Verslag landelijke raad
10 december 2016

Inhoudsopgave
1

Verslag

3

2

Actielijst

10

3

Besluitenlijst

11

4

Presentielijst

12

Bijlage 1: Overzicht free publicity

14

Bijlage 2: Stand van zaken tuchtrecht, d.d. 09-12-2016

16

Bijlage 3: Stand van zaken Scoutinglandgoed Zeewolde

17

Bijlage 4: Rooster van aftreden landelijk bestuur

21

Verslag landelijke raad – 10 december 2016

2

1 Verslag
1. Opening
Voorzitter Jaap Boot opent de 88e landelijke raad, heet alle aanwezigen welkom en stelt de aanwezige
bestuursleden voor. De voorzitter meldt dat bestuurslid Wieteke Koorn in verband met de recente
bevalling van haar zoon Pex dit keer niet aanwezig kan zijn.
Vervolgens schenkt de landelijke raad met een moment van stilte aandacht aan alle scouts die dit jaar
zijn overleden.
Ten slotte geeft de voorzitter de aanwezige kandidaten die voor (her)benoeming in het landelijk
bestuur of een landelijke commissie worden voorgedragen, de gelegenheid zich voor te stellen en hun
motivatie voor (her)benoeming nogmaals kort toe te lichten. Daarbij meldt de voorzitter dat het
landelijk bestuur nog op zoek is naar nieuwe kandidaten, waarbij vooral jonge mensen van harte
welkom zijn. De vacatures zijn beschikbaar op de website:
https://www.scouting.nl/vrijwilligers/vrijwilliger-worden/vacatures/vacature-overzicht/landelijk_bestuur
2. Meningsvormend deel
Philip Komen en Wouter Zilverberg lichten aan de hand van een PowerPointpresentatie het doel en
programma toe van het meningsvormend deel. Het meningsvormend deel staat dit keer in het thema
van jongerenparticipatie in de vereniging. De presentatie is beschikbaar op de website:
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2016-12-10/verslag-11/4019-presentatie-meningsvormend-deeljongerenparticipatie/file.
Philip benadrukt daarbij dat alle jeugdleden en het overgrote deel van de vrijwilligers jonger is dan 25
jaar en dat participatie van leden in de vereniging daarmee automatisch jongerenparticipatie betekent.
Tijdens het meningsvormend deel kunnen hiervoor nieuwe ideeën en inspiratie worden opgedaan.
Hiervoor zijn gasten uitgenodigd die elk een korte presentatie geven over de manier waarop zij met
jongerenparticipatie omgaan.
De vier gasten zijn:
 Jo Deman, Internationaal Commissaris van Scouts en Gidsen Vlaanderen (de presentatie van
Jo is beschikbaar op de website: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-enorganisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2016-12-10/verslag11/4020-presentatie-jo-deman-sgv/file.
 Peter van Doorn, bestuurslid van de Nationale Jeugdraad.
 Arwen van der Leeuw, roverscout en scoutsleiding bij Scouting Tarcisius.
 Joost van Daele, lid organisatieteam Roverway 2018.
3. Voordrachten en stemming
De voorzitter opent het besluitvormend deel van de vergadering met de mededeling dat Scouting de
afgelopen periode op heel veel manieren positieve aandacht in de pers heeft gekregen, waaronder:
 De overhandiging van cheques aan de gemeente met daarop vermeld de waarde van het
vrijwilligerswerk binnen de gemeente.
 De advertentie in Metro om alle vrijwilligers te bedanken.
 Het bezoek aan Hare Majesteit Koningin Máxima. Uit het gesprek met de Koningin kwam naar
voren hoe blij verrast zij was te zien hoe we als vereniging steeds meer bezig zijn met
participatie in de maatschappij en samenwerking met andere organisaties. Dit geeft de
vereniging een positieve uitstraling en de voorzitter wil hierbij graag deze complimenten met
de landelijke raad, de vereniging en de medewerkers van het landelijk servicecentrum delen.
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Aansluitend worden de voordrachten voor leden van het landelijk bestuur en de landelijke commissies
in stemming gebracht (zie punt 12 voor de uitslag). Daarbij vult de voorzitter aan dat Esther Peeters in
september vanwege gezondheidsredenen is afgetreden als lid van het landelijk bestuur. Zij kan ook
vandaag niet aanwezig zijn, maar het bestuur neemt nog wel op gepaste wijze afscheid van haar.
4. Mededelingen
 Overzicht free publicity (uitgedeeld, zie bijlage 1).
 Stand van zaken tuchtrecht (uitgedeeld, zie bijlage 2).
 Stand van zaken Scoutinglandgoed Zeewolde (uitgedeeld, zie bijlage 3).
 Lars Wieringa licht de voortgang van het project waarderingstekens toe. Zo is er een
behoeftepeiling onder alle bestuurders van groepen en regio’s gestart waarop al ruim 1.100
reacties zijn binnengekomen. Naar aanleiding van een vraag van Peter Hendriks, geeft Lars
Wieringa aan dat zodra de resultaten van de behoeftepeiling bekend zijn, er contact
opgenomen zal worden met de oorspronkelijke initiatiefnemers van het project
waarderingstekens, zodat zij kunnen meedenken en klankborden voor de totstandkoming van
het voorstel dat aan de landelijke raad van 10 juni 2017 zal worden voorgelegd.
 De voorzitter geeft aan dat overige periodieke overzichten en managementinformatie, zoals
ledenontwikkeling, de stand van zaken rondom VOG’s en de omzetting naar
groepsverenigingen, jaarlijks tijdens de junivergadering zullen worden verstrekt.
5. Verslag landelijke raad 12 december 2015, inclusief actie- en besluitenlijst
De landelijke raad stelt het verslag van de landelijke raad 11 juni 2016, inclusief actieen besluitenlijst, zonder wijzigingen vast.
De voorzitter meldt dat naar aanleiding van één van de regiovragen door Regio Groningen over het
opstellen van een rooster van benoeming en aftreden van raadsleden, het landelijk bestuur heeft
aangegeven dat een goed idee te vinden. Dit zal bij de regio’s worden geïnventariseerd, zodat voor de
landelijke raad van 10 juni 2017 een eerste overzicht beschikbaar is.
6. Voortgang introductie- en begeleidingscommissie
Quirine van Mourik licht de voortgang van de ontwikkeling van de toolkit en het voorstel over het
buddysysteem toe. De presentatie is beschikbaar op de website:
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2016-12-10/verslag-11/4018-presentatie-ibc-1/file.
De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel van de introductie- en
begeleidingscommissie met betrekking tot het ontwikkelen van een toolkit voor landelijke
raadsleden én met het invoeren van een (vrijwillig) buddysysteem voor nieuwe (plv.)
raadsleden.
Quirine geeft aan dat er naar wordt gestreefd de toolkit de volgende landelijke raad te presenteren.
Ten slotte meldt zij dat er nog een vacature is voor de introductie- en begeleidingscommissie.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur heel blij is met de samenwerking met de introductie- en
begeleidingscommissie en graag op deze voet wil verder gaan. Zo wordt bijvoorbeeld voorafgaand
aan de landelijke raad altijd even afgestemd welke bespreekpunten er eventueel zijn.
7. Periodieke herziening huishoudelijk reglement
Luc Rader vraagt zich naar aanleiding van de vraag over het rooster van benoeming en aftreden van
de leden van de landelijke raad af of de landelijke raad zelf eigenlijk wel aan het huishoudelijk
reglement voldoet. Zijn bijvoorbeeld alle raadsleden wel lid van het bestuur van hun regio?

