook 

landelijke (project)teams zouden in mijn ogen baat hebben bij een ondersteunde, goed werkende 

online vergaderoplossing. 

 

Is het mogelijk om als vereniging op korte termijn knopen door te hakken en tot een oplossing te 

komen voor een serieus alternatief voor puur fysieke landelijke (informatie)bijeenkomsten? 

 

Zoals in de vraag opgenomen heeft de vereniging al een aantal stappen genomen met betrekking tot 

het onderzoeken van de mogelijkheden. Als aanvulling op fysieke trainingsbijeenkomsten worden 

webinars op diverse thema’s georganiseerd. Veel teams maken daarnaast al gebruik van tools zoals 

Basecamp, Google Drive en Dropbox voor het delen van stukken. De online vergadertool OnTopic 

biedt ook al goede mogelijkheden om mee te doen met een vergadering zonder fysiek aanwezig te 

zijn, hierbij kan gebruik gemaakt worden van een webcam en het live delen van de notulen van het 

betreffende overleg. Het gebruik van Skype is voor kleine gezelschappen goed mogelijk en wordt ook 

regelmatig gebruikt, echter is bij de 'thuis' versie van Skype het aantal deelnemers van een call 

beperkt (al dan niet met webcam ondersteuning). 
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Ook in de toekomst zal er altijd een mix zijn tussen fysieke bijeenkomsten en online contacten. Het 

voornemen is om landelijk (ook voor de landelijk vrijwilligers) Office 365 te implementeren. Onderdeel 

van dit pakket is de beschikbaarheid van bijvoorbeeld Skype for business waarmee de beperkingen 

van de 'thuis' versie voor een groot deel vervallen, ook biedt Skype for Business de mogelijkheid tot 

het uitzenden van de vergadering aan een grote groep mensen. Met Office365 zal afscheid genomen 

worden van bestaande samenwerkings-platforms (zoals eerder genoemd) om eenduidig samen te 

werken en privacy te borgen. In 2018 is voorzien een start te maken met de implementatie van Office 

365. 

 

7. Regio Eindhoven 

T.a.v. 5.1.14 - Rondvraag: 

Bij het uiten van mijn zorgen tijdens de LR van juni over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van 

SOL heb ik opgeroepen tot actie en onderzoek. Er is op dat moment door Fedde beloofd dat dit door 

de interne (LSC) organisatie onderzocht zou worden. Ik heb daarbij inderdaad aangeboden om te 

helpen zoals staat genoteerd in het verslag. Helaas mis ik dit actiepunt op de actielijst van de LR van 

10 juni j.l. 

 

Vervolg: 

Ondanks verschillende mails en telefoontjes heb ik nog geen inhoudelijk antwoord ontvangen; ook 

geen verzoek om mee te denken en werken aan een oplossing. Wat is de stand van zaken? Kan dit 

actiepunt alsnog worden opgenomen op de actielijst? Kan deze actie ook worden gemonitord? 

 

Er is in kaart gebracht wat de omvang van dit vraagstuk is. In het verleden stonden in SOL veel valse 

en foutieve mailadressen of zij ontbraken in het geheel. Met het versturen van mailings bleken veel 

mailadressen fout en is de vereniging een aantal keer op een email blacklist geplaatst en verzocht om 

de emailadressen op orde te brengen. Van een blacklist afkomen wordt steeds lastiger naar mate je 

daar vaker op terecht komt. Dat betrof niet alleen mailingen vanuit de landelijke organisatie, ook mails 

die door regio’s en andere Scoutingonderdelen verzonden werden telden hier in mee. Naar aanleiding 

hiervan is de keuze gemaakt om een verplichte emailverificatie in te voeren. Sinds de invoering van 

deze emailverificatie zijn er sinds 28 februari van dit jaar bijna 11.000 emailadressen door 

ouders/jeugdleden goedgekeurd. Bij 2.300 is dat nog niet het geval en de inschatting is dat daarvan 

1/3 bestaat uit valse en foutieve adressen. Na de landelijke raad van juni zijn er al diverse extra 

communicatieve acties ingezet om ouders en gegevensbeheerders uit te leggen waarom de 

organisatie om deze emailverificatie vraagt en dat we begrijpen dat het een extra stap voor de leden 

is. Maar ondanks deze bezwaren is SOL en daarmee de digitale bereikbaarheid van onze leden groter 

en betrouwbaarder geworden. De komende tijd zal er ook nog extra ingezet blijven worden op 

communicatie rondom dit onderwerp.  

 

Er is ook gekeken naar mogelijke een technische oplossing. Met de huidige status van SOL en de 

geplande grote onderhoudsperiode in 2018 zou een technische aanpassing veel arbeidsuren en geld 

gaan kosten en later weer moeten worden aangepast op de update van SOL. Na de updateperiode in 

SOL zou daar wellicht een eenvoudiger en kostenvriendelijkere oplossing in te zetten kunnen zijn, als 

dat dan nog nodig blijkt te zijn. Vooralsnog kiezen we voor een communicatieve aanpak. 

 

De Helpdesk Scouts Online geeft door het land verspreid jaarlijks ten minste vier trainingen om 

gebruikers te helpen. De terugkoppeling van trainers en deelnemers wordt mede als input gebruikt om 

SOL gebruiksvriendelijker te maken. 

 

8. Regio Zeeland 

T.a.v. 5.1.14 – Rondvraag: 

In de landelijke raad van 10 juni is een toezegging gedaan door Nic van Holstein dat er een evaluatie 

van de Scoutfit komt bij de LR van december. Een dergelijke evaluatie zien wij echter nog niet 
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toegevoegd aan de stukken van de LR december. Zou u deze stukken kunnen verstrekken zodat wij 

deze kunnen bespreken in de volgende regioraad? De regioraad overweegt een evaluatie te houden 

binnen de regio. 

 

Er is geen toezegging gedaan op de wijze zoals hier wordt gesuggereerd. Geantwoord is in juni 2017 

dat er aan de Scoutfit evaluatie wordt gewerkt en de volgende landelijke raad hierop wordt 

teruggekomen. De evaluatie van de Scoutfit is zoals afgesproken opgenomen op de agenda voor de 

komende landelijke raad bij agendapunt 4f. Op dit moment is het onderzoek nog in uitvoering. Tijdens 

de landelijke raad zullen de eerste uitkomsten worden gedeeld (zie ook het antwoord bij vraag 4c).  

 

9. Regio Zeeland 

T.a.v. Bijlage 2 - Overzicht free publicity: 

Missend is de AH-actie. Hoe zat het met de AH actie? Zijn daar concrete resultaten van bekend? 

 

De AH-actie startte in september van dit jaar en was daarom nog niet in het overzicht van free 

publicity opgenomen. De actie loopt nog steeds en ouders/kinderen kunnen nog steeds van de actie 

gebruik maken. We weten dat er 226 groepen hebben deelgenomen aan de actie. De eerste reacties 

van groepen zijn enthousiast omdat het hen gemiddeld meer kijkers heeft opgeleverd. Het feit dat 

Scouting zeer actief genoemd is in de radiospotjes was een mooie vorm van free publicity. Door deze 

actie is Scouting zeker onder de aandacht gebracht van andere doelgroepen die wellicht niet direct 

voor Scouting zouden kiezen, maar daar nu wel naar toe zijn gegaan. Er zal nog een evaluatie van het 

gehele project volgen als de actie helemaal is afgerond. 

 

10. Regio Rondom de IJssel 

Vorige landelijke raad hebben we in het meningsvormende gedeelte gesproken over meisjes binnen 

Scouting. Kan het landelijk bestuur aangeven hoe ze de uitkomst van dit meningsvormende gedeelte 

gaan concretiseren? 

 

Dit wordt opgepakt in het project Meiden in Scouting (zie agendapunt 4e). 

 

11. Regio Rondom de IJssel 

Vorige keer is een proef gedaan m.b.t. het live uitzenden. Kan het landelijk bestuur aangeven wat de 

uitkomst van deze proef is? 

 

Zoals destijds in de introductie werd vermeld, zijn de vorige landelijke raad camera’s gebruikt zodat de 

toehoorders op het balkon mee konden kijken met de vergadering. Dit zal de komende landelijke raad 

ook het geval zijn. 

 

12. Regio Rondom de IJssel 

Er wordt door Luc Rader gevraagd of het advies van de landgoedcommissie net als bij de financiële 

commissie voortaan kan worden toegevoegd. De voorzitter heeft deze toezegging gedaan. Kan hij er 

ook voor zorgen dat deze bij de nazending er bij zitten? 

 

Het advies van de landgoedcommissie is bij deze nazending gevoegd (zie bijlage 2). 

 

13. Reacties landelijk bestuur n.a.v. actielijst 

T.a.v. Actiepunt 1: Een ‘foto’ maken van de huidige situatie van de leeftijdsopbouw in besturen van 

groepen. 

 

In bijlage 3 is een overzicht van de leeftijdsopbouw leden groepsbestuur opgenomen. 
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T.a.v. Actiepunt 5: Kijken wat de mogelijkheden zijn om vanuit de regio te kunnen controleren of de 

kaderleden op groepsniveau over een VOG beschikken en deze informatie bij de beantwoording 

regiovragen meesturen. 

 

Het is voor regio’s mogelijk om in SOL de ‘managementinformatie’ per groep op te vragen. Hier staat 

ook een overzicht van het aantal kaderleden met een VOG bij. Hiermee kan de regio dus zien hoeveel 

kaderleden er in een bepaalde groep wel of nog geen VOG hebben. 
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Agendapunt 8: Voorstel aanpassing tuchtrechtorganisatie 
 

14. Regio Rondom de IJssel 

Kan het landelijk bestuur in een matrix de verschillen benoemen tussen de STV en ISR 

 

In onderstaande matrix zijn de verschillen benoemd tussen de STV en ISR. 

 

 Stichting Tuchtrecht 

Vrijwilligerswerk (STV) 

Instituut Sportrechtspraak 

(ISR) 

Gezamenlijke 

registratie 

Ja met aangesloten organisaties via 

NOV 

Ja met aangesloten organisaties via NOV, 

indien mogelijk in de toekomst combinatie 

met registratielijst sportorganisaties 

Verankering In HHR In Statuten  

Wie oordeelt Onafhankelijke tuchtcommissie van 

STV 

Onafhankelijke tuchtcommissie van ISR 

Kosten Vast bedrag aan STV (5.500,- per 

jaar).  

De zaakkosten  

worden per zaak berekend en zijn 

variabel, op dit moment voorschot 

van 3.300,-).  

. 

Vast bedrag aan ISR (5.500,- per jaar).  

 

De variabele kosten bij ISR lijken lager uit 

te komen dan op dit 

moment bij STV, en zijn op dit moment 

gemiddeld € 800,- . 

Voordelen om 

over te gaan tot 

aansluiting 

extern 

tuchtrecht 

De STV is verantwoordelijk voor de 

samenstelling van de commissies.  

 

De commissies bouwen ervaring op, 

doordat ze zaken behandelen uit alle 

aangesloten organisaties.  

 

 

 

Door deelname van Scouting aan de 

STV blijft gezamenlijk tuchtrecht voor 

kleine organisaties betaalbaar. 

 

De ISR is verantwoordelijk voor de 

samenstelling van de commissies.  

 

De commissies hebben de nodige 

ervaring door de sportuitspraken en 

bouwen ervaring op, doordat ze zaken 

behandelen uit alle aangesloten 

organisaties.  

 

Deelname van Scouting aan de ISR is niet 

nodig om gezamenlijk tuchtrecht voor 

kleine organisaties betaalbaar te houden. 

Dat komt door de reeds bestaande 

schaalgrootte van de ISR. 
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Agendapunt 9: Grondruil Buitencentrum Gilwell Ada’s Hoeve Ommen 
 

15. Regio Rondom de IJssel 

 Kan het landelijk bestuur aangeven waar de kosten op worden weggezet? 

 Kan het landelijk bestuur aangeven of procedureel met overheden alle vergunningen rond zijn, of 

welke status dat heeft? 

 

Kosten rondom een verenigingsterrein worden standaard ondergebracht bij het betreffende terrein. 

Overheden zijn bij dit proces betrokken sinds het begin. Nog niet alle procedures met de betrokken 

overheden zijn afgerond.  
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Agendapunt 10: Notitie Scoutinglandgoed Zeewolde 
 

16. Regio Groningen 

Tijdens de informatieavond werd de volgende vraag gesteld: Waar zitten de kosten voor het baggeren 

van het Nuldernauw en wie betaalt de meerkosten bij inhuur van tijdelijke voorzieningen voor het 

Nawaka als er niet gebaggerd is? 

In het antwoord wordt aangegeven dat eventuele meerkosten waarschijnlijk voor de vereniging 

Scouting Nederland zijn. De komende jaren schrijft het landgoed nog geen zwarte cijfers. Als de 

vereniging daarnaast zelf ook nog andere kosten buiten de BV om maakt heeft de regio Groningen 

niet het gevoel dat zij een goede beslissing kan nemen over de toekomst van het landgoed.  

 

Daarom vraagt de regio Groningen naar: 

 

1. Een overzicht van de kosten die tot op heden door de vereniging/Scouting Nederland fonds zijn 

gemaakt voor het landgoed die niet direct in de begrotingen van het landgoed terug te vinden waren 

(wij denken dan aan (opstartfase) SUYS, Opening etc.) 

 

De onderzoeks- en ontwikkelkosten ter voorbereiding op de ontwikkeling van het Scoutinglandgoed 

Zeewolde zijn voor rekening van de Vereniging gekomen. Het ging hier om circa € 89.000. Voor 

activiteiten en promotie rond de opening werd circa € 64.000 uitgegeven. Deze kosten waren 

opgenomen in de Jaarrekening 2015 en als zodanig benoemd. De opstartkosten voor SUYS 

bedroegen ongeveer € 1.000. 

 

2. Een overzicht met de verwachte kosten in het heden die vermoedelijk door de vereniging/Het 

Scouting Nederland fonds betaald gaan worden. (wij denken aan de meerkosten van tijdelijke 

voorzieningen voor de Nawaka-steiger etc.) 

