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1 Verslag
1. Opening
Voorzitter Jaap Boot opent de 90e landelijke raad, heet alle aanwezigen welkom, stelt de
bestuursleden voor en noemt daarbij in het bijzonder Raymond Wonink, die als lid van het Project
Scouting Talent tot en met de volgende landelijke raad met het bestuur mag meedraaien, maar daarbij
geen stemrecht heeft. Vervolgens vraagt de voorzitter de landelijke raad een moment van stilte in acht
te nemen ter nagedachtenis aan alle scouts die dit jaar zijn overleden.
De voorzitter geeft aan voorafgaande aan de raad door meerdere raadsleden benaderd te zijn met
vragen over het Scoutinglandgoed. Tijdens het middagdeel staat de notitie over de toekomst van het
Scoutinglandgoed op de agenda en zal er ruimte zijn om met elkaar in discussie te gaan en vragen te
beantwoorden. Indien nodig zal er een extra bijeenkomst voor raadsleden over het Scoutinglandgoed
worden gehouden. De agenda van de landelijke raad wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
De voorzitter meldt dat er opnames van de vergadering worden gemaakt, zodat de toehoorders op het
balkon boven de vergadering ook goed kunnen volgen. De opnames worden verder niet uitgezonden.
De voorzitter inventariseert welke raadsleden voor het eerst en welke raadsleden voor het laatst zijn
en feliciteert Reinold Mulder die op zijn 50e verjaardag aanwezig is om aan de landelijke raad deel te
nemen.
Wouter Zilverberg meldt een toevoeging te hebben op de uitgereikte stand van zaken team
Internationaal (zie agendapunt 4d). Op de voorkant wordt melding gemaakt van het Donation platform
WOSM, waarbij op dit moment een project loopt van Syrische vluchtelingen in Nederland die een
eigen groep hebben opgericht. De teller van het crowdfundplatform staat echter nog te laag en als de
funding niet volledig gerealiseerd wordt gaat al het geld weer terug. Hierbij dus nog een laatste oproep
om hier een bijdrage aan te doen.
Vervolgens geeft de voorzitter de kandidaten die voorgedragen worden (zie agendapunt 3) de
gelegenheid zich persoonlijk voor te stellen en geeft aan dat er tijdens de lunchpauze gelegenheid is
voor nadere kennismaking.
Lars Wieringa meldt dat hij de volgende landelijke raad, na het volbrengen van 3 bestuurstermijnen,
afscheid zal nemen als lid van het landelijk bestuur. Hierdoor ontstaat opnieuw een vacature in het
bestuur. Tevens vermeldt Lars, ten aanzien van de implementatie van het nieuwe systeem aan
waarderingstekens, dat tijdens de lunch gelegenheid is om van gedachten te wisselen over het
inrichten van interregionale waarderingscommissies.
2. Meningsvormend deel
Het meningsvormend deel staat dit keer in het teken van participatieve beleidsontwikkeling en
besluitvorming. Han Admiraal en Arwen van der Leeuw lichten het doel en programma toe aan de
hand van een presentatie en Han meldt daarbij trots te zijn dat 2 explorers uit zijn regio zijn
meegekomen om kennis te maken met de landelijke raad en mee te denken tijdens het
meningsvormend deel. De presentatie is beschikbaar op de website:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2017-12-09/verslag-13/4291-meningsvormend-deel
Het voornaamste doel is om de LR leden met elkaar in gesprek te laten gaan over hun rol en de
invulling daarvan. Ook zijn er een aantal tools getoond die regio's en groepen kunnen gebruiken om
op een creatieve manier te kunnen stemmen en ideeën kunnen werven.
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Met behulp van een online enquête (Mentimeter) wordt de raadsleden onder andere gevraagd aan te
geven welke woorden voor hen kenmerkend zijn voor de rol van een landelijk raadslid. Uit de
wordcloud komen onder andere begrippen naar voren als: vertegenwoordiger, inspirator, betrokken,
verbinder, scout, kritisch.
Vanuit de regio Baronie wordt een voorbeeld gegeven hoe jongeren zijn betrokken bij de regioraad,
