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1 Verslag 
 
Alle tijdens de landelijke raad vertoonde presentaties zijn beschikbaar op de website:  
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-
2019-14-12 
 
1.1 Opening 
Voorzitter Jaap Boot opent de 94e landelijke raad, heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de deelnemers 
van Programma Scouting Talent en inventariseert welke raadsleden er voor het eerst en welke raadsleden er 
voor het laatst zijn en stelt de bestuursleden voor.  
 
De voorzitter haalt als dankbetuiging Corine Dudok van Heel-Herwig en Esther van Vliet naar voren, die in 
themakleding alle deelnemers en gasten een cupcake met Dahinda versiering hebben aangeboden. Dit ter 
gelegenheid van de start van het jubileumjaar 100 jaar welpen in 2020 (meer informatie over het 
jubileumprogramma is te vinden op: https://100jaarwelpen.scouting.nl).   
 
De voorzitter noemt de namen van de kandidaten voor het bestuur en de commissies, geeft de bestuurs-
kandidaten de gelegenheid zich voor te stellen en meldt dat er tijdens de pauze gelegenheid is voor nadere 
kennismaking.  
 
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 verzoekt de landelijke raad om een moment van aandacht voor dit jaar overleden scouts.  
 
1.2 Meningsvormend deel 
Het meningsvormend deel staat dit keer in het teken van ‘Sociale Veiligheid’. Aanleiding voor dit  thema zijn 
onder andere vragen die hierover eerder in de landelijke raad zijn gesteld over sociale veiligheid en VOG en ter 
voorbereiding van een voorstel aan de landelijke raad van 13 juni 2020 over hoe om te gaan met sociale 
veiligheid in de vereniging. In dit voorstel zullen naast de uitkomsten van het meningsvormend deel ook de 
uitkomsten van de VOG-enquête worden meegenomen, inclusief de aanbevelingen hierover vanuit het VOG-
platform waar ook een aantal leden van de landelijke raad deel van uitmaken.  
 
Wendy Beenakker en Wouter Zilverberg lichten het programma toe. Ter inspiratie voor de themadiscussie zijn 
er een aantal korte presentaties: 

- Pesten of plagen? (Joost Vlasbom, jeugdwerkadviseur YMCA) 
- Fraude binnen Scouting, een praktijkvoorbeeld (Thijs Jansen) 
- Luisterend oor, praktijkvoorbeeld Roverway 2018 (Sanne Hekman) 

 
De uitkomsten van het meningsvormend deel zijn als bijlage opgenomen bij dit verslag.  
De training ‘Pesten of plagen’ is voor € 50,= aan te vragen bij YMCA (joost@ymca.nl). 
Rond februari komt een aanvulling rondom sociale veiligheid uit voor het spel ‘Power Up Your Game’, te 
gebruiken in groep en regio (zie: https://www.scouting.nl/themas-en-projecten/ontwikkeling-en-uitdaging/tools-
ontwikkeling-uitdaging/tool-power-up-your-game). 
 
Ingelast bijzonder moment: 
Na afronding van het meningsvormend deel vindt een bijzonder moment plaats. Voor het eerst sinds de 
introductie van de nieuwe waarderingstekens wordt de ‘Zilveren Wolf’ uitgereikt. Marjolein Sluijters ontvangt 
deze als waardering voor haar uitzonderlijke inzet en verdiensten voor Scouting Nederland.  
 

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2019-14-
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2019-14-
https://100jaarwelpen.scouting.nl/
mailto:joost@ymca.nl
https://www.scouting.nl/themas-en-projecten/ontwikkeling-en-uitdaging/tools-ontwikkeling-uitdaging/tool-power-up-your-game
https://www.scouting.nl/themas-en-projecten/ontwikkeling-en-uitdaging/tools-ontwikkeling-uitdaging/tool-power-up-your-game
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De landelijke raad stelt het verslag van de landelijke raad d.d. 15-06-2019 inclusief 
besluitenlijst zonder wijzigingen vast en neemt de actielijst ter kennisgeving aan. 

 

1.3 Start besluitvormend deel  
De voorzitter meldt dat het benodigde quorum voor besluitvorming van min. 25 raadsleden is gehaald (er zijn 40 
van de 48 raadsleden aanwezig). 
 
De voorzitter meldt dat de nagestuurde meerjarenraming voor het Scoutinglandgoed als agendapunt 9c wordt 
toegevoegd aan de agenda. 
 
De voorzitter brengt de voordrachten voor bestuur en commissies in stemming (zie agendapunt 13 voor de 
uitslag). 
 
1.4 Mededelingen 
Het Free Publicity overzicht is ter plekke uitgereikt en als bijlage toegevoegd aan het verslag.   
 
Thijs Jansen geeft een korte update over de stand van zaken Duurzaam vrijwilligersbeleid. De vorige keer is 
regio’s gevraagd zich te melden als ze met Duurzaam vrijwilligersbeleid aan de slag willen. Er is naar aanleiding 
daarvan een eerste gesprek met een regio geweest. Ook hebben veel regio’s al deelgenomen aan het traject 
Bestuursontwikkeling dat ook mogelijkheden biedt om duurzaam vrijwilligersbeleid op de agenda te zetten. Als 
er meer regio’s zijn die met groepen aan de slag willen met Duurzaam vrijwilligersbeleid, meld je dan aan bij het 
Landelijk team Groepen en Regio’s die dit proces ook ondersteunt (teamgroepenenregios@scouting.nl). 
 
1.5 Verslag. 
De voorzitter meldt dat er bij de regiovragen meerdere vragen over de presentielijst zijn gesteld en noemt dat 
het de bedoeling is dat er per regio 1 persoon (het lid of plv. lid) aan de vergadering van de landelijke raad 
deelneemt en dat alleen deze persoon op de presentielijst wordt vermeld. Het is dus niet de bedoeling met 2 
personen aan de vergadering deel te nemen, c.q. het woord te voeren of tijdens de vergadering te wisselen, 
tenzij de voorzitter hier nadrukkelijk toestemming voor verleent. 
 