 

De kosten voor het uitdiepen van het Nuldernauw zijn niet opgenomen in de begroting van het 

Scoutinglandgoed omdat er van uitgegaan wordt dat het baggeren met gesloten beurs kan 

plaatsvinden (dat wil zeggen dat de opbrengst van het zand ongeveer gelijk is aan de kosten voor het 

baggeren). Hierover vinden gesprekken plaats met de gemeente Zeewolde en Rijkswaterstaat. 

Wanneer de vereniging of derden activiteiten willen ontplooien op het Scoutinglandgoed (of elders) die 

uitgaan boven het beschikbare voorzieningenniveau dan komen die kosten ten laste van de 

organisator. Van dergelijke toekomstige kosten is logischerwijs geen overzicht van beschikbaar. De 

meerkosten, die nodig zijn voor tijdelijke voorzieningen om tijdens het Nawaka bij dieper water te 

komen, zullen ten laste komen van de vereniging. Het landelijk bestuur heeft besloten dat deze 

eventuele meerkosten niet doorberekend worden aan het Nawaka. Een exacte prijsopgaaf of offerte is 

hiervan nog niet beschikbaar. 

 

17. Regio Noord-Veluwe/Flevoland 

Bij het landgoed worden gelden gereserveerd voor de professionele ondersteuning voor sponsoring 

voor 2018 en 2019. Is daar een kosten-baten analyse, profiel cq vacaturetekst voor gemaakt? 

 

Het doel van deze inzet is om gelden binnen te halen voor de verdere ontwikkeling van het landgoed 

met name in de verdere bebouwingen. Er is geen profiel of vacaturetekst voor gemaakt omdat niet 

zeker is of iemand hiervoor aangesteld wordt, of dat het budget op een andere manier wordt ingezet. 

Er wordt o.a. aansluiting gezocht bij de activiteiten die nu al worden ontplooid door zowel 

beroepskrachten als vrijwilligers, om extern geld te werven of goede sponsordeals af te sluiten. 

Daarnaast zal de directeur van het landgoed als extra taak de werving van gelden en zoeken naar 

goede deals voor het landgoed krijgen. Als laatste zal er gezocht worden naar een externe partij die 

gericht werving van gelden als opdracht zal krijgen. 
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18. Regio Zeeland 

T.a.v. 1e alinea: “De meest opvallende verschillen hebben te maken met het wegvallen van 

sponsoring door het ministerie van Defensie bij de aanleg van de velden (€250.000), …..”.  

Op blz. 220 van de agenda landelijke raad 14 juni 2014 staat “Van de begrote 

inkomsten voor de onderdelen 1 t/m 4 is van de € 435.000 inmiddels €300.000 gerealiseerd door 

samenwerking met het opleidingsinstituut van Defensie”. Waardoor is eerder gecommuniceerd dat we 

een sponsoring hadden ontvangen (gerealiseerd) en dat er nu geen sprake meer is van sponsoring 

vanuit Defensie of betreft dit enkel de aanleg van de velden? 

 

In januari 2014 was sponsoring door het Ministerie van Defensie toegezegd. Deze bestond uit 

sponsoring in natura en is opgenomen in de begroting zoals deze in juni 2014 gepresenteerd is. In de 

tussenrapportage van oktober 2014 is reeds aangegeven dat deze ondersteuning niet gerealiseerd 

kon worden. https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-

raad/voortgangsrapportages-scoutinglandgoed-zeewolde/3171-stand-van-zaken-oktober-2014/file 

 

19. Regio Zeeland 

T.a.v. tabel 1: Waarom is de begroting 2014 incl. BTW en realisatie excl. BTW? Zou u om de 

vergelijking eenvoudiger te maken een tabel kunnen aanleveren waarbij alles excl. BTW is óf alles 

incl. BTW? 

 

De tabel is een weergave gegeven van de kosten. In 2014 werden deze kosten nog voorzien voor de 

vereniging, die BTW moet betalen en niet kan terugvorderen.  

Door de oprichting van Scoutinglandgoed BV konden de inrichtingskosten uiteindelijk toegerekend 

worden aan deze organisatie. Omdat het een BV is kan deze de BTW wel verrekenen, wat betekent 

dat de BTW geen invloed heeft op de kosten. Daarom biedt het presenteren van de kosten op deze 

manier de beste vergelijking van de kosten.  

 

20. Regio Zeeland 

T.a.v. pagina 52-54, tabel 2 en 4: De ene tabel is incl. evenementen andere exclusief. Zou u een tabel 

kunnen opstellen waarbij beiden inclusief en exclusief evenementen zijn? 

 

Tabel 2 en 4 geven beiden een overzicht van de kampeerovernachtingen EXCLUSIEF de 

evenementen. Tabel 2 zijn de werkelijke aantallen (2017 tot het moment van schrijven). Tabel 4 zijn 

de voorziene aantallen. Beide tabellen kunnen achter elkaar worden gezet om een doorlopende lijn te 

hebben vanaf 2015 tot 2022 met betrekking tot het aantal kampeerovernachtingen exclusief 

evenementen.  

 

In de tabellen 3 en 5 over de evenementen zijn geen overnachtingsaantallen genoemd, omdat deze 

per evenement erg kunnen wisselen. De verwachte ontwikkelingen zijn daarom gebaseerd op 

bijdragen van de evenementen, omdat ze gebruik maken van het Scoutinglandgoed als 

kampeerterrein én de aangebrachte faciliteiten.  

 

21. Regio Zeeland 

T.a.v. pagina 54, risico’s kampeerovernachtingen: Hoe komt het dat er nu (pas) risico’s worden 

geconstateerd met combinatie evenementen en kamperen? Hoe gaat SLZ hier rekening mee houden 

ook qua prognoses? 

 

De afgelopen jaren is met name ingezet op planontwikkeling en realisatie van het Scoutinglandgoed. 

Na de opening in 2015 zijn de eerste ervaringen met het kamperen en de evenementen opgedaan. De 

nieuwe directeur heeft bij zijn aanstellen de opdracht gekregen om de ontwikkelingen en 

mogelijkheden te bezien en onder andere op basis van de ervaringen met een voorstel voor de 

toekomst te komen. Zoals in de notitie aangegeven wordt medegebruik tijdens grote evenementen in 

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/voortgangsrapportages-scoutinglandgoed-zeewolde/3171-stand-van-zaken-oktober-2014/file
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/voortgangsrapportages-scoutinglandgoed-zeewolde/3171-stand-van-zaken-oktober-2014/file
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de zomer door compartimentering van het terrein voortaan nagestreefd. Dit is in de prognoses 

verwerkt. 

 

22. Regio Zeeland 

T.a.v. pagina 55, tabel 5: wat is de basis voor de aanname van de grote stijging in niet-

Scoutingevenementen in 2020 en 2021? 

 

Verwacht wordt dat met de extra inzet op acquisitie we er in slagen om vanaf 2020 meer niet-

Scoutingevenementen aan het landgoed te verbinden. Voor 2021 heeft SHA de intentie uitgesproken 

om weer op het landgoed hun evenement te houden na het succes van 2017. 

 

23. Regio Zeeland 

T.a.v. pagina 55, op een na laatste alinea: “Toch wordt de exploitatie 2017 waarschijnlijk met een 

tekort afgesloten”. Op blz. 85 staat een prognose tekort van € 247.000. De stelling van “waarschijnlijk 

een tekort” impliceert dat dit niet zeker is, hoe verwacht u het jaar evt. zonder tekort af te kunnen 

sluiten? 

 

Het woord ‘waarschijnlijk’ heeft uitsluitend betrekking op de hoogte van het uiteindelijke verlies, er is in 

de Toelichting van het Scoutinglandgoed over de Prognose 2017 nadrukkelijk vermeld dat er sprake is 

van een groter verlies dan voorzien.  

 

24. Regio ZON 

T.a.v. pagina 54, tabel 4: Overnachtingen landgoed 

 Hoe is in 2018 op het totaal € 39.600 gekomen (met de aanvullende cijfers uit pagina 59) en 

tevens de andere totaal (in euro's) uit de tabel? 

 

De getallen op pagina 59 zijn de bedragen die kampeerders betalen en zijn dus inclusief BTW. De 

getallen in de begroting en prognoses van het landgoed zijn exclusief BTW. 

 

 Groei overnachtingen scouts per jaar 2100 en niet-scouts groei 800 overnachtingen. Waarop is 

deze groei gebaseerd? Hier ontbreekt cijfermatige onderbouwing. (Marktcijfers geven een groei 

van gem. 7% , zie http://www.toerismeflevoland.nl/media?id=394056665ec37990) 

 

Het Scoutinglandgoed richt zich op jeugd- en jongeren, in bijzonder scouts. Het is daarmee geen 

reguliere camping, wat het ook niet wil en mag zijn. Vergelijking met de toerismecijfers is daarom 

lastig. Daarnaast is het een terrein in ontwikkeling. Zoals bij de beantwoording van vragen tijdens 

de informatie avond is weergeven is onder andere gekeken naar hoe de overige 

verenigingsterreinen zich vanaf hun begin hebben ontwikkeld, naar de mogelijkheden in 

internationaal verband en de ontwikkeling van het landgoed zelf. 

 

 Wat zijn de gevolgen voor de exploitatie indien het beoogd aantal overnachtingen niet wordt 

behaald? 

 

In alle gevallen, zowel bij evenementen als kampeerovernachtingen gaat het om voorziene 

aantallen en ontwikkelingen met de kennis van nu. Dat geldt ook voor alle kosten die zijn 

genoemd. Als de voorziene ontwikkelingen niet uitkomen en/of de aantallen niet worden gehaald 

en de kosten wel op hetzelfde niveau blijven zal het exploitatie resultaat negatiever uitvallen. Ook 

de kosten kunnen hierin op zowel een positieve als negatieve wijze invloed hebben.  

 

 

 

 

http://www.toerismeflevoland.nl/media?id=394056665ec37990
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25. Regio ZON 

T.a.v. pagina 60, bijlage 4: 

Waarom is de omzet in 2017 zo hoog t.o.v. die van de begroting van 2018? Die van 2017 is 2x zoveel 

als die van 2018. Op pagina 55 en 56 wordt het uitgangspunt hiervoor ook niet genoemd of aangestipt 

 

Vanwege het feit dat de precieze onderverdeling van omzet en de kostprijs daarvan voor toekomstige 

evenementen op het Scoutinglandgoed lastig te maken is, is er in de genoemde meerjarenbegroting 

voor gekozen om slechts de verwachte marge te verantwoorden. Uw opmerking is terecht, een 

toelichting hierbij had deze onduidelijkheid opgelost. Bij de beantwoording van vragen tijdens de 

informatie avond is hieraan ook gerefereerd.  

 

26. Regio ZON 

T.a.v. pagina 58, t.a.v. Velden, Sponsoring in natura – verbinding met de leden: 

Er valt € 250.000,- sponsoring in natura weg van defensie. Heel jammer, maar wat heeft het 

Landgoed gedaan om andere sponsors aan te trekken? Zijn er geen scouts die de benodigde 

apparatuur/ machines etc. hadden kunnen ‘regelen’? Zijn er niet voldoende vrijwilligers die 

gezamenlijk dit karwei hadden kunnen doen? 

 

Zoals in de rapportage aangegeven is op verschillende manieren gezocht naar samenwerking en 

sponsoring. Onder andere door het inzetten van studenten van hogescholen en universiteiten (zie ook 

het antwoord op vraag 38), sponsoring in natura door Dienst Landelijk Gebied en sponsoractiviteiten 

om objecten en bomen op het landgoed te doneren. De realisatie van het landgoed is gedaan met een 

zeer beperkte beroepsmatige inzet en een groot aantal vrijwilligers. Het coördineren, ‘regelen’ en 

werven van fondsen vraagt veel tijd. Tegelijkertijd zijn er evenementen die rekenen op 

beschikbaarheid van het terrein en de voorzieningen. Voor een deel is daarom de keuze gemaakt om 

de beschikbare menskracht in te zetten in de planvorming en begeleiding van aannemers. Er is 

inderdaad behoefte aan extra vrijwilligers voor het landgoed. 

 

Zover wij weten is hiervoor geen informatie/ werving van geweest. Een gemiste kans om verbinding te 

creëren: “help mee met ‘ons’ terrein”. Dit ontbreekt ook bijvoorbeeld t.a.v. de sponsoring van rijplaten, 

benodigd voor het parkeren tijdens de Scout-In. Nu betalen de parkeerders € 15,- o.a. voor om deze 

platen te huren, dat kan toch ook ‘op z’n Scoutings’ door het te ‘regelen’ door iemand met de bekende 

connecties. Ook hier is geen publiciteit voor geweest/vraag voor uit gezet. 

 

Bij de verschillende evenementen kijkt het organisatieteam in hoeverre sponsoring en samenwerking 

met derden mogelijk is om kosten te drukken. De organisatie van onze LLA is mogelijk dankzij de 

inzet van vele betrokken vrijwilligers, echte scouts , die naar mogelijkheden zoeken om de activiteit 

tegen redelijke kosten neer te zetten. Gezien de omvang en planning van het evenement is het niet 

altijd mogelijk om het ‘te regelen’ . 

 

Opmerking regio: 

Ons advies om bij de organisatie van dit soort projecten de vereniging veel meer te betrekken en de 

vraag eerst uit te zetten bij de leden. Dit werkt verbindend, zorgt voor betrokkenheid en is 

kostenbesparend. 

 

De LLA’s worden georganiseerd door de vereniging. Zoals hierboven aangegeven bestaat de 

organisatie uit vrijwilligers met beperkte ondersteuning vanuit het LSC. Wij zijn overtuigd dat onze 

vrijwilligers maximaal bereidt zijn de leden van de vereniging te betrekken binnen de mogelijkheden 

die er zijn. 

 

27. Regio Rondom de IJssel 

Op 1 november is er een informatiemoment gehouden om landelijke raadsleden bij te praten. Echter 

was een minderheid van de landelijke raad aanwezig en daarbij is de landelijke raad openbaar en is 
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de uitnodiging voor de 1e november exclusief verzonden. Wil het landelijk bestuur de presentatie 

tijdens de landelijke raad nogmaals mondeling toelichten en de mogelijkheid verschaffen om vragen te 

stellen? 