door de regioraad meer interactief te maken, workshops te houden en samen met jongeren in gesprek
te gaan. Dit heeft geleid tot een grote opkomst waarbij vrijwel alle aanwezige groepen jongeren
hadden meegenomen.
Het tweede deel van het meningsvormend deel wordt besteed aan het in groepjes nadenken en
reageren op de inhoud van de toolkit voor nieuwe raadsleden zoals deze door de introductie- en
begeleidingscommissie (IBC) wordt ontwikkeld. Wanneer de toolkit (in de vorm van een waaier) af is
wordt deze met de raadsleden gedeeld.
3. Voordrachten en stemming
De voorzitter meldt dat er 36 regio’s en 2 vertegenwoordigers van het waterwerk aanwezig zijn,
waarmee het benodigde quorum (25) is behaald.
De voorzitter brengt de voordrachten voor leden van het landelijk bestuur en de commissie
Scoutinglandgoed in stemming (zie agendapunt 13 voor de uitslag).
4. Mededelingen
a. Overzicht free publicity (uitgedeeld, zie bijlage 1).
b. Stand van zaken Scoutinglandgoed (uitgedeeld, zie bijlage 2).
c. Stand van zaken implementatie nieuw systeem van waarderingstekens (bij agendastukken
toegevoegd).
d. Stand van zaken team Internationaal (uitgedeeld, zie bijlage 3).
e. Voortgang project Meiden in Scouting (ter plekke toegelicht).
f. Evaluatie Scoutfit (ter plekke toegelicht).
Lars Wieringa vult t.a.v. het nieuwe systeem van waarderingstekens aan, dat er een werkgroep aan
de slag is met de inrichting van de interregionale beoordelingscommissies en dat het nog steeds
mogelijk is hierbij aan te sluiten om de uitvoering te helpen realiseren.
Wendy Beenakker licht aan de hand van een presentatie de stand van zaken toe over het project
Meiden in Scouting. De samenwerkingsovereenkomst ter hoogte van €275.000 met UPS is getekend.
Scouting Nederland gaat niet alleen met dit thema aan de slag, want UPS is ook met een aantal
andere landen een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De presentatie is beschikbaar op de
website: https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2017-12-09/verslag-13/4292-meiden-in-scouting Aansluitend stelt Leonie Schuur
zich voor als projectleider Meiden in Scouting en zij is voor vragen en tips over meiden in Scouting
bereikbaar via: leonie.schuur@scouting.nl
Daarbij roept Wendy Beenakker de raadsleden op de groepen in de regio te wijzen op de
mogelijkheden van ‘Scouts in kaart’ waarmee voor alle groepen het marktpotentieel aan nieuwe leden
en meisjes in de eigen omgeving goed in beeld gebracht kunnen worden.
Wendy Beenakker vult t.a.v. team internationaal aan dat er hard wordt gewerkt aan de opbouw van
het team en dat geïnteresseerde kandidaten zich kunnen melden bij internationaal@scouting.nl
Nic van Holstein meldt dat de evaluatie Scoutfit is opgepakt. Er wordt onderzoek gedaan onder
leidinggevenden en onder klanten van de Scoutshop. Daarbij wordt onder andere gekeken naar
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gebruik, duurzaamheid, waardering en wensen voor de toekomst. Tijdens de volgende landelijke raad
van zaterdag 9 juni a.s. zullen de uitkomsten worden besproken tijdens het meningsvormend deel. De
uitkomsten zullen ter voorbereiding vooraf worden toegestuurd.
5. Verslag landelijke raad 10 juni 2017, inclusief actie- en besluitenlijst
De voorzitter meldt vooraf dat, zoals aangegeven op pag. 6 in nazending, 2 correcties in het verslag
worden meegenomen t.a.v.:
 5.1.11. Rapportage activiteitenplan 2016. Hier staat: “De landelijk raad stemt met algemene
stemmen in met het activiteitenplan scouting Nederland 2017”. Dit moet zijn: “de landelijke
raad neemt kennis van de rapportage van het activiteitenplan Scouting Nederland 2016”.
 5.1.12. Financiën en beheer: Hier staat dat Nic van Holstein de begroting toelicht. Dit moet
zijn: de jaarrekening 2016.
Met medeneming van bovengenoemde correcties stelt de landelijke raad het verslag van de
landelijke raad d.d. 10-06-2017 incl. besluitenlijst vast en neemt de actielijst ter
kennisgeving aan