Verslag landelijke raad – 10 december 2016

4

Lars Wieringa geeft aan dat het bestuur deze vraag van harte ondersteunt en adviseert regio’s hier
zelf goed naar te kijken.
Jos Groenewegen, naar aanleiding van de regiovraag nr. 6 over quorumproblemen in regioraden:
indien het bestuur de door de regio voorgestelde oplossing ondersteunt of eventueel andere
oplossingen ziet voor de quorumproblemen, zou dit dan meegenomen kunnen worden in de volgende
herziening van het huishoudelijk reglement?
Lars Wieringa: Het bestuur heeft in het antwoord op de regiovraag de suggestie gedaan dat regio’s
hun ervaringen hierin met elkaar delen, want er zijn vast ook regio’s waarbij er geen quorumprobleem
is. Blijft hierin dan een probleem bestaan, dan zullen we daarnaar kijken richting de volgende
herziening van het huishoudelijk reglement.
Freek Verschuren: De bevoegdheden, autorisaties en mandaten van regio’s staan niet allemaal in het
huishoudelijk reglement uitgewerkt, zou dit de volgende landelijke raad meegenomen kunnen
worden?
Lars Wieringa: Het is lastig om daar nu een antwoord op te geven. Daarom het verzoek om de
bevindingen na de vergadering met het bestuur of het LSC te delen. Als er dan grote gebreken blijken
te bestaan die meegenomen moeten worden naar de eerstvolgende landelijke raad, dan kan dat en
anders wordt het meegenomen bij de volgende periodieke herziening van het huishoudelijk reglement.
Freek Verschuren: Op dit moment zijn er kosten voor het aanhangig maken van een geschil bij de
geschillencommissie. Hierbij het verzoek om als je in het gelijk wordt gesteld, de kosten worden
gerestitueerd.
Lars Wieringa geeft aan deze vraag mee te nemen in het volgend periodiek overleg met de
geschillencommissie en commissie van beroep en de raad van de uitkomst op de hoogte te stellen.
De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met de periodieke herziening van het
huishoudelijk reglement.
8. Besluit en voordrachten commissie Scoutinglandgoed
Sven van Nieuwenhoven: Hoe lang gaan de bouwactiviteiten op het landgoed nog duren en hoe lang
is de commissie Scoutinglandgoed daarvoor nog nodig?
Nic van Holstein: De komende jaren zijn we daar nog wel mee bezig, eerst met de bouw van het
magazijn en daarna zullen nieuwe plannen voor het Avonturenhuis en stafgebouw nog voorgelegd
worden aan de landelijke raad. Het voorstel voor verlenging van de commissie Scoutinglandgoed voor
de eerstvolgende periode van drie jaar past daar goed bij.
De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel om het mandaat van de
commissie Scoutinglandgoed te verlengen voor een periode van drie jaar (tot en met december
2019) of zoveel eerder als de bouwprojecten in deelproject A, B en C zijn afgerond.
Na het instemmen met het voorstel, wordt de voordracht voor de leden van de commissie in stemming
gebracht (zie punt 12 voor de uitslag).
9. Internationaal binnen de vereniging
De internationaal commissarissen Wendy Beenakker en Wouter Zilverberg lichten de notitie toe aan
de hand van een videopresentatie.
Scouting Nederland is op alle niveaus actief op internationaal gebied. Wendy Beenakker benadrukt
dat regio’s een belangrijke rol kunnen spelen in het verbinden van groepen die actief zijn met
internationale activiteiten met groepen die dit nog niet zijn. Wendy noemt daarbij nog enkele andere
mogelijkheden om kennis en initiatieven op het gebied van internationale activiteiten met anderen te
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delen, zoals #scoutinginternationaal en de Facebookpagina van Scouting Nederland (informatie
hierover is te vinden op www.scouting.nl/internationaal).
Jan Willem Gooyen geeft aan graag een lans te willen breken voor een groot internationaal
evenement in 2020 op het Scoutinglandgoed in Zeewolde. Wouter Zilverberg geeft aan dat dit een
goed idee is, maar dat nu nog moeilijk is te overzien welke evenementen er exact in 2020
georganiseerd zullen worden.
De landelijke raad neemt kennis van de notitie: Internationaal binnen de vereniging.
10. Activiteitenplan Scouting Nederland 2017
Maurice van der Leeden licht het activiteitenplan toe aan de hand van een presentatie. Deze