 

Verslag en de presentatie zijn, zoals afgesproken, bijgevoegd bij deze beantwoording van vragen. 

Deze zijn ook per mail naar raadsleden gestuurd voorafgaand aan het sluitingsmoment voor inleveren 

van vragen zodat er gelegenheid was hier voortijdig kennis van te nemen. In de presentatie is geen 

aanvullende informatie verstrekt buiten de LR-notitie om. Alle gestelde vragen en antwoorden zijn 

genotuleerd. Door het beschikbaar stellen van vragen en antwoorden voorafgaand aan de 

inleverdatum voor raadsvragen hebben raadsleden de mogelijkheid gehad vragen te stellen, waar 

diverse regio’s gebruik van hebben gemaakt.  

 

28. Regio Rondom de IJssel 

Waarom heeft het landelijk bestuur de opdracht gegeven om externe financiering te vinden 

(postcodeloterij) voor een deelproject wat eerst ter goedkeuring voorgelegd zou worden aan de 

landelijke raad? Is het landelijk bestuur het met ons eens dat ze daar mee het besluit van de landelijke 

raad naast zich neer heeft gelegd? 

 

Het landelijk bestuur is het niet met de regio eens dat zij daarmee het besluit van de landelijke raad 

naast zich heeft neergelegd. In 2014 is afgesproken dat voordat gestart wordt met de realisatie van de 

verblijfsaccommodatie er een voorstel met dekking aan de landelijke raad wordt voorgelegd. Hiervoor 

is het noodzakelijk om vooraf fondsen en andere financiers voor een bijdrage te benaderen. Voor het 

Avonturenhuis, dat een grote investering is, is een aanvraag ingediend bij fondsen en de Postcode 

Loterij. Pas als de dekking rond is, wordt een uitgewerkt voorstel aan de landelijke raad voorgelegd. In 

de rapportage van september (en eerdere rapportages) is aangegeven dat een Programma van eisen 

opgesteld is. In juni is gerapporteerd dat met de NSGK over het Avonturenhuis overleg plaatsvindt. In 

de notitie voor december is aangegeven dat een aanvraag is ingediend bij de Postcode Loterij en dit is 

ook gedeeld met de financiële commissie tijdens het overleg in oktober. 

 

29. Regio Rondom de IJssel 

In tabel 5 wordt een toelichting gegeven van bedragen per jaar voor diverse evenementen. Kan het 

landelijk bestuur deze nader onderbouwen? 

 

Er is een onderbouwing van de diverse evenementen, er is voor gekozen om deze uit 

bedrijfseconomische overwegingen niet te delen. Dit is vergelijkbaar met het weergeven van cijfers 

van de ScoutShop. Deze informatie kan eventueel wel met de financiële en landgoedcommissie 

gedeeld worden.  

 

30. Regio Rondom de IJssel 

Er wordt gekozen om iemand voor acquisitie neer te zetten, terwijl er sprake is van een negatieve 

exploitatie. Waarom kiest het landelijk bestuur hiervoor? En waaruit wordt deze gefinancierd? 

 

De financiering komt uit de exploitatie van het landgoed en is bedoeld om de negatieve exploitatie om 

te buigen naar een positieve. Daarvoor is voor het Scoutinglandgoed een toename van evenementen 

en kampeerders nodig. Met name bij de evenementen en scholen zal persoonlijke benadering 

belangrijk zijn. 

 

31. Regio Rondom de IJssel 

In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een toename van het aantal meerdaagse (niet- 

Scouting)evenementen. Hoe ziet het landelijk bestuur dit met de beperking in het bestemmingsplan 

waarbij wordt gesproken over 5-10x per jaar een kleinschalig evenement en 1x per jaar een 

grootschalig evenement. 
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De voorwaarden in het bestemmingsplan worden op pag. 55 genoemd als risico en er is veelvuldig 

overleg met de gemeente Zeewolde over de diverse activiteiten om deze in te passen. In de praktijk 

heeft dit al geleid tot uitzonderingen op de genoemde voorwaarden van het bestemmingsplan. Deze 

werkwijze zal de komende jaren worden geëvalueerd.   

 

32. Regio Rondom de IJssel 

Voldoen wij aan het gestelde binnen het bestemmingsplan dat er 1x per jaar een grootschalig 

evenement mag plaats vinden? 

 

Zoals weergegeven bij vraag 31 heeft de gemeente, onder andere bij het zomerevenement in 2017, 

gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om vrijstelling te geven voor het afwijken van de 

planvoorwaarden. 

 

33. Regio Rondom de IJssel 

Kan het landelijk bestuur nader specificeren hoe de exploitatietekorten zoals geprognotiseerd tot 2021 

worden opgevangen? En hoe deze risico’s zo optimaal mogelijk worden bewaakt? 

 

De exploitatietekorten worden zolang dit mogelijk is, in mindering gebracht op het aandelenkapitaal. 

Hierna blijven de tekorten in de BV.  

 

De directeur van het Scoutinglandgoed is aangesteld om de exploitatie van het terrein uit te voeren. 

Bewaking zal plaatsvinden in regelmatig overleg tussen aandeelhouders en Scoutinglandgoed BV.  

 

34. Regio Rondom de IJssel 

Het landelijk bestuur geeft in hun plannen aan dat er geen geld meer van de vereniging naar het 

landgoed gaat. Hoe zit dat met de vorig jaar benoemde € 100.000 euro in de begroting. En welke 

bestemming zou deze krijgen in de nieuwe plannen van het Landgoed? 

 

Er wordt niet gesteld dat er geen geld meer van de vereniging naar het landgoed gaat. Gesteld wordt 

dat de beschikbaar gestelde gelden op dit moment besteed zijn. Zoals in vorige landelijke raden 

aangegeven, reserveert de vereniging jaarlijks een bedrag van € 100.000,- vanuit de bijdrage 

Postcode Loterij om op termijn in te kunnen zetten voor bebouwing op het Scoutinglandgoed. Mogelijk 

zullen in de toekomst andere giften voor de realisatie van Scoutinglandgoed via de vereniging 

ingebracht worden in de BV. Zoals aangegeven in juni 2014 zal het eventueel inzetten van deze 

gelden onderdeel worden van latere besluitvorming rond bebouwing.  

 

35. Regio Rondom de IJssel 

In 2011 is expliciet benoemd dat ten aanzien van de exploitatie wordt aangesloten bij de financiële 

uitgangspunten die van toepassing zijn voor de verenigingskampeerterreinen. Hoe verhoudt zich dat 

tot de stellingname die het bestuur nu in neemt? 

 

De situatie ten opzichte van 2011 is deels veranderd door de oprichting van Scoutinglandgoed BV 

waardoor de exploitatie meer op afstand van de vereniging geplaatst is. In basis sluiten de 

uitgangspunten aan. Het Scoutinglandgoed moet zelf voorzien in haar exploitatie. Over de lening die 

het Scoutinglandgoed is aangegaan wordt marktconforme rente betaald. Bij de oprichting van welk 

nieuw terrein dan ook, zeker in deze omvang, dat niet alleen bestemd is voor kamperen, maar ook 

voor evenementen, zal er sprake zijn van aanloopverliezen. Deze blijven echter voor rekening staan 

van het landgoed.  

 

36. Regio Rondom de IJssel 

In 2011 is de landelijke raad geïnformeerd dat het groepskampeerterrein tussen de 15.000 en 25.000 

overnachtingen per jaar zal krijgen. Hoe kijkt het landelijk bestuur nu aan tegen de aannames die 

destijds zijn gemaakt? 
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Het maximale aantal in 2022 is gebaseerd op de aantallen kampeerders op de andere grote 

labelterreinen in Nederland die een vergelijkbaar aantal kennen. Voor de ontwikkeling is gekeken naar 

de groei van kampeerders op Scoutingkampeerterrein St. Walrick nadat dit  

terrein in 2001 weer in eigen beheer genomen is nadat het 10 jaar verpacht was aan het Nationaal 

Jeugd Fonds. Daarnaast wordt hierbij rekening gehouden met een verwachte groei in buitenlandse 

gasten. Deze vraag is ook aan de orde geweest tijdens de informatiebijeenkomst. 

 

37. Regio Rondom de IJssel 

In de stukken blikt het landelijk bestuur terug op het programma van eisen uit 2006. Deze zijn zeker 

met betrekking tot de inrichting explicieter dan het landelijk bestuur nu noemt. O.a. het afmeren van 

zeilboten en wachtschepen wordt expliciet benoemd.  

 

 Waarom is het landelijk bestuur selectief in het overzicht van programma van Eisen?  

 En is het landelijk bestuur van mening dat zij nog steeds voldoen aan het programma van eisen? 

Zo nee, waar zitten dan de knelpunten volgens het landelijk bestuur? 

 Eveneens is in de landelijke raad van juni 2012 een aanvulleng gegeven aan het inrichtingsplan 

om het terrein ook beschikbaar te maken voor Scouts met een beperking. Waarom is deze niet 

meegenomen? 

 

De initiële uitgangspunten uit 2006 waren basis voor de zoektocht naar een locatie. In 2006 zijn deze 

uitgangspunten nogmaals herbevestigd door de landelijke raad toen de huidige locatie in Zeewolde 

beschikbaar kwam. Ze zijn en blijven nog steeds basis voor de realisatie van het Scoutinglandgoed, 

incl de mogelijkheden voor het waterwerk en de toegankelijkheid voor Scouts met een beperking. Het 

landelijk bestuur ziet geen reden om af te wijken van dit programma. Een aantal eisen is nog niet 

gerealiseerd, maar daarmee niet geschrapt. In de voorliggende notitie is gekozen om een selectie van 

deze eisen te noemen en niet het volledige besluit uit 2006 weer te geven. Er wordt de raad ook niet 

gevraagd in te stemmen met een gewijzigd programma van eisen.  

 

38. Regio Rondom de IJssel 

In december 2011 is het besluit genomen dat elke drie maanden de leden van de landelijke raad 

middels een voortgangsrapportage worden geïnformeerd en betrokken bij de voortgang van de 

ontwikkelingen van de plannen voor het landgoed Scouting. Waarom heeft het landelijk bestuur dit in 

maart 2017 niet gedaan? En waarom hebben wij in september een rapportage gekregen die niet 

voldoet aan de uitgangspunten zoals deze in december 2011 zijn besproken? 

 

Zoals tijdens de landelijke raad van juni al genoemd, is de rapportage van maart te laat verzonden en 

meegestuurd met de landelijke raadsvragen. Het landelijk bestuur heeft hiervoor excuses 

aangeboden. In de rapportage van september is geen overzicht van risico’s opgenomen, omdat op dat 

moment geen aanvullende inrichtingsactiviteiten hebben plaatsgevonden en gewerkt werd aan de 

voorbereiding van de notitie zoals deze nu voorligt bij de landelijke raad, en waarin inzicht gegeven 

wordt op de plannen voor de toekomst.  

 

39. Regio Rondom de IJssel 

In december 2011 is ook het verzoek gedaan om het onderwijs te betrekken bij de uitvoering van het 

Landgoed. In hoeverre en op welke wijze is hier gehoor aan gegeven? 

 

In de diverse tussentijdse rapportages is uitgebreid ingegaan op het betrekken van het onderwijs bij 

de realisatie van het Scoutinglandgoed. In totaal zijn 12 studenten actief geweest op het 

Scoutinglandgoed van de volgende opleidingen: Hogeschool van Hall Larenstein (5), Wageningen 

Universiteit (1), Universiteit Leiden (1), Stoas (2), Hanzehogeschool Groningen (2), Helicon (1)  
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40. Regio Rondom de IJssel 

Kan het landelijk bestuur een overzicht geven welke kosten de vereniging heeft gemaakt t.b.v. 

landgoed vanaf het moment dat het programma van eisen is opgesteld? 

 

Zie het antwoord bij vraag 16 

 

41. Regio Rondom de IJssel 

In de landelijke raad van juni 2012 is verzocht om de mogelijkheid te onderzoeken voor een ANBI 

status voor het landgoed. Wat is hiervan de status? 

 

Het Scoutinglandgoed komt als evenementen- en kampeerorganisatie niet in aanmerking voor een 

ANBI status. Het zelfde geldt voor Scoutingstichtingen die gericht zijn op het beheer van 

kampeerterreinen.  

 

42. Regio Rondom de IJssel 

Tijdens de landelijke raad van december 2013 geeft het landelijk bestuur aan dat de realisatie van het 

Scoutinglandgoed Zeewolde gunstige vooruitzichten op de exploitatie van TOES en de landelijke 

ledenactiviteiten geeft. Kan het landelijk bestuur deze uitspraak nu nader duiden? 

 

In dit vooruitzicht is niets veranderd: wanneer de opslag van evenementenmateriaal plaatsvindt op het 

Scoutinglandgoed dan hoeven daarvoor geen transportkosten gemaakt te worden door de LLA. De 

verplaatsing van het evenementenmateriaal van de vereniging naar het Scoutinglandgoed biedt 

aanvullend mogelijkheden voor inzet/verhuur van dit materiaal ten behoeve van gebruikers van het 

Scoutinglandgoed. (Landelijke) activiteiten die nu soms geen gebruik maken van het materiaal door 

extra transportkosten gaan mogelijk wel over tot gebruik waardoor het vaker ingezet kan worden.  

 

43. Regio Rondom de IJssel 

Kan het landelijk bestuur een overzicht geven van de totale lening uit het Scouting Nederland Fonds 

en de daarbij gemaakte afspraken tot aflossing. 

 

Aan Scoutinglandgoed BV is door het Scouting Nederland Fonds een lening ter grootte van 1,8 

miljoen euro verstrekt.  

 Looptijd 30 jaar 

 Eerste 5 jaar aflossingsvrij, daarna aflossing in gelijke delen 

 Jaarlijkse rente 3% voor 5 jaar vast.  

 

Door het Scouting Nederland Fonds is vervolgens een recht van hypotheek gevestigd. 

 

Zoals in de notitie verwoord zal er aanvullend contractueel een rekeningcourant-relatie met het 

Scouting Nederland Fonds aangegaan worden ter hoogte van maximaal € 350.000. Met 

mogelijkheden voor tussentijdse aflossing en een jaarlijkse rente van 3%. 