6. Lopende zaken introductie- en begeleidingscommissie
Quirine van Mourik geeft namens de IBC aan blij te zijn met de tijdens het meningsvormend deel
verzamelde input voor de toolkit voor raadsleden. Een en ander zal de komende periode worden
verwerkt waarbij het streven is de toolkit tijdens de volgende landelijke raad van 9 juni 2017 te kunnen
uitreiken. Ten slotte geeft Quirine aan dat de commissie nog steeds plek heeft voor en extra lid.
7. Presentatie uitkomsten onderzoek Scouting in de praktijk
Maurice van der Leeden licht toe dat in 2010 de nieuwe spelvisie en –methode is geïntroduceerd en
dat het goed is om na een tijdje even terug te kijken hoe dit bij de groepen is geland en wat er in de
groepen mee gebeurt. Hiervoor is vanuit het landelijk team Spel een breed participatief onderzoek
uitgevoerd onder de noemer ‘Scouting in de praktijk’, waarin de kwaliteit van het spel in de groep en
de aansluiting hiervan bij de spelmethode centraal staat. Aan de hand van een presentatie licht
Maurice de eerste uitkomsten op hoofdlijnen toe. Wanneer alle uitkomsten zijn verwerkt zullen deze
met de raad en de vereniging worden gedeeld. De presentatie is beschikbaar op de website:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2017-12-09/verslag-13/4293-presentatie-onderzoek-scouting-in-de-praktijk
8. Voorstel aanpassing tuchtrechtorganisatie
a. De landelijke raad neemt kennis van het voorstel om na beëindiging van Stichting
Tuchtrecht Vrijwilligerswerk, tuchtrecht onder te brengen bij het Instituut Sport
Rechtspraak waarbij het formele besluit rond aanpassing statuten en huishoudelijk
reglement in juni 2018 genomen wordt.
b. De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met onderstaande overgangsregel om
voor de overgangsperiode de relevante artikelen in het huishoudelijk regelement aan te
passen:
Artikel 175 Overgangsbepaling
Indien de overeenkomst met Stichting Tuchtrecht, zoals bedoeld in artikel 174 lid 3, wordt
opgeschort of beëindigd, vervalt de werking van artikel 174 van dit reglement tot de
opschorting eindigt of een nieuwe overeenkomst is gesloten.
9. Grondruil Ada’s Hoeve
Kim Terra vraagt of er een schoongrondverklaring is afgegeven voor de grond die we erbij krijgen.
Fedde Boersma licht toe dat dit inderdaad wordt meegenomen in de procedure.
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De landelijke raad neemt kennis van de voorgenomen grondruil bij Buitencentrum Gilwell
Ada’s Hoeve, conform de in 2014 opgestelde beleidsregels ‘Verwerven en vervreemden
onroerende zaken’.
10. Notitie Scoutinglandgoed Zeewolde
Frank de Krom meldt dat hij nog het enige lid is van de commissie Scoutinglandgoed en roept mede
raadsleden op zitting in de commissie te nemen. Frank krijgt hierbij ondersteuning vanuit het landelijk
team HRM, maar versterking van het team vanuit de raad is zeer gewenst. Verder geeft Frank aan
vanuit de commissie Scoutinglandgoed achter de aanpak in de notitie te staan.
Philip Komen licht aan de hand van een presentatie de notitie toe, welke vooraf met de leden van de
landelijke raad is besproken in een extra bijeenkomst op 1 november jl. Tijdens deze bijeenkomst is
de notitie besproken en hebben raadsleden vragen kunnen stellen. Naar aanleiding van deze
bijeenkomst en de gestelde vragen is het voorstel aangepast en met de nazending meegestuurd (de
presentatie is beschikbaar op de website:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2017-12-09/verslag-13/4294-presentatie-slz )
Nic van Holstein licht de financiële stand van zaken toe. Om de liquiditeit te verhogen en in de
exploitatie te kunnen investeren is het voornemen een rekening courant krediet af te sluiten van
€350.000. Daarbij is het de bedoeling deze lening door het organiseren van meer activiteiten via de
exploitatie terug te verdienen.
Remco Noor vraagt zich af waarom het baggeren zo lang is uitgesteld dat we nu een verlengde
steiger moeten aanleggen die veel geld kost.