presentatie is beschikbaar op de website: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-enorganisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2016-12-10/verslag-11/4016presentatie-activiteitenplan-scouting-nederland-2017/file. Maurice geeft daarbij aan dat de opzet van
het activiteitenplan is aangepast: de opzet is meer op hoofdlijnen geformuleerd, zodat er een beter
algemeen overzicht is. Een belangrijk uitgangspunt van het activiteitenplan is daarbij dat jongeren een
belangrijke stem hebben in het aan de slag gaan met de toekomstvisie. Het is belangrijk dat het
landelijk bestuur en landelijke raad daar zelf ook het goede voorbeeld in geven.
Wim Willems constateert dat er veel bij groepen wordt neergelegd en dat er ook al veel goede
voorbeelden in groepen zijn te vinden. Graag vanuit de landelijke organisatie ondersteuning op het
bundelen en onderling uitdragen van deze goede voorbeelden.
Maurice van der Leeden beaamt deze suggestie, waarbij het belangrijk is om uit te stralen dat we
elkaar helpen en ondersteunen.
Kim Terra: Op 4 februari is er een landelijke bijeenkomst over de thema’s van het meerjarenbeleid.
Hoe en wie worden daarvoor uitgenodigd?
Maurice van der Leeden: Er is een uitnodiging verstuurd naar alle regiovoorzitters en leden van de
landelijke raad. Per regio zijn er 3 à 4 plekken beschikbaar voor iemand van de regio met enkele
vrijwilligers uit groepen.
De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het activiteitenplan Scouting
Nederland 2017.
11. Financiën en beheer
Nic van Holstein licht de begroting toe aan de hand van een presentatie. De contributie voor 2017
wordt met een lichte prijsindexactie van 0,6% vastgesteld op € 22,45 per lid per jaar. De presentatie is
beschikbaar op de website: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijkezaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2016-12-10/verslag-11/4017-presentatie-begroting2017-vereniging-scouting-nederland/file.
Wim Willems: Eerder is afgesproken dat alles wat vanuit Scouting Nederland naar het
Scoutinglandgoed gaat in de landelijke raad besproken zou worden. Nu krijgen we 5 ton van de
Postcode Loterij, waarvan 1 ton direct naar het landgoed gaat. Graag verduidelijking hierop.
Nic van Holstein: Het geld gaat niet direct naar Scoutinglandgoed BV. Als vereniging reserveren we 1
ton voor inbreng in het Scoutinglandgoed, ter reservering van de financiering van traject C (de bouw
van de verblijfsaccommodatie en stafgebouw). Dit traject wordt pas ter uitvoering gebracht nadat de
financiering rond is én nadat het totale plan hiervoor in de landelijke raad is vastgesteld. Pas daarna
gaat het geld richting Scoutinglandgoed BV. Het is dus op dit moment ook geen lening of toevoeging
aan het aandelenkapitaal, maar een reservering.
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Jos Groenewegen: Het verlies van Scoutinglandgoed BV wordt volgens de penningmeester verrekend
als afwaardering van de aandelen. Is dit dan een inbreng van extra geld als gift in plaats van een
lening?
Nic van Holstein: Het is geen inbreng van extra geld of een lening. Omdat de waarde van het
Scoutinglandgoed afneemt, moet de waardedaling in mindering gebracht worden op de waarde van
de aandelen van het landgoed.
Serry v.d. Graaf: Er wordt aangegeven dat als in de toekomst onze ambities groter zijn dan onze
inkomsten, dit mogelijk effect zal hebben op de hoogte van de contributie. Als dat het geval mocht zijn,
dan is het verzoek dit op een goede manier vooraf te bespreken om onenigheid hierover te
voorkomen.
Nic van Holstein: Helemaal mee eens. Als we ambities hebben die de lopende middelen
overschrijden, dan zullen we daarover op basis van een concreet plan met de landelijke raad in
overleg gaan.
Robbert Gijsbertse: Op welke basis worden de aandelen gewaardeerd, welke grondslag?
Nic van Holstein: De waardering van aandelen vindt plaats op basis van de nominale waarde, waarbij
eventueel verlies daar op in mindering wordt gebracht.
Nico Eeftink: Wordt er bij de inrichting van het Scoutinglandgoed ook gekeken naar mogelijkheden
voor energiebesparing?
Nic van Holstein: Ja, die worden nadrukkelijk meengenomen.
Frank de Krom licht namens de financiële commissie toe dat begroting er goed uitziet en adviseert de
landelijke raad hiermee akkoord te gaan.
De landelijke raad keurt de begroting Scouting Nederland 2017 inclusief toelichting met
algemene stemmen goed.