 

44. Regio Rondom de IJssel 

In december 2014 stelt het landelijk bestuur dat project B heeft wel direct invloed heeft op de 

rendabiliteit van het terrein, want het maakt veel uit of je een magazijn op het terrein hebt staan of dat 

je steeds transport van materialen van en naar Lelystad moet realiseren. Kan het landelijk bestuur 

aangeven wat het rendement is in deze in de optimale situatie? 

 

Het exacte rendement is afhankelijk van een aantal factoren en evenement-afhankelijk. Op dit 

moment zijn de kosten voor transport van materiaal van het magazijn in Lelystad en terug, afhankelijk 

van de hoeveelheid materiaal, tussen 5.000 en 10.000 euro per evenement. De pas op de plaats rond 

het realiseren van het magazijn heeft daarnaast ruimte gegeven om na te gaan welke materialen 
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werkelijk nodig zijn voor de evenementen op het Scoutinglandgoed en daarmee op de grootte van het 

magazijn.  

 

45. Regio Rondom de IJssel 

De Landgoed commissie heeft de volgende aanbeveling gedaan: “Ons voorstel is dan ook om bij de 

kwartaalbrieven standaard het projectplan bij te voegen, met daarin een overzicht van de gewijzigde 

stukken of in een Dropbox-achtige omgeving een archief aan te leggen met stukken over het 

Scoutinglandgoed. Dit moet dan voor leden van de landelijke raad toegankelijk zijn.” Waarom heeft 

het landelijk bestuur daar geen gehoor aan gegeven? 

 

De landelijke raadstukken en rapportages over het Scoutinglandgoed zijn bereikbaar via de website. 

Overige stukken worden indien gewenst besproken met de commissie.  

 

46. Regio Rondom de IJssel 

In de rapportage van juni 2016 en december 2016 stelt het landelijk bestuur dat: 

a. Hogere uitgaven dan voorzien (kans: mogelijk / gevolg: serieus) 

b. Lagere (sponsor)inkomsten dan voorzien (kans: waarschijnlijk / gevolg: serieus) 

c. Lager exploitatieresultaat dan voorzien (kans: mogelijk / gevolg: serieus, maar het verwachte risico: 

klein) 

In januari 2017 is daar een kentering in gekomen. Kan het landelijk bestuur aangeven tot welke 

inzichten zij zijn gekomen tussen deze rapportages en januari 2017 

 

In januari 2017 werd duidelijk dat de kosten voor realisatie van het magazijn hoger waren dan 

voorzien. Ook ramingen ten aanzien van de overige bebouwing lieten zien dat de stichtingskosten 

hoger liggen dan bij het maken van de initiële plannen. Dit was de reden om pas op de plaats te 

maken, de wensen ten aanzien van bebouwing tegen het licht te houden, de fasering opnieuw te 

bekijken en te bezien of en hoe externe financiering gevonden kon worden. De tegenvallende 

inkomsten en hogere kosten in de exploitatie (o.a. door inhuur van tijdelijke voorzieningen) zorgden er 

daarnaast voor dat de aanloopverliezen van het Scoutinglandgoed hoger waren dan verwacht. De 

inzet van liquide middelen om deze aanloop verliezen te betalen beperkten de ruimte voor 

investeringen. De ervaringen van het eerste kampeerseizoen (2016) gaven ook reden om ten aanzien 

van de exploitatie de verwachtingen te temperen.  

 

47. Regio Rondom de IJssel 

In 2015 werd voor een bedrag van € 177.000 verantwoord, bestemd voor het Scoutinglandgoed 

Zeewolde. Deze bijdragen zijn volledige ingebracht in de Scoutinglandgoed BV. Kan het landelijk 

bestuur aangeven welke bedragen op eenzelfde wijze zonder tussenkomst van de landelijke raad zijn 

doorgesluisd naar het Landgoed? 

 

Er was hier sprake van specifiek voor het Scoutinglandgoed ontvangen giften. In de door de landelijke 

raad goedgekeurde Jaarrekening 2015 was dan ook onder Bijdragen derden een bedrag van ruim  

€ 176.000 verantwoord aan giften die die specifiek voor de ontwikkeling van het Scoutinglandgoed BV 

werden ontvangen. Hierbij noemen wij met name een bijdrage van € 150.000 van de Landelijke 

Vereniging van Crematoria en een bijdrage van € 20.000 van Scouting kampeerterrein Sint Walrick. 

 

48. Regio Rondom de IJssel 

De landelijke raad heeft in december 2016 ingestemd met verlenging van de commissie Landgoed 

Zeewolde. Hierin stellen zij in hun voorstel: 

 

a. Het in brede zin controleren van risico’s, met betrekking tot de ontwikkeling van het 

Scoutinglandgoed, en de landelijke raad hierover informeren. 

b. De kwartaalinformatie aan de landelijke raad beoordelen en hierover adviseren. 
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Kan deze vraag doorgezet worden naar de commissie om antwoord te geven op bovenstaande 

punten met betrekking tot de rapportage van maart, juni, september en december 2017? 

 

Deze vraag is doorgezet naar en beantwoord door de commissie Scoutinglandgoed: 

De commissie heeft gedurende deze periode steeds contact gehad met het bestuur. De 

kwartaalbrieven zijn weliswaar niet voortdurend uitgegeven, laat staan dat ze geschreven, zijn. In 

deze periode is er een directiewisseling geweest op het landgoed. De nieuwe directie heeft eerst een 

pas op de plaats gemaakt. Tijdens deze periode is er, zoals is uitgelegd op de extra landelijke 

raadsleden-bijeenkomst afgelopen 1 november, het een en ander uitgelegd. Ook hier zijn kritische 

vragen gesteld. Ondertussen heeft de commissie de oude en nieuwe leden en een belangstellende 

PST-er een team rol bijeenkomst gehad. Met als uitkomst dat: 

 

De landgoed commissie draagt hieraan bij door gevraagd en ongevraagd positief kritische vragen te 

stellen over voortgang, realisatie en uitvoering aan de directeur van het Scoutinglandgoed, aan 

betrokken leden van het landelijk bestuur, en soms ook aan de directeur van het LSC. De commissie 

geeft de landelijke raad hun eigen visie en waar nodig ook advies. 

 

Afgelopen zomer heeft de directie van het landgoed een brochure gemaakt voor sponsorwerving. De 

nieuwe fase die we ingaan voor de beheerder/overnachting en serviceondersteuning te financieren. 

Veel is er op dit moment niet zeggen over de voorfase van het lobbyen. De risico’s worden 

geprobeerd te vermijden.  

 

Echter in juni 2017 staan nog steeds dezelfde risico’s benoemd, terwijl de realiteit anders is. Kan het 

landelijk bestuur aangeven waarom ze de landelijke raad niet ordentelijk heeft geïnformeerd over de 

risico’s in exploitatie en ontwikkeling? 

 

In juni is aangegeven dat een verdere analyse van het Scoutinglandgoed, de richting voor de 

toekomst en een meerjarenbegroting in december geagendeerd worden.  

 

49. Regio Rondom de IJssel 

In december 2016 stelt het landelijk bestuur dat zij verwachten dat er een positieve exploitatie is in 

2016 en 2017. Hoe kijken zij nu naar de uitspraak van toen? 

 

Eerst is met name ingezet op planontwikkeling en realisatie van het Scoutinglandgoed. Na de opening 

in 2015 zijn de eerste ervaringen met het kamperen en de evenementen opgedaan. In december 2016 

is op basis van de planrealisatie en de – toen nog beperkt beschikbare – informatie over de eerste 

exploitatiegegevens een verwachting gedaan. In de loop van 2017 kon de verwachting worden herijkt 

nadat een eerste volledig exploitatiejaar was afgerond. De nieuwe directeur heeft in 2017 als opdracht 

gekregen om de ontwikkelingen en mogelijkheden te bezien en onder andere op basis van de 

ervaringen met een voorstel voor de toekomst te komen.  

 

50. Regio Rondom de IJssel 

Er wordt gevraagd kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2018-2022. Dit betreft alleen de 

exploitatiebegroting. We hebben als landelijke raad uitgangspunten meegegeven over de realisatie 

van de deelprojecten A-D. Ik kan mij niet voorstellen dat je zonder startkapitaal deze projecten verder 

kan initiëren. Kan het landelijk bestuur aangeven of het Landgoed voldoende startkapitaal heeft om de 

projecten te initiëren en/of welke bedrag zij nodig hebben om dit wel te hebben? 

 

Realisatie van de gebouwen niet kan zonder een goed programma van eisen en een goede uitwerking 

van dit programma in ontwerpen. Vervolgens zal ook communicatie moet plaatsvinden rondom deze 

ontwerpen om fondsen te interesseren. De hiermee samenhangende kosten worden voorgeschoten 
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en uiteindelijk meegenomen in het uiteindelijke financieringsvoorstel als onderdeel van de 

besluitvorming.   

 

51. Regio Rondom de IJssel 

Het landelijk bestuur geeft met dit voorstel te kennen, de complete tijdlijn los te laten. Nu stoppen is 

een desinvestering, maar toekomstige investeringen zullen hoger liggen waarbij je je misschien af 

moet vragen of andere volgordes beter voor de exploitatie zijn. Bijvoorbeeld eerst een 

verblijfsaccommodatie omdat deze omzet genereerd. Of misschien een andere planning. Kan het 

landelijk bestuur inzicht geven welke investeringen de grootste return of investment hebben? 

 

Bij de volgorde van realisatie van de genoemde voorzieningen is enerzijds kosten-baten analyse 

belangrijk, maar anderzijds de mogelijkheden die voorhanden zijn om financiering te realiseren. De 

verblijfsaccommodatie zal binnen het Scoutinglandgoed een kostendekkende deelexploitatie vormen. 

Het beschikbaar hebben van een verblijfsaccommodatie naast kampeer- en 

evenementenmogelijkheden kan voor sommige partijen wel een meerwaarde hebben om het terrein te 

huren.  

De komende jaren is met semipermanente voorzieningen een oplossing gevonden voor het 

beschikbare sanitair. Goede sanitaire voorzieningen zijn een basisvoorwaarde voor kampeerders. 

T.a.v. het magazijn zit het financiële voordeel in het wegvallen van transportkosten, maar ook in 

gemak voor gebruikers van het terrein om materiaal te kunnen huren en ‘gedoe’ voor vrijwilligers in 

materiaaltransport.   
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Agendapunt 11: Activiteitenplan 2018 
 

52. Regio Lek- en IJsselstreek 

Op de begroting (12a.1) is anderhalf miljoen gereserveerd onder de noemer ‘uitgaven landelijke 

ledenactiviteiten.’ Een bedrag dat bijna tweemaal zo hoog is als begroot voor 2017. Waarom is er voor 

2018 tweemaal zoveel geld inbegroot? Is dat vanwege Roverway en Nawaka of zijn er andere 

ambities die meer financiële ondersteuning nodig hebben? In de nota van toelichting op de begroting 

wordt verwezen naar het activiteitenplan 2018. In dat plan worden de financiën niet verder besproken. 

 

Zoals gebruikelijk is het uitgangspunt van de LLA dat ze kostendekkend moeten zijn. Tegenover de 

inkomsten staan uitgaven. Onderliggende tabel geeft inzicht in de verdeling van de inkomsten over de 

diverse evenementen.  

 Inkomsten (€) 

Omschrijving 2017 2018 

HIT 110.000 110.000 

LSW 40.000 40.000 

LSZW 7.000 7.000 

Zeilschool 45.000 65.000 

JOTA/JOTI 8.000 8.000 

Nawaka -   1.200.000 

NC Roverway -   83.000 

Scout-In 560.000 -   

Moot 37.000 -   

 807.000 1.513.000 

 

53. Regio Lek- en IJsselstreek 

Voor landelijke ledenactiviteiten staan naast de uitgaven ook inkomsten die gelijk zijn aan de uitgaven 

(zie 12a.1). Dit straalt de ambitie van kostenneutraliteit uit. In de nota van toelichting wordt toegelicht 

dat die inkomsten voor 2018 nog niet zeker zijn. Gegeven de onzekerheid aan 

inkomstenkant (d.d. november 2017) rijst de vraag wat er gaat gebeuren als in 2018 niet voor 

anderhalf miljoen binnen komt. Wordt er dan gesneden in de uitgaven om kostenneutraal te blijven? 

En wat valt dan af? 

 

Bij vraag 52 is een overzicht van de Landelijke Leden Activiteiten 2018 opgenomen. In de december 

2015 door de landelijke raad goedgekeurde notitie ‘Financiële kaders van de Vereniging Scouting 

Nederland 2015’ is vermeld dat de exploitatie van de Landelijke Leden Activiteiten een 

kostendekkende deelexploitatie is. Naast kostendekkendheid zijn daarbij de schaalbaarheid en 

continuïteit van de landelijke ledenactiviteiten ten behoeve van deelnemende leden van Scouting van 

belang. Op het moment van het maken van de begroting 2018 is het te kiezen scenario op basis van 

het werkelijke aantal inschrijvende deelnemers en medewerkers van de in 2018 te houden 

evenementen nog niet vastgesteld, vandaar dat volledigheidshalve aangegeven is dat de hoogte van 

deze inkomsten nog niet zeker is. Uitgangspunt blijft dat evenementen projectmatig zorg moeten 

dragen voor een sluitende begroting én realisatie. 

 

54. Regio Zeeland 

Zou u a.u.b. een leesbaarder format kunnen gebruiken in de toekomst? 

 

Ook wij hadden geconstateerd dat de leesbaarheid niet naar onze wens en standaard was. Daar 

zullen wij voor een volgende keer zeker op letten. 
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Agendapunt 12: Financiën en beheer 
 

55. Regio Zeeland 

Wederom worden resultaat en financiering door elkaar gehaald bij de Bestemmingsreserve Opstallen 

Scoutinglandgoed: de bedoeling hiervan is klaarblijkelijk om opstallen te financieren (ondanks dat het 

landgoed een eigen BV is!). Want het vormen van een voorziening voor een eventuele afboeking op 

nog te bouwen opstallen is uiteraard niet toegestaan. Dus dat is een financieringsissue en heeft niets 

met een resultaatbestemming te maken. Is dit overlegd met de externe accountant en wat zijn de 

bevindingen van de accountant hieromtrent? 