Philip Komen geeft aan dat we te maken hebben met andere partijen, zoals Rijkswaterstaat en
gemeente Zeewolde. De insteek is een ruil waarbij Rijkswaterstaat zand wegbaggert en dat de
opbrengst van het zand voor de baggeraar is, waarmee je met gesloten beurs de zandbank kwijt bent.
Dat is niet iets dat je met procedures en brieven voor elkaar krijgt maar door goed overleg. Of dat lukt
is een tweede, maar dat is onze insteek. Ten aanzien van Nawaka18 is daarbij afgesproken dat als de
zandbank nog niet weg is, we er met een verlengde steiger voor zorgen dat je veilig met de meeste
wachtschepen kunt aanleggen. Een verlengde steiger kost geld en om de deelnemers van het
Nawaka niet met deze discussie te belasten, komen de kosten van de verlengde steiger ten laste van
VSN. De wachtschepen kunnen dus op enkele uitzonderingen na de steiger bereiken. De deelname
aan het Nawaka is daarmee geborgd en verder zijn we in onderhandeling over baggeren met gesloten
beurs.
Wim Willems geeft aan zich ernstig zorgen te maken over het landgoed en roept de landelijke raad op
met zijn allen de discussie te starten over de kwaliteit en de wijze van aanlevering van de stukken
vanuit het bestuur en de kwaliteit van het risicomanagement en met elkaar nadenken hoe we hier
meer grip op kunnen krijgen.
Philip Komen licht toe dat het risicomanagement vol bij het bestuur op het netvlies staat. Dat is ook de
aanleiding om begin 2017 een pas op de plaats te maken. Met het loslaten van de fasering van de
deelprojecten wil het bestuur juist afstappen van het mandaat om project A volledig te kunnen
uitvoeren, maar eerst alle grote investeringen hiervoor goed bestuderen en hier op tafel leggen.
Daarmee is het voorstel om de landelijke raad aan de voorkant te betrekken en samen te overleggen
en niet alleen van achter de bestuurstafel over de verdere grote investeringen voor het afronden van
project A te besluiten.
Wim Willems legt de landelijke raad voor niet in te stemmen met het voorstel en roept het bestuur op
te luisteren naar de landelijke raad zodat we samen stappen kunnen zetten naar ordentelijke
besluitvorming en geen risico’s meer lopen. Het voorstel is volgens Wim niet besluitrijp en dient op
een aantal thema’s nader uitgewerkt te worden. Deze thema’s zijn:
1. Het vergunningenbeleid in relatie tot de exploitatie;
2. Beschikbaarheid van stukken en afstemming met de landelijke raad;
3. Rol van de commissie Scoutinglandgoed;
4. Kwaliteit van de rapportages;
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5. Risicoanalyse en wijze van risicomanagement;
6. Besluitvorming over de deelprojecten
7. Financiën met betrekking tot liquiditeit en exploitatie.
Philip Komen geeft aan dat in de notitie bij de exploitatie en begroting risico’s staan aangegeven,
maar dat het goed is bovenstaande punten nader uit te werken.
Kim Terra vraagt wat de gevolgen zijn voor de vereniging en eventueel de contributie als het landgoed
verlies blijft leiden?
Nic van Holstein geeft aan dat het directe risico beperkt is tot de afschrijving op het aandelenkapitaal
dat Scouting Nederland heeft ingebracht. Dit is in totaal 6 ton, bestaande uit: 4,5 ton giften en 1,5 ton
uit eigen vermogen. Als het landgoed op lange termijn verlies blijft leiden, dan kunnen er geen
activiteiten meer ontplooid worden. Daarom richten wij ons nu ook op het op orde krijgen van de
exploitatie en meer activiteiten en evenementen doorgang te laten vinden door bijvoorbeeld meer in te
zetten op scholen en externe organisaties.
Leanne van der Weij vraagt zich af wat het onderpand is voor de hypotheek die voor het landgoed is
afgesloten.
Nic van Holstein: Het onderpand van de hypotheek is de pachtovereenkomst van de grond van het
Scoutinglandgoed.
Sven van Nieuwenhoven stelt dat er eerder gevraagd is om een plan voor de toekomst. Het voorstel
dat nu voorligt is geen plan voor de toekomst maar een voorstel om het plan dat er lag niet meer zo uit