 
 
 
 
1.6 Lopende zaken IBC 
Rob Broens neemt afscheid als lid van de landelijke raad en daarmee ook als voorzitter van de introductie- en 
begeleidingscommissie (IBC) van de landelijke raad. Rob refereert daarbij aan zijn eerste landelijke raad in de jaren 80 in 
Utrecht. Er is ondertussen veel gebeurd in positieve zin. Op dit moment zijn het bestuur en de landelijke raad dicht naar 
elkaar toe gegroeid en Rob kan met trots het stokje overdragen aan zijn opvolger.  
 
Rob meldt dat de toolkit voor leden van de landelijke raad bijna klaar is. Zodra de toolkit klaar is ontvangen de (plv) leden 
van de landelijke raad hierover bericht. Naast Rob neemt ook Quirine van Mourik afscheid van de landelijke raad en IBC. 
Daarom doet Rob opnieuw een oproep voor nieuwe leden van de IBC, zodat de commissie verder kan. Aanmelden kan bij 
Han Admiraal of Hermen van Dalen.   
 
1.7 Afronding financiën 2018.  
Nic van Holstein licht toe dat de agendering van de jaarstukken over 2018 een half jaar is uitgesteld, naar deze vergadering, 
door het ontbreken van de benodigde accountantsverklaringen. Deze verklaringen zijn nu binnen waarbij voor de Vereniging 
Scouting Nederland en het Scouting Nederland Fonds goedkeurende verklaring is verkregen. Voor Scoutinglandgoed BV is 
een goedkeurende verklaring met beperking verkregen, omdat nog onvoldoende exact nagegaan kon worden of mensen 
ook feitelijk op het landgoed overnacht hebben. De komende tijd zal gekeken worden hoe dit geregistreerd kan worden 
zodat er beter zicht op is. Administratief klopt het allemaal wel, maar je kunt fysiek vaak lastig controleren of mensen ook 
feitelijk zijn blijven overnachten. 
 
Nic geeft aan dat het uiteindelijke negatieve resultaat van de vereniging hoger is dan ingeschat, onder andere door stijgende 
personeels- en verzekeringskosten. Hij licht de jaarrekening van de vereniging Scouting Nederland 2018 toe aan de hand 
van een presentatie. Nic meldt dat voorafgaand aan de landelijke raad ook een informatieve avond op 18 november 2019 is 
gehouden op het landelijk servicecentrum over hoe de verenigingsfinanciën in elkaar zitten (de PowerPoint presentatie van 
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De landelijke raad: 
a. Keurt het jaarverslag van de Vereniging Scouting Nederland met algemene stemmen 

goed en verleent decharge aan het landelijk bestuur voor het gevoerde beleid. 
b. Neemt kennis van de Nota van aanbieding bij het jaarverslag van de Vereniging 

Scouting Nederland 2018. 
c. Neemt kennis van het advies van de financiële commissie over het jaarverslag van de 

Vereniging Scouting Nederland 2018. 
d. Neemt kennis van het jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2018. 
e. Neemt kennis van het jaarverslag Scoutinglandgoed BV 2018. 

 

deze avond is beschikbaar op de website: https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-
zaken/stukken-landelijke-raad/financien-1).  
 
Frank de Krom geeft namens de financiële commissie aan geen verdere aanvulling op de in de agendastukken opgenomen 
toelichting te hebben en adviseert de landelijke raad het jaarverslag goed te keuren.  
 
Edy Bruinooge: Het positieve resultaat van Nawaka wordt voor een deel doorgeschoven naar de volgende Nawaka, maar 
ook voor een heel groot deel naar het Scoutinglandgoed om daar een extra vaste steiger te bouwen. Hoe komt deze 
besluitvorming tot stand? De achterban van het waterwerk is hierover niet geraadpleegd. In het antwoord hierover in de 
nazending staat dat het organisatieteam dat mag beslissen, dat vinden we gek. Ook vinden we het gek dat vluchtig geld 
wordt geïnvesteerd in een externe BV (het Scoutinglandgoed). De deelnemers die het geld bij elkaar hebben gebracht zien 
daar zelf niets voor terug. Wie bepaalt de exacte besteding van het geld? 
Nic van Holstein: De bestemmingsreserve van het Scoutinglandgoed staat bij de Vereniging op de balans. Dit is ook tijdens 
de informatieavond aan de orde gekomen. Het landgoed is ondergebracht in een aparte BV maar het is ons landgoed. Het 
positieve resultaat van deze Nawaka gaf de kans voor een structurele oplossing, hiermee wordt voorkomen dat er steeds 
terugkerende kosten gemaakt moeten worden voor tijdelijke steigers. Het organisatieteam van Nawaka heeft hiervoor in 
overleg met de directeur van het Scoutinglandgoed een voorstel gedaan aan het landelijk bestuur, dat hierover een 
beslissing heeft genomen. Als er nog vragen zijn over de realisatie van de extra steiger, staan we daar zeker voor open.  
 
Menno Hoekstra: Is er een back-up plan voor als de extra middelen vanuit de Postcodeloterij Nederland wegvallen? 
Nic van Holstein: Dat is inderdaad een punt van aandacht. We ontkomen er niet aan dat wanneer we over langere termijn 
extra middelen kunnen inzetten en daarvoor ondersteuning organiseren, je ook te maken hebt met aanstellingen van 
mensen over langere termijn. We zijn er ons van bewust dat mochten de extra middelen in de toekomst wegvallen we dan 
keuzes moeten maken in wat we dan nog wel en eventueel niet meer doen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.8 Voortgang ontwikkeling Productiebureau evenementen 
Er wordt een korte video met terugblik op Scout-In 2019 vertoond. 
 
Wendy Beenakker en Arwen van der Leeuw lichten dit agendapunt mondeling toe: De afgelopen periode is zeer intensief 
met alle betrokken teams gepraat en zijn er verschillende werkgroepen opgericht om het Productiebureau vorm en inhoud te 
geven. Het bestuur is heel blij dat met Joost van Daele en Reinout van Riet twee kartrekkers zijn gevonden voor het 
opzetten van het Productiebureau. Arwen zal vanuit het bestuur betrokken blijven bij de voortgang van dit proces en de 
ondersteuning van de kartrekkers. Wendy blijft betrokken bij de overstap naar de nieuwe structuur. De verwachting is dat 
tijdens de Scout-In 2021 het Productiebureau volledig operationeel is. 
 