 

Er is geen sprake van een voorziening. In de goedgekeurde Jaarrekening 2016 is in nauw overleg met 

de externe accountant de verwerkingswijze van de Bestemmingsreserve opstallen Scoutinglandgoed 

tot stand gekomen. Nadere informatie over deze bestemmingsreserve is opgenomen bij vraag 63. 

 

56. Regio Zeeland 

Ondanks dat de heer Van Holstein in de vragenbeantwoording zegt dat er “zeker niet gegoocheld 

wordt met bestemmingsreserves” staat er op blz. 78 “Door de gerichte inzet van 

Bestemmingsreserves is ook de Exploitatie over 2018 sluitend.” Het kan toch nooit het doel van 

bestemmingsreserves zijn om de exploitatie sluitend te maken? 

 

Het sluitend maken van de begroting is zeker geen doel op zich. Bestemmingsreserves worden 

gevormd met een specifiek doel op het oog. Het gaat hierbij om het realiseren van dat doel op een 

later moment. De inzet van de Bestemmingsreserve Groei& Dienstverlening in 2018 is daarvan een 

goed voorbeeld. De kosten worden verantwoord in de begroting 2018 en vervolgens onttrokken aan 

de eerder gevormde reserve. 

 

57. Regio ZON 

Dit wordt als zeer onleesbaar ervaren, zelfs voor WO niveau. 

 

Vraag: In het kader van transparantie en het creëren van een sterkere betrouwbaarheid stellen we 

voor de lay-out, leesbaarheid en begrijpelijkheid van het financiële verslag af heden, voorafgaand aan 

versturing, te toetsen aan de genoemde criteria, door eerst met een aantal LBO en MBO niveau 

vrijwilligers het document door te nemen. 

 

Voor wat betreft de begrijpelijkheid van het financiële stukken zullen we kijken hoe we dat wat 

toegankelijker kunnen maken. De aard en de financiële aspecten van deze informatie maken dat 

echter niet altijd eenvoudig. 

 

58. Regio ZON 

Contributie verhoging wordt € 0,03 hoger door afronding. Wat zijn de beweegredenen hiervoor? 

 

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het antwoord bij vraag 59. 

 

59. Regio ZON 

T.a.v. pagina 79, subkopje begroting 2018: In de tekst staat aangegeven dat 'De contributie is alleen 

gecorrigeerd voor inflatie (0,3%), zoals vastgelegd in de financiële kaders.' 

22,45*1,003= 22,51735 (22,52)  

22,55/22,45=1,00445 (dus een stijging van 0,45%) 

 

Er is geen noodzaak om het af te ronden op vijf cent gezien het door groepen niet contant wordt 

betaald. Opmerking: Tevens zijn de (aangenomen) financiële kaders lastig te vinden op scouting.nl en 
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is het beste dat we gevonden hebben de agenda van december 2015 met de (voorgestelde) financiële 

kaders. 

 

Er wordt uitgegaan van aanpassing van de contributie met de consumentenprijsindex over het 

afgelopen kalenderjaar. Over 2016 bedroeg het prijsindexcijfer nog 0,3, inmiddels is dat in oktober 1,3. 

Uitgangspunt is de contributie te indexeren en voor de overzichtelijkheid op 5-Eurocent naar boven af 

te ronden. 

 

60. Regio ZON 

T.a.v. pagina 80, subkopje personeelskosten:  

Het gebruik maken van FTE als eenheid is verhullend voor het aantal werknemers en suggereert ook 

dat alle werknemers hetzelfde verdienen. Wij willen inzichtelijk/ visueel hebben hoeveel iedereen 

verdient (in %) (bijvoorbeeld als er 1 FTE verdeeld is over twee werknemers etc.). Wij stellen een 

plaatje voor waarin FTE in verhouding gezet wordt tot geld. Dat geeft meer transparantie. 

 

Door het beperkte aantal beroepskrachten is een dergelijke opstelling herleidbaar tot personen. In 

zowel de begroting als de verantwoording van de jaarcijfers wordt per afdeling aangegeven welk 

bedrag voor personeelskosten begroot is. Vanwege de privacy van medewerkers verstrekken wij 

alleen informatie op de hoofdlijnen zoals FTE en totale salariskosten inclusief werkgeverslasten. 

Duidelijk is dat niet alle medewerkers hetzelfde verdienen. Uitgangspunt voor de beloning vormt de 

CAO Sociaal werk waar op basis van de functie een bepaalde salarisschaal is toegekend.  

 

61. Regio Rondom de IJssel 

Kan het landelijk bestuur de loonsverhoging van 15% voor Directie, OR en stafafdeling nader duiden? 

 

Er is geen sprake van een loonsverhoging van 15%. Onder de genoemde post ‘Directie, OR en 

stafafdeling’ zijn in 2018 ook opgenomen de netwerkbouwers die in het kader van #2025 bezig zijn en 

de nog – wat in omvang toegenomen - te benoemen Coördinator Projectenbureau. Voor de gevolgen 

van de CAO-aanpassing 2017-2019 op de brutosalarissen verwijzen wij naar de beantwoording bij 62. 

 

62. Regio Rondom de IJssel 

Kan het landelijk bestuur de personeelskosten nader duiden terwijl het aantal FTE van 28,2 naar 28 

gaat? 

 

Door de aanpassing van de CAO Zorg & Welzijn 2017- 2019 stijgen de personeelskosten in twee 

stappen; met ingang van juli 2017 is o.a. het bruto-salaris met 1,65% verhoogd en vanaf juli 2018 met 

2%. 

 

63. Regio Rondom de IJssel 

Kan het landelijk bestuur een overzicht geven van alle bestemmingsreserves t.b.v. het Landgoed? 

 

Bestemmingsreserve opstallen Scoutinglandgoed (€ 100.000) is opgenomen in de Jaarrekening 2016, 

voor de toekomstige realisering van opstallen op het Scoutinglandgoed. Ook in 2017, 2018 en 2019 

wordt € 100.000,- jaarlijks aan de bestemmingsreserve toegevoegd. 

 

64. Regio Rondom de IJssel 

Kan het landelijk bestuur een overzicht geven van alle kosten in 2017 vanuit de vereniging t.l.v. het 

landgoed? 

 

Er zijn in 2017 geen andere kosten betaald dan de advieskosten van de fiscaal adviseur ten behoeve 

van de afspraken die met de belastingdienst in 2017 zijn gemaakt. Hierdoor kon de eerder door 

Scouting Nederland betaalde voorbelasting worden terug ontvangen. 
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65. Regio Rondom de IJssel 

Welke extra kosten komen t.l.v. de vereniging (bijvoorbeeld Toes/LSC) door de keuzes die nu worden 

voorgesteld door het landelijk bestuur? 

 

Het bestuur stelt voor de begroting goed te keuren. Wanneer het gaat om de keuzes bij het 

agendapunt Scoutinglandgoed dan zullen die naar alle waarschijnlijkheid niet direct van invloed zijn op 

de begroting 2018. Er zijn wel kosten die door de reeds opgetreden vertraging opgenomen in de 

begroting. Voor 2018 gaat het bij de LLA om vervoerskosten Lelystad en Zeewolde (zoals genoemd 

bij vraag 43; tussen de 5.000 en 10.000 euro per evenement). De huur van TOES valt grotendeels 

weg tegen kosten die gemaakt werden als eigenaar (afschrijving en belastingen)  

 

66. Regio Rondom de IJssel 

Er worden diverse bronnen genoemd van financiering voor activiteiten. Kan de landelijke raad een 

overzicht krijgen van alle toegezegde bedragen in 2017? 

 

De resultaten van het project Partnerships & Sponsoring zijn met de Financiële Commissie 

besproken, zij maken daarvan ook melding in hun advies bij deze begroting. Belangrijke bijdragen 

derden 2017 zijn de bijdrage van de Nationale Postcode Loterij ( € 500.000) en Meeus (€ 9.000). 

Verder worden projectmatig gelden ontvangen voor het project Vrijheid in herdenken (Nationaal 

Comité) en ondersteuning van kampen voor scouts met een beperking (NSGK). Ook de bijdrage van 

het Scouting Nederland Fonds (€ 160.000) willen wij in dit kader graag noemen. In de Jaarrekening 

2017 die aan u in juni 2018 wordt voorgelegd worden alle bijdragen verantwoord. 

 

67. Regio Rondom de IJssel 

Kan het landelijk bestuur meer inzicht geven in de investering om flexibele werkplekken te creëren. 

O.a. vanuit welk budget dit nu wordt gedaan en/of deze investering op dit moment een juiste 

beslissing is? 

 

De genoemde investering in flexibele werkplekken heeft betrekking op het vergroten van de 

mogelijkheden in het gebouw en het faciliteren van medewerkers en vrijwilligers. De investering heeft 

betrekking op het deels naar voren halen van voor 2018 voorziene investeringen in netwerk switches 

en WIFI access points. Deze posten waren al voorzien in de ICT plannen voor 2018 en worden nu 

eind 2017 uitgevoerd.  
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Agendapunt 12c: Begroting en toelichting 2018 - Scoutinglandgoed 
 

68. Regio Zeeland 

Pagina 26 en 85 Stand van Zaken Scouting Landgoed; Vraag tijdens LR van 10 juni, prognose rest 

van het jaar, geeft Nic van Holstein aan dat: “...het exploitatieresultaat lijkt echter niet heel veel af te 

wijken van de prognose in de begroting 2017 (€ -65.729). Nu staat er in de prognose 2017 (p. 85) een 

tekort van € 247.254. Waardoor is dit tekort zo opgelopen en hoe op welke manier heeft het bestuur 

ingegrepen? 

 

Een deel van de verhoging komt door bijvoorbeeld het niet mogen activeren van kosten voor aanleg 

van de inrit, de aanschaf van tijdelijke units en het achterblijven van inkomsten t.o.v. de begroting 

Scoutinglandgoed.  

 

Het Scoutinglandgoed is duidelijk in ontwikkeling en met name de marge blijkt nog heel lastig in te 

schatten. Feitelijk is 2017 het eerste jaar met grote evenementen. Zie ook het antwoord op vraag 48. 

Het grootste verschil ten opzichte van de begroting zit in de afwijking van de gerealiseerde marge. 

Tijdens de landelijke raad in juni was uitsluitend zicht op de plannen – die weken niet af van de 

prognoses - en nog geen enkel zicht op de werkelijke marges, deze worden achteraf op basis van 

nacalculatie bepaald. In 2017 stonden zoals bekend één groot evenement van derden en de Scout-In 

gepland, naast andere activiteiten zoals SUYS en groepskamperen. Naast extra kosten, als gevolg 

van het besluit slim te werken, kritisch te kijken naar nieuwe investeringen en de rente vanwege het 

volledig benutten van de lening van het Scouting Nederland Fonds. Doelstelling daarbij is zo snel 

mogelijk de exploitatie te verbeteren. Verder werden noodzakelijke voorzieningen ingehuurd, die nog 

niet gerealiseerd zijn. Bij het opstellen van de begroting van 2018 is daarom op basis van het zicht op 

de werkelijke marges extra kritisch gekeken naar met name de marge ontwikkeling. 

 

(alle bedragen in euro's)     

 

Werkelijk 

2016 

Begroting 

2017 

Prognose 

2017 Verschil 

     
Marge 24.040 325.263 175.682 -  149.581 

Kosten 292.357 345.992 368.936 22.944 

Bankkosten/Rentelasten 43.976 

                  

45.000  

              

54.000  9.000 

     
Resultaat voor 

belastingen -312.293 -65.729 -247.254 181.525 
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Overige vragen 
 

69. Regio Groningen 

De begroting van het landgoed en TOES is deels gebaseerd op grote landelijke ledenactiviteiten.  

Wat zijn de plannen voor de grote activiteit die in 2020 moet plaatsvinden? 

 

Op dit moment is een werkgroep aan het onderzoeken hoe een mogelijke grootschalige activiteit in 

2020 kan plaatsvinden, aan welke randvoorwaarden deze zou moeten voldoen en of e.e.a. financieel 

haalbaar is. Mocht dit tot een positief advies leiden, dan zal op korte termijn gestart worden met de 

communicatie en het opstarten. 

  

In het kader van eerder gestelde vragen naar een onderzoek naar de algehele houdbaarheid van 

LLA’s is de regio Groningen ook benieuwd naar de achtergronden van de keuze die gemaakt is voor 

de activiteit in 2020.  

 

Zoals hierboven aangegeven is nog geen keuze voor het type en de grootte van de activiteit gemaakt. 

De houdbaarheid van LLA staat dit moment nog niet onder druk, over het algemeen zijn er voldoende 

deelnemers. Immers Scout-In’15 zat hoger dan verwacht, Scout-In’17 zat ver boven middenscenario, 

Nawaka en Roverway stevenen af op middenscenario en de jaarlijkse LLA tonen allemaal kleine 

plussen. 

 

70. Regio Groningen 

De regio Groningen is benieuwd naar het waarderingsmoment voor vrijwilligers. “De uitvoering zal 

zeker in 2017 plaatsvinden.”(quote uit beantwoording Raadsvragen juni 2017). Nu het einde van het 

jaar bijna daar is vragen wij af wanneer dit gaat plaatsvinden? 

 

Bij het beantwoorden van de raadsvragen en tijdens de landelijke raad van juni 2017 was het 

waarderingsmoment nog voorzien in het najaar 2017. In de voorbereiding bleek dat het niet haalbaar 

was om in korte tijd een waarderingsmoment voor te bereiden wat voldoet aan de verwachting van de 

landelijke vrijwilligers. Er is daarom gekozen om het waarderingsmoment te verplaatsen naar begin 

2018. Op die manier kunnen we een activiteit neerzetten die beter aansluit bij de verwachting terwijl 

we tegelijkertijd ook meer vrijwilligers bereiken die zich in de tussenliggende maanden hebben 

aangemeld voor onder ander het Nawaka en de Roverway. 