te voeren. Daarin mist de ambitie om met het landgoed aan de slag te gaan met een daaraan
gekoppelde meerjarenplanning en –begroting.
Nic van Holstein geeft aan dat de ambitie voor wat we met het landgoed willen bereiken nog steeds
overeind staat.
Alexander Kloppers geeft aan het niet duidelijk te hebben hoe de projectbeheersing in zijn werk gaat.
Nic van Holstein licht toe dat de Scoutinglandgoed BV een directeur en een team vrijwilligers heeft die
het beheer van het landgoed voor hun rekening nemen. De directeur heeft ook een kantoor op het
LSC dus er is regelmatig contact en overleg. De vereniging Scouting Nederland en het Scouting
Nederland Fonds worden beiden als aandeelhouders vertegenwoordigd door een aantal
bestuursafgevaardigden waarmee minimaal 2 x per jaar een formeel aandeelhoudersoverleg
plaatsvindt.
Remko Noor geeft aan bezwaar te hebben tegen het loslaten van de fasering van de deelprojecten,
omdat met de fasering juist de prioritering is vastgesteld.
Nic van Holstein licht toe dat er ook sprake is van voortschrijdend inzicht. Zo kan bijvoorbeeld de de
beheersaccommodatie als onderdeel van project A, mogelijk beter gerealiseerd worden in relatie met
het avonturenhuis, dat onderdeel is van project C.
Philip Komen geeft aan het belangrijk is om met elkaar het gesprek aan te gaan over welke informatie
de landelijke raad van het bestuur wil hebben en welke informatie het bestuur daarvoor van het
landgoed nodig heeft. Misschien is het beter om, zoals Wim Willems aangeeft, eerst met een nadere
uitwerking te komen en aan de landelijke raad voor te leggen voordat er besluiten worden genomen.
Robbert Gijsbertse vraagt of in de risicoanalyse dan ook meegenomen kan worden hoe de
meerjarenplanning zich verhoudt tot de het bestemmingsplan?
Philip Komen: Ja, dat nemen we mee.
Wim Willems geeft daarbij aan de komende maanden wel te willen meedenken over de uitwerking van
de 7 eerder genoemde thema’s.
Alexander Kloppers vraagt of bij deze uitwerking niet alleen de rol van de commissie
Scoutinglandgoed maar ook de algehele governance ten aanzien van het landgoed meegenomen kan
worden.
De voorzitter geeft aan dit voor zover dat niet al is gedaan in de nadere uitwerking nog eens goed te
beschrijven.
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De voorzitter legt de vraag voor of de voorstellen notitie besluitrijp zijn om over te stemmen of dat een
aantal onderwerpen eerst nog nader uitgewerkt en samen met de landelijke raad besproken moeten
worden.
De landelijke raad besluit de notitie Scoutinglandgoed Zeewolde niet in stemming te brengen.
De voorzitter geeft daarop aan dat het bestuur in januari en februari 2018 aan de slag zal gaan met
het nader uitwerken van de risicoanalyse, rapportage, plan van aanpak, rol van de commissie
Scoutinglandgoed, leningen en bedragen, prioritering en ambitie. Hiervoor zal een bijeenkomst
worden geprikt en het is ieders eigen verantwoordelijkheid om daar wel of niet bij aanwezig te zijn.
Indien nodig roept, zoals in het huishoudelijk reglement staat aangegeven, de voorzitter formeel de
landelijke raad bij elkaar om besluiten te kunnen nemen. Als dit sneller kan dan te wachten tot de
volgende geplande landelijke raad van 9 juni a.s. dan is er geen bezwaar dit eerder te doen.
11. Activiteitenplan 2018
De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het activiteitenplan Scouting Nederland
2018.
12. Financiën en beheer
Nic van Holstein licht de begroting 2018 toe aan de hand van een presentatie. De presentatie is
beschikbaar op de website: https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijkezaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2017-12-09/verslag-13/4295-begroting-2018
Op de vraag of de inflatiecorrectie van de contributie verhoging volgend jaar weer wordt afgerond,
geeft Nic van Holstein aan dat gerekend wordt met het reële (niet afgeronde) bedrag.
Wim Willems geeft aan dat in de toelichting staat aangegeven dat het exploitatiesaldo over 2018 naar