1.9 Stand van zaken Scoutinglandgoed Zeewolde 
Philip Komen licht het agendapunt toe aan de hand van een presentatie: in 3 jaar tijd is het aantal overnachtingen 
verdubbeld. In januari verwachten we uitsluitsel te krijgen over de vergunningaanvraag van het Avonturenhuis en in deze 
maand gaat ook de vergunningaanvraag voor het magazijn naar de gemeente. 
 
Frank de Krom geeft aan dat er goed en regelmatig overleg is met de Landgoedcommissie. De Landgoedcommissie heeft 
verder geen aanvulling op het eerder gegeven advies.   
 
Philip Komen licht vervolgens als extra agendapunt 9c, de nagezonden meerjarenraming en -begroting toe aan de hand van 
een presentatie: In december 2017 is de vorige meerjarenraming en –begroting besproken. Deze is nu opnieuw opgesteld, 
met de intentie deze voortaan jaarlijks te actualiseren en met de landelijke raad te delen. Philip geeft aan dat in 2020 

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/financien-1
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/financien-1
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De landelijke raad neemt kennis van: 
a. De stand van zaken rondom de realisatie van het Avonturenhuis en het magazijn op 

het Scoutinglandgoed. 
b. Het advies van de Landgoedcommissie. 
c. De meerjarenraming en –begroting 2020-2024 van Scoutinglandgoed BV. 

 

opnieuw een stijging van het aantal overnachtingen wordt verwacht en dat deze stijging de volgende jaren waarschijnlijk zal 
doorzetten. Een belangrijke externe partner hierin is Vinea jeugdvakanties. Naast het voordeel van een vaste en 
betrouwbare huurder biedt deze partner ook het voordeel dat we  hiermee de kans hebben om kinderen die nog geen lid zijn 
van Scouting het landgoed te kunnen laten zien en wat Scouting te bieden heeft. 
 
Philip geeft aan dat de vergunningenverlening vanuit de gemeente Zeewolde wel een risicofactor is. Het overleg met de 
gemeente over vergunningenverlening met betrekking tot geluidsproductie en eindtijden kost veel energie en tijd. Onlangs is 
daardoor een grootschalig evenement dat op het Scoutinglandgoed zou plaatsvinden afgezegd. Er wordt daarom 
momenteel erg hard gewerkt om hier met de gemeente op korte termijn meer duidelijkheid in te krijgen omdat we dit soort 
externe evenementen hard nodig zijn voor de exploitatie van het landgoed. 
 
Rosalien Tap: Kunnen we daarbij meer gebruik maken van de expertise op dit gebied van de externe organisaties? 
Philip Komen: Als deze expertise er is doen we dat zeker. Zo hebben we in een concreet geval al gebruik gemaakt van de 
expertise die werd aangeboden door de organisator van een evenement.  
 

Menno Hoekstra: In de toelichting werd aangegeven dat de voorkeur uitgaat om het Avonturenhuis in één keer te bouwen, 
terwijl in een eerdere landelijke raad juist de voorkeur werd gegeven aan modulair bouwen. 
Philip Komen: Het al dan niet modulair bouwen is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende financiering. Als dit niet 
beschikbaar is, dan is modulair bouwen een optie. Omdat de bouwkosten dan hoger en de doorlooptijd langer is, gaat hier 
niet de voorkeur naar uit. 
 
Edy Bruinooge: Kan in de volgende kwartaalrapportage de voortgang van de besteding van het overschot van het Nawaka á 
€ 123.000,- meegenomen worden? 
Philip Komen: Ja, als er een concreet plan is voor de overdracht van het geld naar het Scoutinglandgoed voor de bouw van 
een extra steiger dan komt dat in de kwartaalrapportage. 
 
Peter Hendriks: Hoeveel jaar kan de stijging in het aantal overnachtingen worden doorgetrokken? 
Philip Komen: In de meerjarenraming kijken we 5 jaar vooruit. Verder vooruit kijken we op dit moment niet, maar er zit nog 
veel meer groeipotentie in het Scoutinglandgoed. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.10 Notitie Veilig varen 2020-2022 
Laura Neijenhuis licht dit agendapunt toe aan de hand van een presentatie. Veiligheid op het water met scouts is van 
essentieel belang. Op dit moment is de situatie dat er al 20 jaar lang twee opleidingssystemen naast elkaar bestaan: Het 
CWO en MBL. Daarbij is het belangrijk om goed oog te houden op de veranderde wet- en regelgeving in de afgelopen jaren. 
Een eenduidig opleidingssysteem met een goede afstemming op de actuele wet- en regelgeving is daarbij belangrijk. Er is 
daarom in nauw overleg met de regionale admiraliteiten gekozen voor het CWO-opleidingssysteem. Reeds behaalde MBL-
erkenningen blijven geldig, maar er worden geen nieuwe MBL-erkenningen meer in SOL geregistreerd.    
 
Freek Verschuren geeft aan dat de waterscoutinggroepen in de regio erg blij zijn met deze verandering. Ook Menno 
Hoekstra beaamt dit en geeft aan dat hierdoor in de regio ook meer verbinding met de regionale admiraliteit is ontstaan. 
 
Sven van Nieuwenhoven geeft aan benieuwd te zijn wanneer de landelijke raad wordt geïnformeerd over de voortgang 
hierin. 
Laura Neijenhuis: Vanaf het voorjaar 2020 zullen in overleg met de regionale admiraliteiten de concrete plannen worden 
uitgewerkt. Wanneer daar meer over bekend is wordt dit met de landelijke raad gedeeld. 
 
De drie raadsleden voor waterscouting, Kirsten Romswinckel, Kevin Buijs en Edy Bruinooge, danken de projectleider 
Monika van Boheemen voor het vele werk hiervoor. De voorzitter dankt daarop ook de raadsleden en de betrokken 
vertegenwoordigers van de regionale admiraliteiten voor de goede samenwerking om tot dit belangrijke voorstel voor de 
veiligheid op het water te komen.  
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De landelijke raad stemt, met medeneming van het doorvoeren van eenduidige terminologie, 
met algemene stemmen in met de Notitie Veilig varen 2020-2022 en met het de komende drie 
jaar investeren in het ontwikkelen van voldoende nautische opleidingscapaciteit, die nodig is 
om met alle waterspeleenheden veilig te varen.  