 

Inmiddels is een eerste aankondiging verstuurd voor het waarderingsmoment op zaterdag 3 februari 

2018. Meer informatie over programma en locatie volgt begin januari. 

 

71. Regio Groningen 

In 2018 zijn veel vrijwilligers bezig voor een groot aantal projecten. De regio Groningen is benieuwd 

naar het volgende: 

 In het kader van die grote hoeveelheid vrijwilligers die nodig zijn zou actief geworven worden uit 

andere bronnen dan de vrijwilligerspool. Hoeveel nieuwe vrijwilligers zijn op dit moment geworven 

buiten de vrijwilligerspool die voorheen niet of niet meer actief waren?  

 Hebben projectgroepen of LLA’s op dit moment problemen met het werven van vrijwilligers, en of 

zijn er tekorten waardoor een activiteit/project niet kan worden uitgevoerd zoals van te voren 

bedacht? 

 Verwacht het bestuur dat voor de rest van het jaar alle activiteiten genoeg ‘handjes’ hebben om 

taken naar behoren uit te voeren? 

 

Op dit moment lopen nog verschillende wervingstrajecten en wordt er blijvend nagedacht over nieuwe 

wervingsmogelijkheden. Via de whatsapp-avonden (elke maandag) en belavonden bereiken we veel 

mensen buiten de standaard netwerken. Daar horen ook de ‘stille’ vrijwilligers uit de pool bij. Tijdens 



Aanvulling op de agenda en regiovragen – Landelijke raad 9 december 2017 29 
 

de Scout-In is er goed geworven én gevonden. Met name de Roverway organisatie en de World Scout 

Jamboree vinden veel mensen van buiten de pool. Exacte cijfers ontbreken daarbij, maar de 

inschatting is dat het bij deze evenementen respectievelijk om ten minste 25 en 15 procent gaat. We 

zien ook instroom vanuit ex-deelnemers van de MOOT, Roverway 2016 die doorstromen stromen 

door de LLA’s én LSC teams. 

 

Het vinden van de juiste vrijwilligers is bij iedere activiteit en project in meer of mindere mate een 

uitdaging. In het bijzonder is het vervullen van de vacatures voor de pathleaders tijdens de Roverway 

een grote uitdaging. Paths zijn een uniek onderdeel van de Roverway: de Roverscouts trekken in 

internationale groepen van 50 personen 5 dagen met elkaar op ‘ergens’ in Nederland, België, 

Luxemburg of Duitsland. Vanwege het lokale karakter leent deze vacature zich prima om ingevuld te 

worden op regionaal niveau. Op de website van de Roverway is hierover meer informatie te vinden 

(https://www.roverway2018.nl/en/2016-05-20-10-27-33/pathleader). Het zou fijn zijn als landelijk 

raadsleden deze als ambassadeur in hun regio onder de aandacht kunnen brengen. 

 

Een actueel overzicht van vacatures is altijd te vinden op de website (https://www.scouting.nl/lid-

worden/vacatures). Specifieke vacatures staan soms voor langere tijd open. We brengen deze waar 

nodig onder de aandacht van een groter publiek, onder andere in de tweewekelijkse @-scout. 

Mochten deze vacatures niet vervuld worden dan zal er binnen het team naar een alternatieve 

invulling gezocht worden en in het meest extreme geval zal een activiteit niet uitgevoerd kunnen 

worden zoals bedacht. Er zijn op dit moment geen teams die hebben aangegeven niet aan de 

vastgestelde (project)opdracht te kunnen voldoen. Maar het signaal dat het lastig is om de juiste 

vrijwilligers te werven is zeker al in een eerder stadium doorgekomen bij het landelijk bestuur. 

 

72. Regio ZON 

Veel vrijwilligers zijn bereid veel tijd te steken en km te maken om de landelijke organisatie te 

ondersteunen. Hierbij wordt er vaak zelfs niet om de km vergoeding of andere onkostenvergoedingen 

gevraagd. Echter, de landelijke organisatie laat de vrijwilliger ook betalen. Zowel contributie als 

deelnemersgeld. De contributie wordt zelfs belangrijker geacht dan het werk dat – geheel belangeloos 

– voor de vereniging gedaan wordt. Kortom, vrijwilligers moeten betalen om hun expertise te mogen 

delen. Dat wordt als vreemd ervaren en is bij andere organisaties niet gebruikelijk. 

 

Vragen: 

 Kan er een lidmaatschapsvariant worden uitgewerkt voor landelijke vrijwilligers zonder contributie 

verplichting? 

 

In oktober 2015 heeft een discussieavond plaatsgevonden met een delegatie van landelijk 

vrijwilligers die betrokken zijn bij Landelijke Ledenactiviteiten of LSC teams met als onderwerp de 

contributie voor landelijke vrijwilligers. De aanwezigen gaven bijna unaniem aan geen problemen 

te hebben met het betalen van de landelijke contributie. Zeker met het oog op het 

solidariteitsprincipe, waarbij vrijwilligers op groeps- en regioniveau wel landelijke contributie 

betalen. Wel gaven de aanwezigen aan voor deze bijdrage en bepaalde mate van waardering en 

ondersteuning te verwachten. Het HRM-team is bezig met het herijken van de landelijke 

voorwaarden en voorzieningen. Een concrete uitwerking van de waardering is terug te zien in het 

waarderingsmoment voor landelijk vrijwilligers op 3 februari 2018. 

 

 Kan het bestuur uitleggen waarom de vrijwilligersbijdrage van de Scout-In ( € 40,- ) veel hoger 

was dan die van de Exploraxxtion (€ 25,-)? Terwijl het weekend exact net zo lang was. 

 

Bij het vaststellen van de medewerkersbijdrage wordt onder andere gekeken naar hetgeen de 

vrijwilliger geboden wordt. Een langere voorbereidingstijd (met extra voedingsmomenten) of het al 

dan niet beschikbaar stellen van een kledingpakket spelen hier in mee. Daarnaast geldt een 

https://www.roverway2018.nl/en/2016-05-20-10-27-33/pathleader
https://www.scouting.nl/lid-worden/vacatures
https://www.scouting.nl/lid-worden/vacatures
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solidariteitsprincipe; de deelnemerskosten en medewerkerskosten moeten altijd in redelijke 

verhouding tot elkaar zijn. Aangezien de deelnemerskosten van de Exxploraxxion lager zijn dan 

de Scout-In, is ook de medewerkersbijdrage lager. 

 

 En om als vrijwilliger deel te nemen aan de nawaka kost dat zelfs € 178,- Men snapt deze 

bedragen niet en dat wekt wrevel op. 

 

Zie het antwoord hierboven. De deelnemerskosten voor Nawaka zijn € 285,- en de 

medewerkersbijdrage liggen daarmee in redelijke verhouding. Daarbij inbegrepen zit voor twee 

weken (of meer, afhankelijk van de functie) kampeerkosten en voeding opgenomen. Tevens krijgen 

medewerkers ook een medewerkerspakket. 

 

73. Regio ZON 

De VOG procedure wordt door veel Scoutingvrijwilligers die op meerdere niveaus actief zijn, als 

vervelend en onbegrijpelijk ervaren. Wanneer vindt er een evaluatie plaats van de huidige procedure? 

En hoe snel kunnen we toe naar een systeem van 1 landelijk geldende VOG? 

 

Ondanks dat “we” het niet hoeven te betalen is er wel het besef dat iedere keer een inspanning en 

kosten gemaakt worden door “de maatschappij”. Dit vinden we ook een aspect wat hierin 

meegenomen dient te worden. 

 

De ontwikkelingen rondom de VOG hebben continu aandacht. De afgelopen jaren zijn er vaker LR-

vragen over gesteld en beantwoord. De huidige opzet heeft te maken met de eigen 

verantwoordelijkheid van de rechtspersonen binnen de vereniging. Er wordt geen evaluatie voorzien 

door het landelijk bestuur. In 2018 zal de focus nog voornamelijk liggen bij de zorg dat er nog niet 

overal de VOG aanwezig is en de ondersteuning bij de organisaties daarin. We vragen ook aan de 

regio’s om hier aandacht voor te blijven vragen! 

 

74. Regio ZON 

Een veel gehoorde opmerking t.a.v. het LSC en de website: je krijgt niet de juiste persoon aan de lijn, 

mail wordt niet beantwoord en de chatbox op de site hoef je ook niet te gebruiken want niemand 

reageert. Om te staven of deze opmerkingen terecht worden geuit, hebben wij de volgende vragen: 

 

Vragen: 

 Is er een afhandelingsprocedure t.a.v. vragen die binnen komen via de telefoon, website, dan wel 

via de helpdesk komen? 

 Is er inzage is in de beantwoordingstijd / doorlooptijd die deze vragen hebben? 

 In hoeverre heeft het LB inzage in de aard en de urgentie van beantwoording van lopende 

vragen? 

 En indien er geen inzicht is, het verzoek om komende LR hier inzage in te geven: aantal vragen 

per bron en de doorlooptijd tav beantwoording en indien mogelijk ook monitoring en inzage in de 

tevredenheid van beantwoording. 

 

Scouting Nederland biedt vele contactkanalen: telefoon, social media (Facebook, Instagram, Twitter), 

livechat op de website en Scouts Online, WhatsApp, e-mail en contactformulieren op de website. Van 

deze mogelijkheden wordt 24/7 gebruik gemaakt. Achter alle kanalen zitten mensen die zorg dragen 

voor de beantwoording van de vele vragen, zowel beroepskrachten, maar in nog veel grotere mate 

onze vrijwilligers.  

 

Dienstverlening en de tevredenheid van scouts over onze dienstverlening is een continu 

aandachtspunt. Daarom is voor ieder kanaal een zogenaamd ‘service level’ afgesproken, een tijd 

waarbinnen iemand een reactie moet ontvangen en de ‘openingstijden’ van de kanalen. Deze 
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servicelevels worden zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd op de contactpagina op de website van 

Scouting Nederland en op ieder specifiek kanaal. Zo weet een vragensteller altijd waar hij aan toe is. 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘autoreply’s’ en ‘bots’ die op de digitale kanalen 

een eerste reactie geven. Zo ontvangt iemand die per mail een vraag stelt, altijd direct een reactie met 

daarin de te verwachte responstijd en een aantal eerste suggesties waar het antwoord gevonden kan 

worden op de website, zodat iemand direct aan de slag kan. Op Facebook ontvangt iemand in de 

avonduren en in het weekend bijvoorbeeld een bericht waarin aangegeven wordt dat een reactie iets 

langer op zich kan laten wachten dan tijdens kantooruren.  

 

Kanaal Gem. aantal 

vragen per jaar 

Beschikbaar-

heid 

Servicelevel  Resultaat 

E-mail 14.200 - Verschilt per 

team, wordt 

gemeld in 

autoreply 

 

Op peildatum 21-11-2017 

zijn er 219 tickets ‘in 

behandeling’, de overige 

vragen zijn afgehandeld. 

Er is geen 

tevredenheidsmeting. 

Livechat 550 Ma-vr 09.00-

17.00 * 

Maximaal 2 

minuten 

 

0-1 min: 34% 

> 1 min: 66% 

 

70% beoordeeld de chat 

met ‘good’. 

WhatsApp 

en social 

media 

(prive-

berichten) 

3.000 Ma-vr 08.00-

22.00 

Za-zo 10.00-

21.00 

Maximaal 1 

uur 

0-15 min: 50% 

15-60 min: 25% 

> 60 min: 25% ** 

 

Er loopt op dit moment een 

tevredenheids-meting. 

Hiervan zijn nog geen 

resultaten bekend.  

Telefoon  Ma-vr 09.00-

17.00 

Eerstelijns: 

direct 

Tweedelijns: 1 

dag 

Niet gemeten 

 

* De Scouts Online helpdesk  

**Ruim 98% van de vragen die buiten het servicelevel beantwoord worden op WhatsApp en social 

media, worden buiten openingstijden (laat op de avond en ’s nachts) gesteld. Hierdoor overschrijden 

ze de gewenste doorlooptijd. 

 

75. Regio Rondom de IJssel 

Zijn er dillema’s in de uitvoering waar het landelijk bestuur mee zit die zij noodzakelijkerwijs zouden 

moeten melden aan de Landelijk Raad? 

 

Het landelijk bestuur deelt via de LR-stukken en bijbehorende correspondentie, LR-bijeenkomsten, 

vergaderingen van de landelijk raad de dilemma’s die zij zou moeten/willen melden aan de landelijke 

raad. Kortheidshalve verwijzen wij naar deze stukken. 

(https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad) 

Wanneer landelijke raadsleden van mening zijn dat er meer dillema’s spelen dan kunnen zij hun 

zorgen uiteraard delen met (individuele leden van) het landelijk bestuur. We zijn blij met de 

coöperatieve houding tussen LR en LB en voelen ons om die reden niet beperkt om dillema’s waar 

nodig te delen. 

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad
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76. Regio Rondom de IJssel 

Kan het landelijk bestuur een update verschaffen inzake de problemen die zich hebben afgespeeld op 

Ada’s Hoeve? 

 

Dit zal mondeling worden toegelicht tijdens de landelijke raad.  

 

77. Regio Rondom de IJssel 

Kan het landelijk bestuur een update verschaffen inzake de voorbereidingen van de Nawaka en de 

Roverway en welke dillema’s zij daar hebben? 

 

Een aantal van deze zorgen staan bij de afzonderlijke beantwoording van de vragen. 

Volledigheidshalve brengen we ze hier bij elkaar, maar verwijzen we voor een uitgebreid antwoord 

naar de beantwoording van de individuele vragen.  

Het vinden van vrijwilligers blijft een uitdaging voor beide projecten. Zeker het vinden van pathleaders 

voor de Roverway (vraag 71). 

 

In de voorbereiding voor de Nawaka is de diepgang van het water direct rond de steiger een punt van 

aandacht geweest, omdat deze onvoldoende is voor het aanleggen van wachtschepen. Er is een 

gezamenlijk een oplossing uitgewerkt waarbij de steiger verlengt wordt tot het punt waar de diepgang 

circa 1,50 meter is. Deze oplossing heeft de steun van de Nawaka-organisatie. 

 

De kosten worden buiten het Nawaka gehouden, omdat de deelnemersprijs inmiddels was 

vastgesteld, de inschrijving reeds geopend was en er een ambitieniveau gecommuniceerd was (vraag 

16). 

 

Er is verder in het najaar met beide evenementen gesproken over de exclusiviteit op het terrein door 

middel van compartimentering (vraag 21). Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt wat haalbaar is 

voor de activiteiten en wat niet. 