verwachting door de aanloopverliezen van het Scoutinglandgoed negatief gaat uitkomen. Wim stelt
voor de nettobegroting op 0 te laten uitkomen door de bestemmingsreserve hier af te halen en 32K op
de personeelskosten te bezuinigen.
De voorzitter licht toe dat de bestemmingsreserve pas gebruikt gaat worden als er een plan voor is.
Ten aanzien van de personeelskosten verwijs Nic van Holstein naar het al eerder gegeven antwoord
hierover bij de regiovragen en geeft aan het voorstel van Wim niet over te nemen.
Frank de Krom geeft namens de financiële commissie aan de landelijke raad te adviseren de
begroting ongewijzigd aan te nemen.
De landelijke raad:
a. Keurt de begroting 2018 Scouting Nederland inclusief nota van toelichting met
meerderheid van
stemmen goed.
b. Neemt kennis van het advies van de financiële commissie.
c. Neemt kennis van de begroting en toelichting 2018 van Scoutinglandgoed BV.
13. Benoemingen a.d.h.v. getelde stemmen
Op basis van schriftelijke stemming worden de volgende personen (her)benoemd:
a. De landelijke raad herbenoemt Wieteke Koorn met algemene stemmen als vicevoorzitter van het landelijk bestuur voor een periode van 3 jaar.
b. De landelijke raad herbenoemt Wendy Beenakker met algemene stemmen als
Internationaal Commissaris/lid landelijk bestuur voor een periode van 3 jaar.
c. De landelijke raad herbenoemt Philip Komen met algemene stemmen als lid van het
landelijk bestuur voor een periode van 3 jaar.
d. De landelijke raad herbenoemt Maurice van der Leeden met algemene stemmen als lid
van het landelijk bestuur voor een periode van 3 jaar.
e. De landelijke raad benoemt Laura Neijenhuis met algemene stemmen als lid van het
landelijk bestuur voor een tussentijdse periode van 1 jaar.
f. De landelijke raad benoemt Bart Wiegers met 31 stemmen voor en 3 stemmen tegen als
lid van de commissie Scoutinglandgoed.
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Het nieuwe rooster van aftreden is als bijlage 4 aan het verslag toegevoegd.
14. Rondvraag en sluiting
Thea Klaver verzoekt alle gebruikte afkortingen in de agendastukken op een lijst te zetten, zodat deze
eenvoudig zijn terug te zoeken.
De voorzitter geeft aan dit voorstel graag over te nemen.
Jelle de Hart wil zich graag kandidaat stellen voor de commissie Scoutinglandgoed.
Serry van de Graaf verzoekt de voorzitter de raadsleden voortaan te verzoeken te gaan staan bij het
in acht nemen van stilte voor de overledenen.
Serry van de Graaf geeft aan het voorstelrondje van voorgedragen kandidaten de volgende keer
graag op papier of via een video te willen, zodat de tijd aan dingen besteed kan worden die (nog)
belangrijker zijn.
De voorzitter neemt de opmerking ter harte.
Serry van de Graaf stelt zich ook beschikbaar voor de commissie Scoutinglandgoed.
Sven van Nieuwenhoven: Is het mogelijk de raadsleden van alle landelijke ledenactiviteiten en
labelterreinen van een rapportage te voorzien, net zoals we dat nu van het scoutinglandgoed krijgen,
zodat we als vereniging inzicht hebben in de exploitatie die erbij hoort?
De voorzitter geeft aan op voorhand niet enthousiast te zijn over het optuigen van een extra
rapportagesysteem, maar geeft aan de vraag mee te nemen en er over na te denken.
Wim Willems: De wetgeving rondom privacy is veranderd. Hoe gaat het landelijk bestuur deze nieuwe
Europese privacy wetgeving inpassen en hoe gaan we hier aan voldoen? Ik zou hierover graag
geïnformeerd worden.
De voorzitter: Een terechte opmerking en we zijn er hier ook al mee bezig. Er hierover binnenkort
informatie gestuurd naar de groepen (N.B. Hierover zijn twee informatieavonden georganiseerd op
resp. 29 januari en 8 februari 2018 en is informatie op de website geplaatst:
https://www.scouting.nl/ondersteuning/kennisnetwerk/juridischezaken/privacywetgeving?highlight=WyJwcml2YWN5Il0 ).
Nico Eeftink: Kunnen we de gestelde kandidaturen voor de commissie Scoutinglandgoed officieel