 

De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het Activiteitenplan Scouting 
Nederland 2020.  

 

Thijs van den Boom geeft aan dat hij blij is te horen dat de concrete plannen in overleg met de regionale admiraliteiten 
worden uitgewerkt, maar vraagt zich wel af bij wie de verantwoordelijkheid van de op te richten opleidingspyramide dan 
formeel ligt, aangezien de regionale admiraliteiten formeel in het huishoudelijk reglement en statuten van de vereniging niet 
bestaan. Ook worden termen als regio en regionale admiraliteit in de notitie door elkaar heen gebruikt. 
Wouter Zilverberg: De verantwoordelijkheid voor de opleidingspyramide nemen we mee in de uitwerking van de plannen. De 
notitie zal na de landelijke raad nog eens op eenduidig gebruik van termen worden nagelopen (dit is gebeurd en de 
aangepaste notitie is te vinden op: https://www.scouting.nl/scoutingacademy/groep/voor-waterscouting). 
 
 
 
 
 
 
 
1.11 Activiteitenplan 2020 
De voorzitter licht het activiteitenplan en de daarbij behorende 3 focusdoelen nog eens kort toe. 
 
Han Admiraal vult daarbij aan dat in zijn regio (Maasdelta) de focusdoelen al direct zijn overgenomen in het beleidsplan van 
de regio. Zo is Bestuursontwikkeling een traject dat je als regio gewoon moet doen en willen, het levert je veel op. Han roept 
regio’s die hier ook interesse in hebben contact op te nemen, gewoon durven en doen! 
 
 
 
 
 
 
1.12 Financiën en beheer 
Nic van Holstein licht de begroting toe aan de hand van een presentatie. 
 
Frank de Krom licht het advies van de financiële commissie kort toe. Er zijn vragen geweest om de contributie in 2020 
geleidelijk met stapjes te verhogen, maar dan ontkom je er niet aan de contributie nog verder te verhogen. De financiële 
commissie adviseert daarom het voorstel van het bestuur te volgen. 
 
Sven van Nieuwenhoven: Ik ben benieuwd wanneer de groepen op liquiditeit gemonitord gaan worden. 
Nic van Holstein: Het monitoren van de liquiditeit van de vereniging ligt bij het LSC, hierover wordt niet apart gerapporteerd. 
Als dit tot problemen leidt, wordt hier in een toekomstige begroting op terug gekomen. 
 
Menno Hoekstra: Er gaat € 100.000 naar landgoed als bestemmingsreserve. Kan dat niet lager om zo de kosten te 
drukken? In de regioraad werd de contributieverhoging niet erg gevonden, maar men wil daarmee niet het Scoutinglandgoed 
subsidiëren. Ik heb daarbij gezocht naar een goed overzicht waar contributie wel aan besteed wordt is daar overzicht van. 
Nic van Holstein: We ontvangen jaarlijks van de Postcodeloterij Nederland een aanzienlijk bedrag van 5 ton. Daarvan wordt 
€ 400.000 besteed voor de realisatie van het activiteitenplan van de vereniging en € 100.000 voor de ontwikkeling van het 
Scoutinglandgoed. Dat is dus geen geld dat uit de contributie komt. Waar de contributie aan wordt besteed staat in de 
begroting. We kunnen kijken of we daar de volgende keer nog meer inzicht in kunnen geven en de verdeling van contributie 
in kosten meenemen. 
 
Thijs van den Boom: Als er € 100.000 naar het Scoutinglandgoed gaat als bestemmingsreserve. Van wie is dan straks het 
Avonturenhuis? 
Nic van Holstein: De helft is van Vereniging Scouting Nederland als aandeelhouder van Scoutinglandgoed BV en de andere 
helft van Scouting Nederland Fonds als tweede aandeelhouder.   
Beatrijs de Leede: In onze regio signaleren we dat niet iedereen op de hoogte is van reguliere prijsindexatie en dat dit vraagt 
om vooruit te denken. Wat extra voorlichting daarover aan penningmeesters zou daarbij kunnen helpen. 
Nic van Holstein: Dat is een goed signaal. We zullen kijken of hierin meer mogelijkheden zijn voor ondersteuning. 
 
Peter Janssen: Er zijn in de regio weinig vragen over de contributieverhoging zelf, wel over het moment dat dit wordt 
bekendgemaakt omdat groepen dan zelf al hun begroting voor het volgend jaar hebben opgesteld en budgetten hebben 
vastgesteld. Kan het bestuur zich meer inspannen om een dergelijke beslissing te nemen voordat groepen en regio’s zelf 
hun begroting hebben opgesteld? 
Nic van Holstein: Dat is een begrijpelijke vraag, maar een begroting maak je wanneer duidelijk is welke activiteiten je wilt 
ontplooien. We zullen ons best doen om cao ontwikkelingen e.d. in de toekomst scherper in de gaten te houden en eerder 
aan de bel te trekken als dat mogelijk is. Vooralsnog is het voornemen om de komende jaren de contributie alleen met de 
prijsindex te verhogen. 
 
Thijs van den Boom: In vraag 27 van de regiovragen wordt gevraagd om de afspraak te bevestigen dat er zonder 
voorafgaande toestemming van de landelijke raad geen geld van de vereniging naar het Scoutinglandgoed gaat. Het 

https://www.scouting.nl/scoutingacademy/groep/voor-waterscouting
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De landelijke raad: 
a. Keurt de begroting 2020 van de Vereniging Scouting Nederland en de hierbij 

behorende nota van aanbieding met meerderheid van stemmen goed, inclusief de 
extra verhoging van de contributie met 40 cent en het terugbrengen van de 
betalingskorting van 3% naar 0%.  

b. Neemt kennis van het advies van de financiële commissie over de begroting 2020 
van de Vereniging Scouting Nederland. 

c. Neemt kennis van de begroting 2020 inclusief toelichting van Scoutinglandgoed BV. 

bestuur geeft daarop aan dat de bestaande afspraken worden gehandhaafd. Wat zijn die bestaande afspraken precies? 
Kunnen deze aan het verslag worden toegevoegd? 
Nic van Holstein: Dat zullen we doen (zie actielijst). 
 