 

Door beide organisatieteams is in het afgelopen jaar veel bereikt. Ondanks dat er een zekere 

werkdruk is, is de sfeer binnen de teams zeer goed. De inschrijvingen zijn (al langere tijd) open en 

deze verloopt naar verwachting. 

 

78. Regio Rondom de IJssel 

Kan het landelijk bestuur een update verschaffen inzake de eerder door onze regio genoemde 

problemen binnen HRM? 

 

Deze worden nog steeds erkend. Binnen het HRM-team is het afgelopen jaar structuur aangebracht in 

de werkzaamheden door te werken met een HRM-model welke een afgeleide is van het MOVIS 

(Management of Volunteers in Scouting) framework die door WOSM Europe ontwikkeld is. Dit heeft 

veel structuur gegeven aan de werkzaamheden. De onderliggende producten zijn of worden uitwerkt, 

zodat er ook daadwerkelijke een totaal vrijwilligersbeleid ontstaat binnen de vereniging en niet alleen 

maar losse componenten. 

 

79. Regio Rondom de IJssel 

Kan het landelijk bestuur een overzicht toevoegen bij de stukken met daarin de aantallen per regio 

t.b.v. kader, teamleiders, kamp etc. die gecertificeerd zijn (betreft bijvoorbeeld totaal aantal 

teamleiders, en het aantal wat daarvan gecertificeerd is) 

 

Deze overzichten zijn beschikbaar in SOL (lijst 961 t/m 966) en kunnen een regionaal trainingsteam 

helpen bij het bepalen van de trainingsinzet.  
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Aanvulling agendapunt 3: Voordrachten en stemming 

 
Voordracht lid commissie Scoutinglandgoed Zeewolde 

In juni 2014 is de landgoedcommissie van de landelijke raad ingesteld. 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 december 2016 is het mandaat van de commissie verlengd 

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-

raad/landelijke-raad-2016-12-10/agenda-per-agendapunt-11/3915-agendapunt-8-besluit-commissie-

scoutinglandgoed/file  

 

De commissie is een tijdelijke commissie zoals opgenomen in het Reglement overige commissies 

(vastgesteld juni 2016) 

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-

raad/landelijke-raad-2016-06-11/agenda-per-agendapunt-10/3803-agendapunt-6-voorstel-reglement-

overige-commissies/file 

 

Door het beëindigen van de termijn als landelijke raadslid van twee leden van de commissie 

Scoutinglandgoed, is er op dit moment maar 1 lid. Tijdens de landelijke raad in juni is een oproep voor 

kandidaten gedaan. Met de kandidaten heeft een gesprek plaatsgevonden. Een van de kandidaten, 

Bart Wiegers, heeft aangegeven lid te willen worden van de commissie. Een tweede persoon is geen 

lid van de landelijke raad en wil de rol van adviseur vervullen. 

 

De landelijke raad wordt gevraagd Bart Wiegers te benoemen als lid van de commissie 

Scoutinglandgoed. 

  

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2016-12-10/agenda-per-agendapunt-11/3915-agendapunt-8-besluit-commissie-scoutinglandgoed/file
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2016-12-10/agenda-per-agendapunt-11/3915-agendapunt-8-besluit-commissie-scoutinglandgoed/file
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2016-12-10/agenda-per-agendapunt-11/3915-agendapunt-8-besluit-commissie-scoutinglandgoed/file
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2016-06-11/agenda-per-agendapunt-10/3803-agendapunt-6-voorstel-reglement-overige-commissies/file
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2016-06-11/agenda-per-agendapunt-10/3803-agendapunt-6-voorstel-reglement-overige-commissies/file
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2016-06-11/agenda-per-agendapunt-10/3803-agendapunt-6-voorstel-reglement-overige-commissies/file
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Aanvulling agendapunt 10: Notitie Scoutinglandgoed Zeewolde 
 

Aangepast voorstel 

Naar aanleiding van de gestelde vragen en de gevoerde discussie tijdens de informatiebijeenkomst 

voor landelijke raadsleden op 1 november 2017, stelt het landelijk bestuur voor om de vraagstelling op 

pagina 47 (en 56) als volgt aan te passen: 

 

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad:  

1. In te stemmen met het uitgangspunt dat toekomstige investeringen op het 

Scoutinglandgoed van een dekkend financierings- en exploitatievoorstel voorzien zijn, ter 

voorbereiding hierop zullen werkzaamheden verricht worden, zoals het opstellen van een 

plan van aanpak, het maken van schetsontwerpen en het benaderen van fondsen en 

organisaties voor een (financiële) bijdrage. 

2. In te stemmen met de voorwaarde dat grote toekomstige investeringen op het 

Scoutinglandgoed ter besluitvorming expliciet aan de landelijke raad worden 

voorgelegd; het gaat hierbij om het beheergebouw, binnendijkse sanitaire voorzieningen, 

buitendijkse (toilet)gebouwen (deel van deelproject A), het magazijn (deelproject B), de 

verblijfsaccommodatie (deelproject C) en het kantoor, ScoutShop en museum (deelproject 

D). 

3. In te stemmen met het loslaten van de fasering van de 4 deelprojecten A, B, C en D zoals 

vastgesteld tijdens de landelijke raad van juni 2014.  

4. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2018-2022 van Scoutinglandgoed BV. 
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Bijlage 1: Verslag informatieavond Scoutinglandgoed Zeewolde, d.d. 1 

november 2017 
 

Op de agenda van de landelijke raad van 9 december 2017 staat een notitie over het 

Scoutinglandgoed Zeewolde. In aanloop naar deze landelijke raad is op 1 november een 

informatiebijeenkomst voor (plaatsvervangend) leden van de landelijke raad georganiseerd. Hierbij 

waren 12 landelijke raadsleden van 11 regio’s aanwezig. De aanwezigenlijst is als bijlage bijgevoegd. 

 

In dit verslag wordt verwezen naar paginanummer. Het gaat hierbij om de pagina’s in de agenda van 

de landelijke raad december 2017. https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-

zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2017-12-09/agenda-geheel-13 

 

Dit verslag van de informatiebijeenkomst is gemaild naar alle (plaatsvervangend) leden van de 

landelijke raad en wordt opgenomen in de nazending.  

 

Bij de herverdeling van portefeuilles binnen het landelijk bestuur is besloten dat Philip Komen, naast 

Nic van Holstein, de portefeuille Scoutinglandgoed Zeewolde op zich zal nemen. Philip zat daarom de 

informatiebijeenkomst voor.  

 

In een algemene inleiding zijn aan de hand van de notitie de belangrijkste activiteiten en plannen voor 

de toekomst toegelicht. Hierna heeft Frank de Krom, lid van de commissie Scoutinglandgoed van de 

landelijke raad, een toelichting gegeven hoe de commissie weer over voldoende leden kan 

beschikken. Met de nazending wordt een voorstel voor benoeming van leden van de commissie en 

een toelichting op de opdracht meegezonden.  

 

Hierna zijn vragen van landelijke raadsleden behandeld. 

 

Waar zijn de kosten voor de tijdelijke voorzieningen zoals het sanitair en het kampstafonderkomen 

geboekt? 

Deze zijn opgenomen in de exploitatiebegroting en vormen geen onderdeel van de investeringskosten 

voor de realisatie van het Scoutinglandgoed. 

 

Vormt de extra inzet op buitenlandse scouts geen concurrentie met andere labelterreinen? 

Er wordt ingezet op het aantrekken van meer buitenlandse scouts naar Nederland (en dus het 

vergroten van de taart) en niet op het stimuleren van bestaande bezoekers naar Nederland om voor 

het Scoutinglandgoed te kiezen. Enige concurrentie is niet uit te sluiten. In labelterrein verband wordt 

ook al gesproken over het gezamenlijk aantrekken van meer buitenlandse scouts naar Nederland. 

 

Waarop zijn de verwachte ontwikkelingen in groei van het overnachtingsaantal gebaseerd? 

Het maximale aantal in 2022 is gebaseerd op de aantallen kampeerders op de andere grote 

labelterreinen in Nederland die een vergelijkbaar aantal kennen. Voor de ontwikkeling is gekeken naar 

de groei van kampeerders op Scoutingkampeerterrein St. Walrick nadat dit terrein in 2001 weer in 

eigen beheer genomen is nadat het 10 jaar verpacht was aan het Nationaal Jeugd Fonds. Daarnaast 

wordt hierbij rekening gehouden met een verwachte groei in buitenlandse gasten.  

 

Waarom is nee verkopen aan potentiële kampeerders een probleem bij gebruik van het terrein tijdens 

grootschalige evenementen? 

Zoals in de notitie aangegeven gaat het hierbij om twee redenen: continuïteit en omvang van het 

terrein. Voor de continuïteit van het terrein is het belangrijk dat groepen weten dat er altijd 

gekampeerd kan worden op het terrein en dat dit niet afhankelijk is van een eventueel evenement. De 

zomerweken zijn daarbij, net als voor alle andere kampeerterreinen van de vereniging, het moment 

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2017-12-09/agenda-geheel-13
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2017-12-09/agenda-geheel-13
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waarop de meeste inkomsten worden gegenereerd. Het terrein is 70 ha groot. Een evenement maakt 

meestal maar gebruik van een deel van het terrein. Door in compartimenten te werken en een aparte 

ingang te gebruiken is het mogelijk om regulier te kamperen tijdens evenementen.  

 

De omzetcijfers in tabel 5, is dat omzet of winst? 

De cijfers in tabel 5 zijn netto opbrengsten. Hier zijn de kosten van inhuur van tijdelijke voorzieningen 

ten behoeve van een evenement afgetrokken (sanitair, water, riolering, elektra).  

 

Waar zitten de kosten voor het baggeren van het Nuldernauw en wie betaalt de meerkosten bij inhuur 

van tijdelijke voorzieningen voor het Nawaka als er niet gebaggerd is? 

De kosten voor het uitdiepen van het Nuldernauw zijn niet opgenomen in de begroting van het 

Scoutinglandgoed omdat er van uitgegaan wordt dat het baggeren met gesloten beurs kan 

plaatsvinden. Hierover vinden gesprekken plaats met de gemeente Zeewolde en Rijkswaterstaat. 

Eventuele meerkosten, die nodig zouden zijn voor tijdelijke voorzieningen om tijdens het Nawaka bij 

dieper water te komen, vallen waarschijnlijk bij de vereniging Scouting Nederland.  

 

Wat verstaat het landelijk bestuur onder een grote investering? 

Bij grote investeringen gaat het de geplande voorzieningen om de ambitie van het Scoutinglandgoed 

te realiseren (zoals genoemd op pagina 53 van de notitie) en niet om reguliere exploitatie / onderhoud. 

Het landelijk bestuur zal het voorstel aan de landelijke raad op dit punt verduidelijken.  

 

Wat is de relatie tussen de kosten in de meerjarenbegroting en tabel 5? 

In de meerjarenbegroting zijn t/m 2017 de opbrengsten van verhuur aan kampeerders en 

evenementen opgenomen en de kosten voor inhuur van tijdelijke voorzieningen. Na 2017 is er voor 

gekozen om alleen de netto opbrengst weer te geven. Hier zijn de kosten van inhuur van tijdelijke 

voorzieningen ten behoeve van een evenement afgetrokken (sanitair, water, riolering, elektra).  

 

Hoe verhouden externe evenementen zich tot Scoutingevenementen? Hoe worden keuzes in 

prioritering gemaakt? 

Het terrein is primair bedoeld voor het organiseren van Scoutingactiviteiten. Daarnaast is het doel van 

het terrein ook niet scouts kennis te laten maken met Scouting. Hun gebruik zorgt ook voor 

broodnodige financiële middelen. Als er gekozen kan worden, zal de keuze op Scouting uitvallen. 

Gaat het om een groot extern evenement en een kleiner scoutingevenement dat zal bekeken worden 

of ze naast elkaar op het terrein plaats kunnen vinden. De vereniging kent voor haar landelijke 

ledenactiviteiten een 5 jarenplanning en is daarmee in staat om vroeg reserveringen te doen voor 

gebruik van het terrein.  

 

Hoeveel schepen kunnen na baggeren uiteindelijk niet het terrein bereiken. 

Er zijn 5 wachtschepen die een diepgang van meer dan 1,5 meter hebben en daarmee het 

Scoutinglandgoed niet kunnen bereiken. Dit probleem is niet uniek voor dit Nawaka, ook bij eerdere 

edities hadden deze groepen niet altijd de mogelijkheid om te komen. Met deze groepen zal contact 

opgenomen worden om na te gaan of ze gepland hebben te komen en welke alternatieven mogelijk 

zijn, zoals aanmeren bij de noordelijk gelegen publieke aanmeervoorziening. Het advies om in 

toekomstige communicatie concreter aan te geven wat wel en wat niet kan wordt ter harte genomen.  

 

Hoe is het gesteld met toegankelijkheid voor scouts met een beperking? 

Het Scoutinglandgoed is op dit moment al toegankelijk voor scouts met een beperking en ze maken 

ook al gebruik van het terrein. De gekozen verharding voor de hoofdpaden is goed berijdbaar met 

rolstoelen en het noordelijke binnendijkse toiletgebouw is via dit verharde pad bereikbaar. Beide 

toiletgebouwen zijn voorzien van een mindervaliden toilet. Het buitendijkse terrein is bereikbaar via de 

opgang voor gemotoriseerd verkeer. Het terrein beschikt (nog) niet over aangepaste 

douchevoorzieningen Voor de toegankelijkheid laat het terrein zich adviseren door 

ervaringsdeskundigen en team Scouting met een beperking van Scouting Nederland en onze externe 
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partner NSGK. Bij de plannen voor toekomstige bebouwing is toegankelijkheid een van de 

uitgangspunten.  

 

Toes is nog niet verplaatst, welke uitdagingen brengt dit met zich mee? 

Voor de komende evenementen zal het nog nodig zijn om materiaal te verplaatsen vanuit Lelystad 

naar Zeewolde. In overleg tussen het Scoutinglandgoed en TOES is wel gekeken welke materialen 

jaarrond in containers op het Scoutinglandgoed kunnen blijven. Tijdens komende evenementen zal 

ook een tijdelijke materiaalopslag op het Scoutinglandgoed gerealiseerd moeten worden.  