maken, dan kunnen ze aan de slag en hoeven we daar geen half jaar mee te wachten.
De voorzitter geeft aan dat de landelijke raad hier zelf over gaat en vraagt of de landelijke raad
hiervoor een schriftelijke stemming op prijs stelt. De landelijke raad acht een schriftelijke stemming
niet nodig, waarna de kandidaturen in stemming worden gebracht.
De landelijke raad benoemt Jelle de Hart met algemene stemmen als lid van de commissie
Scoutinglandgoed.
De landelijke raad benoemt Serry van de Graaf met algemene stemmen als lid van de
commissie Scoutinglandgoed.
De voorzitter sluit de vergadering.
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2 Actielijst
Acties naar aanleiding van de vergadering van de landelijke raad van 10
december 2017
1. Het vooraf toesturen van de uitkomsten evaluatie Scoutfit ter voorbereiding
van het meningsvormend deel van de landelijke raad op 9 juni 2018.
2. Delen van de uitkomsten van het onderzoek Scouting in de praktijk met de
vereniging en landelijke raad.
3. Het n.a.v. de notitie Scoutinglandgoed Zeewolde in januari en februari 2018
nader uitwerken van de in het verslag genoemde thema’s, waarvoor diverse
bijeenkomsten wordt geprikt en indien nodig een extra landelijke raad wordt
uitgeschreven om besluiten te nemen.
4. Alle gebruikte afkortingen in de agendastukken op een lijst te zetten, zodat
deze eenvoudig zijn terug te zoeken.
5. De raadsleden voortaan te verzoeken te gaan staan bij het in acht nemen van
stilte voor de overledenen.
6. Nadenken over de vraag of het mogelijk is de raadsleden van alle landelijke
ledenactiviteiten en labelterreinen van een rapportage te voorzien.
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Staat in planning.
Staat in planning.
Hiervoor is een extra
bijeenkomst gepland op
11 maart.
Afspraak wordt
opgepakt.
Afspraak wordt
opgepakt.
Het bestuur neemt deze
aanbeveling niet over en
blijft rapporteren zoals
gebruikelijk.
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3 Besluitenlijst
Genomen besluiten tijdens de landelijke raad van 10 december 2017
1. De landelijke raad stelt het verslag van 10-06-2017 vast met inachtneming van de in dit verslag
genoemde correcties.
2. De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met onderstaande overgangsregel om voor de
overgangsperiode de relevante artikelen in het huishoudelijk regelement aan te passen:
Artikel 175 Overgangsbepaling
Indien de overeenkomst met Stichting Tuchtrecht, zoals bedoeld in artikel 174 lid 3, wordt opgeschort of
beëindigd, vervalt de werking van artikel 174 van dit reglement tot de opschorting eindigt of een nieuwe
overeenkomst is gesloten.
3. De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het activiteitenplan Scouting Nederland 2018.
4. De landelijke raad keurt de begroting 2018 Scouting Nederland inclusief nota van toelichting met
meerderheid van stemmen goed.
5. De landelijke raad herbenoemt Wieteke Koorn met algemene stemmen als vice-voorzitter van het
landelijk bestuur voor een periode van 3 jaar.
6. De landelijke raad herbenoemt Wendy Beenakker met algemene stemmen als Internationaal
Commissaris/lid landelijk bestuur voor een periode van 3 jaar.
7. De landelijke raad herbenoemt Philip Komen met algemene stemmen als lid van het landelijk bestuur
voor een periode van 3 jaar.
8. De landelijke raad herbenoemt Maurice van der Leeden met algemene stemmen als lid van het landelijk
bestuur voor een periode van 3 jaar.
9. De landelijke raad benoemt Laura Neijenhuis met algemene stemmen als lid van het landelijk bestuur
voor een tussentijdse periode van 1 jaar.
10. De landelijke raad benoemt Bart Wiegers met 31 stemmen voor en 3 stemmen tegen als lid van de
commissie Scoutinglandgoed.
11. De landelijke raad benoemt Jelle de Hart met algemene stemmen als lid van de commissie
Scoutinglandgoed.
12. De landelijke raad benoemt Serry van de Graaf met algemene stemmen als lid van de commissie
Scoutinglandgoed.