Freek Verschuren: De welpendag kost € 17,50. Hoe komt dat terug in begroting voor 100 jaar welpen? 
Nic van Holstein: Voor de welpendagen in de regio proberen we met externe partners tot een aantrekkelijk arrangement te 
komen. Wendy Beenakker vult aan: De prijs is per regio verschillend. Soms dragen regio’s bij in de kosten voor de 
deelnemers of is er een lunch inbegrepen.   
 

Peter Hendriks: Welke acties zijn uitgezet voor kostenreductie, met name op het gebied van personeelskosten en 
ScoutShop? 
Nic van Holstein: De kosten voor de ScoutShop komen vertekent over omdat daarin ook de kosten voor inkopen zijn 
meegerekend. Er is nadrukkelijk gekeken naar reductie van activiteiten- en apparaatskosten. Dat is een aantal jaren terug 
ook gedaan bij de inbedding van het project Groepsontwikkeling in de reguliere ondersteuning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.13 Benoemingen 
De voorzitter meldt dat alle kandidaten met een ruime meerderheid van stemmen is benoemd. De uitslag van 
de geldig uitgebrachte stemmen: 
 
Landelijk bestuur Voor Tegen Blanco Totaal      
Philip Komen:   39  0 1 40 
Thijs Jansen:  40 0 0 40 
Arwen van der Leeuw:  40 0 0 40 
 
Geschillencommissie 
Chris Tijman:  40 0 0 40 
Christiaan Lucas:  40 0 0 40 
Richard Vrieling:  40 0 0 40 
 
Commissie van Beroep 
Irene Velthuis:  40 0 0 40 
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1.14 Rondvraag en sluiting 
Rob Broens: De badge voor leden van de landelijke raad is weer voorradig, nieuwe leden kunnen er een komen halen. 
 
Lennard Loomans: Dank voor het organiseren van de twee voorafgaande informatieavonden over verenigingsfinanciën en 
de notitie Veilig varen. 
 
Hermen van Dalen: Ik heb de laatste tijd vaker het signaal gekregen dat evenementen meer commercieel worden met de 
catering. Mijn verzoek is als bestuur toe te zien en aanwijzingen te geven dat dit binnen de bepreken blijft en voor alle 
scouts toegankelijk. 
De voorzitter: Je mag op de subkampterreinen altijd je eigen eten en drinken meenemen, maar op de activiteitenvelden ligt 
dat anders. We pakken het op om daar nog eens kritisch naar te kijken. 
 
Frank Blaauw: We krijgen vragen over een aanzienlijke kostenstijging voor de opstalverzekering voor Scoutinggebouwen. Is 
dit bekend en valt er wat aan te doen?  
De voorzitter: Daar komen we op terug. 
 
Joep van Dooren: De voorafgaande informatieavonden zijn een behoorlijke tijdsinvestering. Kunnen deze avonden ook 
gedecentraliseerd worden gehouden? 
De voorzitter: Wat ons betreft is de huidige opzet positief bevallen. We zullen de komende tijd uitzoeken of het meedoen op 
afstand via een webinar o.i.d. een goede aanvulling is en meedoen op afstand mogelijk maakt.  
 
Nico Eeftink: Kan het landelijk bestuur nog terugkomen op de tools om te kunnen reageren op voorstellen met bijvoorbeeld 
amendementen en moties? 
De voorzitter geeft aan dat het overzicht aan tools is opgenomen in de toolkit van de IBC die binnenkort online staat (zie 
agendapunt 6). Vooralsnog ziet de voorzitter geen noodzaak om deze tools uit te breiden, er vallen geen gaten in de 
besluitvorming 
 
Nico Eeftink geeft aan nogmaals te willen pleiten om ook de leden van de bemiddelingscommissie te laten benoemen door 
de landelijke raad.  
De voorzitter: Het verschil met de Geschillencommissie en Commissie van Beroep is dat deze commissies als 
onafhankelijke commissies een uitspraak zouden kunnen doen over het landelijk bestuur en worden daarom niet aangesteld 
door het bestuur maar benoemd door de landelijke raad. Dat is voor bemiddelingscommissie niet aan de orde, want deze 
commissie doet geen uitspraken. In die zin is de benoeming van leden van de bemiddelingscommissie in de huidige opzet 
goed geregeld. 
Johannes de Boer: Ik zou ten aanzien van Scouts Online graag aandacht willen vragen voor de beveiliging van alle 
persoonlijke gegevens.  
De voorzitter: We zijn aan het kijken naar een vernieuwing van Scouts Online en het is goed om dit onderwerp daarin mee 
te nemen. 
 

De landelijke raad: 
a. Stemt in met de benoeming van Philip Komen als penningmeester/secretaris 

landelijk bestuur voor een periode van drie jaar.  
b. Stemt in met de herbenoeming van Arwen van der Leeuw als lid landelijk bestuur 

voor een periode van drie jaar. 
c. Stemt in met de herbenoeming van Thijs Jansen als lid landelijk bestuur voor een 

periode van drie jaar. 
d. Stemt in met de benoeming van Chris Tijman als lid Geschillencommissie voor 

een periode van drie jaar. 
e. Stemt in met de benoeming van Christiaan Lucas als lid Geschillencommissie 

voor een periode van drie jaar. 
f. Stemt in met de benoeming van Richard Vrieling als lid Geschillencommissie voor 

een periode van drie jaar. 
g. Stemt in met de benoeming van Irene Velthuis als lid Commissie van Beroep voor 

een periode van drie jaar. 
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Han Admiraal geeft aan nog graag even te willen delen wat de regio Maasdelta is overkomen. De regio heeft te maken 
gekregen met frauduleuze betalingsverzoeken voor websitebeheer naar buitenlandse rekeningen. Er is samen met de 
penningmeester gekeken hoe dit aan te pakken en hebben een informatieavond hierover in de regio belegd. Ook heeft de 
regio een nieuw websitedomein genomen om de mailadressen beter kunnen beveiligen tegen phishing. Er worden ook geen 
betalingen naar het buitenland gedaan zonder er door meerdere mensen naar te kijken. 
De voorzitter: Goed om deze informatie met elkaar te delen. Complimenten voor hoe jullie dit hebben opgepakt (NB. Het 
betrof hier een geval van zogenaamde ‘CEO-fraude’, meer informatie hierover is te vinden op internet). 
 