 

Kan er meer toegelicht worden over de grote kostenposten in de meerjarenbegroting: huisvesting en 

personeel? 

Het merendeel van de kosten in de post huisvesting bestaat uit de erfpachtcanon en de huurkosten 

voor het terrein. De eerste vijf jaar van het gebruik is met Staatsbosbeheer een aanvangskorting 

afgesproken. Hierom nemen de huisvestingskosten na 2020 toe. Zoals in de notitie aangegeven wordt 

rekening gehouden met extra personele inzet voor de komende jaren om acquisitie te doen en 

reclame te maken. Een deel van deze inzet zal na 2019 teruggeschroefd worden. Daarnaast is 

rekening gehouden met een stelpost voor betaalde inzet gedurende de week om niet scouts te 

kunnen ontvangen.  

 

Waarom wordt voorgesteld de eerdere verdeling in deelproject A t/m D losgelaten? 

In 2014 zijn de investeringen verdeeld over 4 deelprojecten met ieder een eigen 

besluitvormingstraject. Een deel van deelproject A (waarvoor toestemming gegeven is in 2014) is 

uitgevoerd maar een aantal gebouwen is nog niet gerealiseerd. Om alle toekomstige investeringen op 

eenzelfde wijze te behandelen en de landelijke raad ruimte te geven over de uiteindelijke investering 

te beslissen wordt daarom voorgesteld voor alle toekomstige investeringen een eigen 

besluitvormingstraject te realiseren, waarbij een dekkingsplan onderdeel van het voorstel is (zoals ook 

al voorzien was voor de verblijfsaccommodatie).  

Daarnaast zat er in de indeling A t/m D een impliciete tijdsvolgorde (eerst A, dan B, …) die losgelaten 

wordt; voorstellen voor investeringen worden aan de landelijke raad voorgelegd als er een plan en 

dekking is.  

 

Hoe verhoudt verhuur van verenigingsmateriaal door TOES zich tot verhuur van materiaal aan 

gebruikers op het Scoutinglandgoed? Vraagt dat meer inzet van TOES vrijwilligers? 

Evenementenmateriaal van de vereniging wordt op dit moment beheerd door het team ondersteuning 

van evenementen van Scouting (TOES). Een groot deel van het jaar wordt dit materiaal niet gebruikt. 

Dit biedt mogelijkheden om het (ook) te verhuren aan gebruikers van het Scoutinglandgoed. Met 

TOES vindt overleg plaats hoe dit mogelijk is, waarbij inzet van vrijwilligers en de beperkingen die dit 

eventueel met zich meebrengt onderdeel van het gesprek is.  

 

Wordt bij externe evenementen ook een beroep gedaan op vrijwilligers in de begeleiding? Hoe wordt 

omgegaan met de inzet van een betaalde beheerder (stelpost in begroting)? 

Als vrijwilligers zich willen inzetten voor externe evenementen op het Scoutinglandgoed, dan wordt dit 

zeer gewaardeerd. Naar gebruikers van het terrein heeft het Scoutinglandgoed een verplichting. Bij 

het niet beschikbaar hebben van vrijwilligers zal de toegezegde dienst wel geleverd moeten worden. 

Ervaring leert ook dat door de week als met name niet scouts gebruik maken van het terrein de 

beschikbaarheid een uitdaging is. De opname van een stelpost voor beheerder is met dit in het 

achterhoofd opgenomen. 

 

Hoe kan veiligheid van gasten geborgd worden als logistiek verkeer (tijdens opbouw) van 

evenementen het terrein gebruikt terwijl er ook evenementendeelnemers of kampeerders op het 

terrein zijn? 

Dit mogelijk knelpunt is niet alleen aanwezig bij gebruik van het terrein door meerdere partijen maar 

speelt ook tijdens het evenement zelf, waarbij deelnemers en logisitiek verkeer elkaar kunnen 
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ontmoeten. In dit geval is het de verantwoordelijkheid van het evenement toe te zien op veiligheid. Bij 

gebruik van het terrein door meerdere partijen zal door compartimentering en gescheiden ingangen 

conflicten bij medegebruik voorkomen worden.  

 

De prijs van het Naaldenveld op pagina 59 is de prijs van 2018 en niet van 2017. 

Waarvan akte. 

 

Er is een aanvraag gedaan voor een bijdrage bij de Postcode Loterij. Waarom is de landelijke raad 

daarover niet geïnformeerd? Is nu al gestart met realisatie van dit deelproject zonder toestemming van 

de LR? 

In 2014 is afgesproken dat voordat gestart wordt met de realisatie van de verblijfsaccommodatie er 

een voorstel met dekking aan de landelijke raad wordt voorgelegd. Hiervoor is het noodzakelijk om 

vooraf fondsen en andere financiers voor een bijdrage te benaderen. Voor het avonturenhuis, dat een 

grote investering is, is een aanvraag ingediend bij fondsen en de Postcode Loterij. Pas als de dekking 

rond is, wordt een uitgewerkt voorstel aan de landelijke raad voorgelegd. In de rapportage van 

september (en eerdere rapportages) is aangegeven dat een Programma van eisen opgesteld is. In 

juni is gerapporteerd dat met de NSGK over het avonturenhuis overleg plaatsvindt. In de notitie voor 

december is aangegeven dat een aanvraag is ingediend bij de Postcode Loterij en dit is ook gedeeld 

met de financiële commissie tijdens het overleg in oktober. 

 

TOES is nu verkocht en wordt terug gehuurd. Wat betekent dit? 

Door de ‘pas op de plaats’ begin 2017 is de nieuwbouw van het magazijn en de verhuizing van TOES 

naar het Scoutinglandgoed uitgesteld. Door de terughuur constructie ligt er geen tijdsdruk op 

nieuwbouw en verhuizing en kan TOES nog gebruik maken van het magazijn. Een aantal kosten die 

met eigendom samenhingen (afschrijving, opstalverzekering, OZB) zijn weggevallen. De huur van het 

gebouw is daarvoor in de plaats gekomen. Daarnaast wordt een deel van het buitenterrein dat 

gehuurd werd, niet meer gebruikt en is de huur hiervan opgezegd. De tijd wordt door de vereniging 

gebruikt om na te gaan hoe de toekomstige voorziening voor TOES er uit moet zien en of de ambities 

uit het verleden nog reëel zijn. Het uitgangspunt is nog steeds dat de materialen van de vereniging op 

het Scoutinglandgoed opgeslagen worden zodat transportkosten bij evenementen wegvallen.  

 

Waar zijn de opbrengsten van de verkoop van TOES geboekt? Dit komt toch ten goede van realisatie 

van een nieuw magazijn? 

De opbrengsten van de verkoop van het magazijn in Lelystad staan op de balans van de vereniging. 

Dit bedrag blijft beschikbaar voor nieuwbouw. Het bedrag wordt niet gebruikt om de huurkosten te 

dekken. 

 

Welke gesprekken worden gevoerd met de gemeente Zeewolde? 

Met de gemeente Zeewolde wordt overlegd over de betrokkenheid van de gemeente bij toekomstige 

evenementen, het uitdiepen van het Nuldernauw, het economische voordeel dat ondernemers uit 

Zeewolde hebben van de aanwezigheid van het Scoutinglandgoed, het uitvoeren van activiteiten door 

Scouting in het dorp, de naamsbekendheid van de gemeente door de aanwezigheid van het 

Scoutinglandgoed en de mogelijkheden om aanvullende evenementen op het Scoutinglandgoed te 

kunnen organiseren.  

  

Bij de start van het project is gesproken over mogelijke samenwerking met de Floriade. Is daar nog 

sprake van? 

Op dit moment zijn daarvoor geen concrete plannen. In de tijd van het doen van een bid door de 

gemeente Almere is hierover wel gesproken.   

 

Scout Up Your Summer is nu een activiteit van het Scoutinglandgoed. Is het denkbaar dat het in de 

toekomst weer een landelijke ledenactiviteit wordt? 
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Scout Up Your Summer werd oorspronkelijk gezien als een nieuw concept voor de Nationale 

Jamboree. Dit bleek anders uit te vallen en dit was een belangrijke reden om de activiteit onder het 

Scoutinglandgoed te brengen. Het evenement heeft groeipotentie maar op dit moment zijn er nog 

geen ideeën om het weer als landelijke ledenactiviteit binnen de vereniging onder te brengen.  

 

Hoe houden we een eerlijke dialoog tussen het Scoutinglandgoed als aanbieder van het terrein en 

landelijke ledenactiviteiten als gebruiker? 

Het is belangrijk om het gesprek over gebruik van het landgoed niet als een wij-zij discussie aan te 

vliegen maar met elkaar in dialoog te blijven. Het Scoutinglandgoed is door Scouting Nederland 

ontwikkeld om scouts er te kunnen laten kamperen en evenementen te organiseren. Net als bij andere 

labelterreinen is er wel aandacht voor de exploitatie. Te lage kosten voor activiteiten leiden tot hogere 

kosten voor het Scoutinglandgoed en daarmee voor tekorten in de vereniging. In de driehoek 

projectbureau, Scoutinglandgoed en landelijk bestuur houden betrokkenen elkaar scherp, dat er 

transparant geoffreerd wordt. 

 

Welke LLA moeten gebruik maken van het terrein en welke niet.  

De wens voor het Scoutinglandgoed is ingegeven door de steeds grotere onzekerheid rond gebruik 

van tijdelijke terreinen voor grootschalige evenementen. Deze vonden ook niet plaats op terreinen van 

Scouting Nederland (Nawaka, Scout In, Nationale Jamboree) waardoor huurkosten niet ten goede aan 

eigen terreinen kwamen. De jaarlijkse verenigingsactiviteiten (LSW, Zeilwedstrijden, Scoutiviteit, 

Zeilschool) vinden plaats op eigen terreinen. Het is niet de insteek om deze evenementen en 

trainingen verplicht gebruik te laten maken van het Scoutinglandgoed. Ontwikkelingen binnen een 

activiteit en gebruiksmogelijkheden op locaties waar nu gebruik van gemaakt wordt, kunnen wel reden 

zijn om voor een ander terrein te kiezen. Uitzondering hierop is het evenement Exxploraxxion 2017 

waarbij het bestuur ervoor gekozen heeft dit op het Scoutinglandgoed plaats te laten vinden.  

 

Wat is het droombeeld voor het Scoutinglandgoed voor de vereniging? 

Het eindbeeld voor het Scoutinglandgoed is nog ongewijzigd ten opzichte van 2014.  

 

Aangepast voorstel 

Naar aanleiding van de gestelde vragen en de gevoerde discussie, stelt het landelijk bestuur voor om 

het voorgenomen besluit op de volgende wijze aan te passen: 

 Het concretiseren van het begrip ‘grote investering’ op pagina 56 van de notitie: het gaat hierbij 

om de een deel van de investeringen zoals genoemd op pagina 53 plus deelproject D: 

Beheergebouw  

Sanitaire voorzieningen  

Magazijn 

Verblijfsaccommodatie 

Buitendijkse toiletgebouwen 

Kantoor, ScoutShop, museum 

 Het opnemen op pagina 56 dat voorafgaande aan het voorleggen van investeringsvoorstellen aan 

de landelijke raad voorbereidende werkzaamheden verricht worden, zoals het opstellen van een 

plan van aanpak, het maken van schetsontwerpen en het benaderen van fondsen voor een 

(financiële) bijdrage. 
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Aanwezigenlijst 

 

Info avond 1 november   

    

Thédor Ebben De Baronie 

Rudolf van den Eventuin Drie Rivieren Utrecht 

Thijs van den Boom Eindhoven 

Jos Kruizinga Groningen 

Kim Terra Haarlem 

Frank de Krom Hart van Brabant 

Luc Rader Hollands Midden 

Jelle De Hart Klein Gelderland 

Bart Wiegers Noord Veluwe Flevoland 

Fred Vermeulen Rondom de IJssel 

Niels Dimmers Utrechtse Heuvelrug 

Robert Jan Meijer Utrechtse Heuvelrug 
  

Maurice van der Leeden landelijk bestuur 

Nic van Holstein landelijk bestuur 

Wieteke Koorn landelijk bestuur 

Wendy Beenakker landelijk bestuur 

Lars Wierenga landelijk bestuur 

Philip Komen landelijk bestuur 

Peter Messerschmidt directeur Scoutinglandgoed Zeewolde 

Fedde Boersma directeur Scouting Nederland 

 

Presentatie tijdens informatie-avond 
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Bijlage 2: Advies commissie Scoutinglandgoed Zeewolde 
 

Het Landgoed commissie heeft in 2017 een personele omzetting plaats gehad. Dit kwam doordat de 

in de raadsleden geen raadsleden meer waren of een mogelijke belangenverstrengeling zou 

veroorzaken. 

 

Bart Wiegers is nieuw in deze commissie en zou zich kandidaat stellen in de komende Raad van 

december as. Bas Oudewortel wil nog wel als adviseur aanwezig zijn. We hebben onder leiding van 

een HRM-er elkaar leren kennen. In die setting hebben we ook over de doelstellingen gehad van het 

hoe en waarom deze commissie nodig is en voor wie we er zijn. 

 

Op de bijeenkomst op 1 november ’17 is het een en ander besproken zie ook het verslag dat er van 

gemaakt is. We zijn als landelijke raad volledig op de hoogte gebracht van het wel en wee van het 

landgoed. Het bestuur is zoals verwacht niet over één nacht ijs geweest en ook niet na de tweede. 

De verliezen die voorzien worden zijn meer van economische en juridische aard. Met deze constructie 

komt er geld binnen bij de vereniging of binnen het fonds. Het bestuur is van plan de geldstromen 

meer inzichtelijk maken.  

 

Het besluit dat we als landelijke raad moeten nemen om de fase A tot en met D los te laten is door de 

aanwezige leden ook als logisch gevolg overgekomen. Dus we adviseren om deze beslissing aan te 

nemen. 
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Bijlage 3: Overzicht leeftijdsopbouw leden groepsbesturen 
 

Aantal 
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Bijlage 4: Ter informatie – vacaturetekst lid landelijk bestuur 
 

 