Verslag landelijke raad – 9 december 2017

11

4 Presentielijst
Naam
Marcel de Jong

Regio
Carboonland

Thédor Ebben

de Baronie

Hans van den Burg

De Langstraat

Freek Verschuren

De Langstraat

Hermen van Dalen

Delfland

Mark Vinke

Drenthe

Rudolf van den Eventuin

Drie Rivieren Utrecht

Thijs van den Boom

Eindhoven

Johannes de Boer

Essnlaand

Leanne van der Weij

Essnlaand

Jos Kruizinga

Groningen

Kim Terra

Haarlem

Menno Hoekstra

Haarlem

Joost Greunsven

Hart van Brabant

Frank de Krom

Hart van Brabant

Reinold Mulder

Het Gooi

Beatrijs de Leede

Hollands Midden

Jack van Beelen

Hollands Midden

Jelle De Hart

Klein Gelderland

Peter Abramsen

Landelijke Admiraliteit

Remko Noor

Landelijke Admiraliteit

Daan Blitz

Lek- en IJsselstreek

Mariëtte Henschen

Lek- en IJsselstreek

Han Admiraal

Maasdelta

Mario van Wanrooij

Maasven

Robbert Gijsbertse

Nederveluwe

Richard van der Kloet

Noord-Holland Midden

Thea Klaver

Noord-Holland Midden

Sven van Nieuwenhoven

Noord-Holland Noord

Bart Wiegers

Noord-Veluwe / Flevoland

Serry van de Graaf

Noord-Veluwe / Flevoland
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Naam

Regio

Jeroen Niemeijer

Overijsselse Vechtstreek

Erik Koevoet

Rivierenland

Joep van Dooren

Roermond

Marc Elvery

Rond de Biesbosch

Tim Kamman

Rond de Rotte

Fred Vermeulen

Rondom de IJssel

Wim Willems

Rondom de IJssel

Nico Eeftink

Twenteland

Niels Dimmers

Utrechtse Heuvelrug

Robbert Jan Meijer

Utrechtse Heuvelrug

Alexander Kloppers

Vlietstreek

Quirine van Mourik

Weert

Rob Broens

Weert

Sven Dirks

Westelijke Mijnstreek

Bert Dekker

Westelijke Mijnstreek

Paul van der Meer

Zeeland

Boudewijn Schaveling

ZON

Peter Hendriks

Zuidoost-Brabant

Landelijk bestuur

Portefeuille/aandachtsgebied

Jaap Boot

Voorzitter, Aandachtsgebied: Vrijwilligers

Wieteke Koorn

Vicevoorzitter, Aandachtsgebied: Open en divers,
projectenbureau

Nic van Holstein

Penningmeester, Aandachtsgebied: Samenwerken
en verbinden, Scouting Nederland Fonds

Lars Wieringa

Aandachtsgebieden: Ontwikkeling en uitdaging,
waarderingstekens, juridische zaken

Maurice van der Leeden

Aandachtsgebieden: Trots en zichtbaarheid,
Vrijwilligers

Philip Komen

Aandachtsgebieden: Trots en zichtbaarheid,
Scouting Nederland Fonds

Wendy Beenakker

Internationaal WAGGGS, Aandachtsgebieden:
Samenwerken en verbinden, Open en divers

Wouter Zilverberg

Internationaal WOSM, Aandachtsgebieden:
Ontwikkeling en uitdaging, waarderingstekens

Arwen van der Leeuw

Aandachtsgebied: Trots en Zichtbaarheid

Laura Neijenhuis (nieuw benoemd)
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Directie
Fedde Boersma
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Directeur Scouting Nederland
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Bijlage 1: Overzicht free publicity
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2017-12-09/verslag-13/4296-overzicht-free-publicity
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Bijlage 2: Stand van zaken Scoutinglandgoed
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2017-12-09/verslag-13/4294-presentatie-slz
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Bijlage 3: Stand van zaken team Internationaal
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2017-12-09/verslag-13/4299-stand-van-zaken-team-internationaal
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Bijlage 4: Rooster van aftreden landelijk bestuur
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2017-12-09/verslag-13/4298-rooster-van-aftreden-landelijk-bestuur-2009-2021
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