De voorzitter wil nog graag één persoon met toenaam bedanken: Marloes den Otter van team Financiën, die met de huidige 
problematiek rondom het wegvallen van teamleden en wisseling van de accountant, heel veel werk heeft gedaan. 
 
De voorzitter meldt dat er nog 2 vacatures open staan voor het landelijk bestuur, kandidaten kunnen zich melden bij de 
bestuursleden. 
 
De voorzitter spreekt dank uit aan Louis Deen, Rob Broens en Quirine van Mourik die allen als raadslid afscheid nemen en 
aan Nic van Holstein die als penningmeester/secretaris afscheid neemt van het landelijk bestuur en de landelijke raad en 
sluit daarmee de vergadering. 
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2 Actielijst 
 

Acties naar aanleiding van de vergadering van de 
landelijke raad van 14 december 2019. 

Status 

1. Als er een concreet plan is voor de overdracht van geld naar het 
Scoutinglandgoed voor de bouw van een extra steiger, dit 
opnemen in de kwartaalrapportage van het Scoutinglandgoed. 

Dit wordt opgenomen zodra bekend. 

2. Wanneer er concrete plannen zijn voor de inrichting van het 
opleidingssysteem voor veilig varen, die in overleg met de 
regionale admiraliteiten plannen worden uitgewerkt, deze plannen 
delen met de landelijke raad.  

Wordt gedeeld zodra bekend. 

3. Het doorlopen van de Notitie Veilig varen op eenduidig gebruik 
van termen.  

Dit is gedaan en wordt op de website geplaatst.  

4. De volgende keer meer inzicht geven en de verdeling van 
contributie in kosten.  

Wordt meegenomen in de toelichting op de 
contributienota aan groepen. 

5. Kijken naar mogelijkheden om penningmeesters meer voorlichting 
te bieden over het rekening houden met prijsindexaties in 
contributie voor leden. 

Wordt meegenomen in de toelichting op de 
contributienota aan groepen.  

6. Bestaande afspraken over besteding van verenigingsfinanciën 
aan het Scoutinglandgoed aan het verslag toevoegen. 

 

A. Voor de realisatie van het Scoutinglandgoed 
zijn bij het besluit over de ontwikkeling van 
het landgoed tijdens de landelijke raad van 
10-12-2011 twee belangrijke 
randvoorwaarden gesteld:  

1. De vereniging Scouting Nederland 
draagt vanuit haar exploitatie niet bij 
aan de realisatie van het terrein (er 
gaat dus geen contributie naar het 
Scoutinglandgoed). 

2. De exploitatie van het terrein dient 
budgetneutraal plaats te vinden, 
conform de uitgangspunten rond het 
beheer van de 
verenigingskampeerterreinen. 

B. In de voortgangsnotitie en toelichting voor 
de landelijke raad van 13-12-2014 is de 
ontwikkeling van het Scoutinglandgoed 
verdeeld in vier deelprojecten. Voor de 
besluitvorming over elk deelproject wordt 
een uitgewerkt plan incl. begroting aan de 
landelijke raad voorgelegd. 

7. Nog eens kritisch kijken naar het meer commercieel worden van 
evenementen (catering).  

Wordt blijvend onder de aandacht van 
projectleiders gebracht. 

8. Terugkomen op de aanzienlijke kostenstijging voor de 
opstalverzekering voor Scoutinggebouwen.  

Hierover is met betreffende regio contact 
geweest (de kostenstijging is bekend, maar hier 
hebben we geen invloed op). 

9. Uitzoeken of het meedoen op afstand via een webinar o.i.d. een 
goede aanvulling is op aan de landelijke raad voorafgaande 
informatieavonden en of dit mogelijk is. 

Dit wordt voorafgaande aan een eerstvolgende 
informatiebijeenkomst uitgezocht. 

10. Beveiliging van alle persoonlijke gegevens meenemen in de 
vernieuwing van Scouts Online. 

Dit wordt meegenomen in de opdracht en heeft 
doorlopend aandacht. 
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3 Besluitenlijst 
 

Genomen besluiten tijdens de landelijke raad van 14 december 2019 
1. De landelijke raad stelt het verslag van de landelijke raad d.d. 15-06-2019 inclusief besluitenlijst zonder 

wijzigingen vast en neemt de actielijst ter kennisgeving aan. 
2. De landelijke raad: 

a. Keurt het jaarverslag van de Vereniging Scouting Nederland met algemene stemmen goed en 
verleent decharge aan het landelijk bestuur voor het gevoerde beleid. 

b. Neemt kennis van de Nota van aanbieding bij het jaarverslag van de Vereniging Scouting Nederland 
2018. 

c. Neemt kennis van het advies van de financiële commissie over het jaarverslag van de Vereniging 
Scouting Nederland 2018. 

d. Neemt kennis van het jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2018. 
e. Neemt kennis van het jaarverslag Scoutinglandgoed BV 2018. 

3. De landelijke raad neemt kennis van: 
a. De stand van zaken rondom de realisatie van het Avonturenhuis en het magazijn op het 

Scoutinglandgoed. 
b. Het advies van de Landgoedcommissie. 
c. De meerjarenraming en –begroting 2020-2024 van Scoutinglandgoed BV. 

4. De landelijke raad stemt, met medeneming van het doorvoeren van eenduidige terminologie, 
met algemene stemmen in met de Notitie Veilig varen 2020-2022 en met het de komende drie jaar 
investeren in het ontwikkelen van voldoende nautische opleidingscapaciteit, die nodig is om met alle 
waterspeleenheden veilig te varen.  

5. De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het Activiteitenplan Scouting Nederland 2020.  
6. De landelijke raad: 

a. Keurt de begroting 2020 van de Vereniging Scouting Nederland en de hierbij behorende nota van 
aanbieding met meerderheid van stemmen goed, inclusief de extra verhoging van de contributie met 
40 cent en het terugbrengen van de betalingskorting van 3% naar 0%.  

b. Neemt kennis van het advies van de financiële commissie over de begroting 2020 van de Vereniging 
Scouting Nederland. 

c. Neemt kennis van de begroting 2020 inclusief toelichting van Scoutinglandgoed BV. 
7. De landelijke raad: 

a. Stemt in met de benoeming van Philip Komen als penningmeester/secretaris landelijk bestuur voor 
een periode van drie jaar.  

b. Stemt in met de herbenoeming van Arwen van der Leeuw als lid landelijk bestuur voor een periode 
van drie jaar. 

c. Stemt in met de herbenoeming van Thijs Jansen als lid landelijk bestuur voor een periode van drie 
jaar. 

d. Stemt in met de benoeming van Chris Tijman als lid Geschillencommissie voor een periode van drie 
jaar. 

e. Stemt in met de benoeming van Christiaan Lucas als lid Geschillencommissie voor een periode van 
drie jaar. 

f. Stemt in met de benoeming van Richard Vrieling als lid Geschillencommissie voor een periode van 
drie jaar. 

g. Stemt in met de benoeming van Irene Velthuis als lid Commissie van Broep voor een periode van 
drie jaar. 
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4 Presentielijst  
Naam Regio Naam Regio 
Cora   Groenink Amsterdam/Amstelland Joshua   Musters Maastricht en Mergelland 
Rosalien   Tap de Baronie Peter   Janssen Maasven 
Freek   Verschuren De Langstraat Frank   Blaauw Neder Veluwe 
Robert   Jansen De Meierij Meta   Woudstra-Kroon Noord-Holland Midden 
Hermen  van Dalen Delfland Sven  van 

Nieuwenhoven 
Noord-Holland Noord 

Mark   Vinke Drenthe Toine  van den Heuvel Noordoost Brabant 
Rudolf  van den 
Eventuin 

Drie Rivieren Utrecht Bart   Wiegers Noord-Veluwe / Flevoland 

Thijs  van den Boom Eindhoven Louis   Deen Oude Graafland 
Johannes  de Boer Essnlaand Joep  van Dooren Roermond 
Jasmijn  van Dijk Fryslan Marc   Elvery Rond de Biesbosch 
Erik   Wieringa Groningen Jacco   Savelberg Rondom de IJssel 
Menno   Hoekstra Haarlem Nico Eeftink Twenteland 
Frank  de Krom Hart van Brabant Niels   Dimmers Utrechtse Heuvelrug 
Nadja   Mecklenfeld Het Gooi Rob   Broens Weert 
Beatrijs  de Leede Hollands Midden Quirine  van Mourik West-Brabant 
Jelle  De Hart Klein Gelderland Sven   Dirks Westelijke Mijnstreek 
Edy   Bruinooge Landelijke  Admiraliteit Lennard   Loomans Zeeland 
Kevin   Buijs Landelijke  Admiraliteit Saskia  de Wit ZON 
Kirsten   Romswinckel Landelijke  Admiraliteit Marcel  de Jong Zuid-Oost Limburg 
Ruud   Moojen Lek- en IJsselstreek Peter   Hendriks Zuidoost-Brabant 
Han   Admiraal Maasdelta   

  
Landelijk bestuur   
Jaap  Boot Aanwezig 
Wendy Beenakker Aanwezig 
Nic van Holstein Aanwezig 
Philip Komen Aanwezig 
Wouter Zilverberg Aanwezig 
Arwen van der Leeuw Aanwezig 
Laura Neijenhuis Aanwezig 
Thijs Jansen Aanwezig 
Maam van der Blij Aanwezig 
Sanne Hekman Aanwezig 
Saskia van Dongen Aanwezig 

 
Directeur SN 

 

Fedde Boersma Aanwezig 

 
Niet aanwezige regio's 

 

De Meierij Rivierenland 
Den Haag Rond de Rotte 
Helmond Vlietstreek 
Overijsselse Vechtstreek Westland 
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 Bijlage 1: Uitkomsten meningsvormend deel: Sociale Veiligheid 
Vraag 1. 
 

Vind je dat we een verbod van alcohol en drugs (zoals dit wettelijk al geregeld is) bij 
Scouting moeten opnemen in de gedragscode? Licht je antwoord toe. 
 aantal 
Ja, vermeld in gedragscode hetzelfde als de wet 
(iedereen dient zich aan de wet te houden)   

3 

Nee, wat wettelijk is geregeld hoeft niet in gedragscode opgenomen te worden 10 
… tenzij je het op een andere manier wilt invullen.  
Bijvoorbeeld: in de gedragscode zetten dat het überhaupt een no-go is  

1 

Vermeld in gedragscode dat groepen de vrijheid hebben om een strikter beleid te voeren. 2 
Alcohol- en drugsgebruik bespreekbaar maken  
(preventie, voorlichting, veiligheid om elkaar er op aan te spreken) 

5 

Hoe ga je om met voorbeeld gedrag? 1 
Wat doe je met ongewenst gedrag?  1 
Nee, niet gedragscode maar wel in: kampreglement, groepsreglement, afspraken bij 
activiteiten 
Voorbeeld: drank tijdens kamp: geen drank in aanwezigheid jeugdleden en matig gebruik 
Tip: vooraf bespreken met ouders en kaderleden 

3 

Roken: afspraken per groep 1 
Ja, wet is anders per land en voorkomen drank en drugsmisbruik 1 
Nee, richtlijn in plaats van vermelden in de gedragscode 1 
Verantwoordelijkheid op groepsniveau. HHR conform de wet: drugs(gedoogbeleid) 1 

 
Vraag 2.  
 

Welk aannamebeleid gebruik je nog meer, anders dan de VOG, bij iemand die nieuw bij de 
groep/regio als vrijwilliger binnen komt?  
  
Er zijn geen formele afspraken 1 
Google een persoon 2 
Social media check 2 
Referenties checken 
Oude groep bellen.  
Let op privacy: keuze is aan diegene aan wie je het vraagt. 

9 

Navraag in informele circuit/ eigen netwerk 6 
Intakegesprek/kennismakingsgesprek met groeps- en praktijkbegeleider, bestuur 
(achtergrond informatie, specifieker dan bij een intern iemand) 

9 

Proefperiode 
(begeleiding teamleider, meedraaien met verschillende speltakken) 

11 

Training/ kwalificatietoetsing 2 
Gesprek over afspraken + regels + commitment 4 
Na-evaluatie met beoogd vrijwilliger en toekomstig team 4 
Stemmen (soms) 1 
Vertrouw op onderbuikgevoel  
(bij twijfel niet inhalen) 

2 

Wet en belofte 1 
Ondertekenen gedragscode (voor: 2, tegen: 4 1 
  
Tip: beleid vastleggen 1 
Tip: voorkom dat je mensen buitensluit (omdat je snel een gesloten bubbel wordt) 1 
Tip: wees alert op onbekende personen 1 
Tip: let op: bij tekort aan vrijwilligers verschuift de lijn 1 
VOG:  
- 1 VOG voor heel scouting (per rol)          graag! 
- vernieuwen van VOG per x keer periode 

1 
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Vraag 3.  
 

Hoe zijn we als vereniging verantwoordelijk in het voorkomen van een nieuwe brandmerk-
zaak of pestgedrag binnen de speltakken?  
  
Gesprek en bewustwording 
Over waarden/ hoe gaan we met elkaar om?  
Kinderen zelf gedragscode laten opstellen 

9 

Als regio observeren en ondersteuning bieden in bewustwording 
(trainers?) 

2 

Faciliteer vernieuwing 1 
Gedragscode meer/vaker bespreken 2 
Feedback vragen aan jeugdleden 
Bijvoorbeeld na een kamp 

1 

Zorg voor een open cultuur 
Weet wat er speelt in de groep, “awareness” en open gesprek 

5 

Bestuur moet verantwoordelijkheid nemen en niet bij speltak leggen, zelf voortouw nemen 1 
Groepsbegeleider/praktijkbegeleider moet in gesprek blijven met leiding 
Bijvoorbeeld dmv spel/quiz (maak het leuk) 

2 

Blijven evalueren/reflecteren op rituelen 
Wat hebben we er van geleerd, ervaringen uit het verleden 

4 

Rituelen niet dwingend opleggen  
In (basis)training (meer?) 
Thema ontgroenen een grotere plek geven binnen de training voor vrijwilligers 

4 

Communicatie: tools vanuit Scouting Nederland 1 
Zet het (blijvend) op de agenda 
Discussie, training van kaderleden, thema-avond voor ouders, thema-avond sociale veiligheid 

2 

Voorlichting vanuit Scouting Nederland naar groepen en verder 1 
Duidelijke grenzen opstellen, respecteren en continue bewaken 4 
In ons eigen gedrag zijn we verantwoordelijk 
Leiding bewust  laten worden van invloedrijke rol, rolmodel tav kinderen 

2 

Als je niets doet tegen pesten/ brandmerken ben je verantwoordelijk  
(zowel land als groep) 

1 

Advies tegen ontgroenen 1 
Het is moeilijk om pestgedrag snel te spotten 1 
Laat je uitdagen (of niet) keuze is aan het jeugdlid 1 
Let op groepsdruk, laat ruimte om nee te zeggen, zorg dat het leuk blijft 2 
Geen letsel (fysiek of psychisch) 1 

 
Vraag 4.  
 

Welke acties, zoals het opzetten van regionale ondersteuning, denk je dat nog meer 
wenselijk zijn om de Sociale Veiligheid binnen Scouting te vergroten?  
  
Afhankelijk van regio en thema 1 
Bepaalde expertise op landelijk niveau laten 1 
Thema’s bespreken/ voorlichtingssessies  
in regioraad/ groepsraden, leidingteams 

4 

Regionale ondersteuning kan als vraagbaak laten dienen 1 
Handleiding met tips 1 
Heldere communicatie binnen groep over vertrouwenspersoon of als dit niet officieel 
benoemd is: communicatie structuur 

2 

Ondersteuning: groepsbegeleider/praktijkbegeleider  
Bijvoorbeeld: interventie 

1 

Trainingen (in groepsverband) 
Groepsniveau, jeugdleden, bestuur, regioraad 

5 

Doorlopend bespreekbaar houden 
zet het op de agenda, bespreken met jeugdleden/omgeving, er boven op zitten 

7 

Kennis delen  1 
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(Scouting Acadamy, Scout-in, … ) 
Beschikbaarheid van landelijke trainingsmateriaal 1 
Landelijke ondersteuning/aandacht 2 
Verantwoordelijkheidsgevoel structureren 
(groepsbegeleider, praktijkbegeleider, vertrouwenspersoon, STER bestuur)  

2 

Influencers oproepen tot openheid 1 
Vertrouwenspersonen  
bij de regio, groep en evenementen 
Zichtbaar aanspreekpunt, uniformiteit in herkenbaarheid hesjes in Scoutshop (voorkeur: roze :-) 
Badge of button en goed  bereikbaar maken van vp (app, social media) 

6 

Regionaal contactpersoon 1 
Regionaal beleid maken 
(speerpunt: sociale veiligheid, regionaal meldpunt, training/ werving regionaal vertrouwenspersoon) 

1 

Delen van ervaringen (positief & negatief) 
Leren van elkaar 

2 

Constant blijven ontwikkelen 1 
Meer aandacht voor spelideeën voor speltakken in thema’s die moeilijk liggen  2 
Je bent onderdeel van scouting dus er is sociale veiligheid 1 
Meer bekendheid wat er al is 
(landelijk, maar ook regioraad en groepsraden) 

1 

LOT heeft specialisme en weet de juiste hulp 
“single point of contact” (ook bij een hulpvraag?) 

1 

Doorverwijzen naar een minder zware club (bijv. contact persoon in de regio 1 
Free beïng me 1 
Maak beleid in je groep en bespreek dit met ouders/opvoeders 1 
Standaard verwerken in je spelprogramma /op kamp/bivak 1 
Luisterend oor online / de aso knop (anonieme scout online) 
Website Scouting NL/ of in Regio  knop chat, combi samenwerken met kindertelefoon? 
Link/ chat met vertrouwenspersoon   

2 

Gedragscode 1 
Vanuit huidige regiocontacten/bezoeken groepen er terloops op wijzen of een spiegel 
voorhouden/ feedback geven 

1 

 
De uitkomsten van de mentimeter zijn beschikbaar op de website: 
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-
2019-14-12 

 

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2019-14-
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2019-14-
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Bijlage 2: Overzicht free publicity 
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