12. Benoemingen a.d.h.v. getelde stemmen
Op basis van schriftelijke stemming worden de volgende personen (her)benoemd:
 De landelijke raad benoemt Wieteke Koorn met algemene stemmen als vicevoorzitter
van het landelijk bestuur, voor een termijn van 2 jaar (het gaat hierbij om een
tussentijdse benoeming i.v.m. het aftreden van Marion Geerligs). Het bijgestelde
rooster van aftreden is ter informatie als bijlage 4 aan het verslag toegevoegd).
 De landelijke raad herbenoemt Nic van Holstein met 33 stemmen voor en 2 stemmen
tegen, als penningmeester/secretaris van het landelijk bestuur, voor een (laatste)
termijn van 3 jaar.
 De landelijke raad herbenoemt Lars Wieringa met 33 stemmen voor en 2 stemmen
tegen, als algemeen lid van het landelijk bestuur, voor een (laatste) termijn van 1,5 jaar.
 De landelijke raad benoemt Bart Wiegers met algemene stemmen als lid van de
financiële commissie, voor een periode van 3 jaar.
 De landelijke raad herbenoemt Liesbeth Lijnzaad met algemene stemmen als lid van de
commissie van beroep, voor een periode van 3 jaar.
 De landelijke raad benoemt Jan Smits met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen, als
lid van de commissie Scoutinglandgoed.
 De landelijke raad benoemt Frank de Krom met 32 stemmen voor, als lid van de
commissie Scoutinglandgoed.
 De landelijke raad benoemt Bas Oudewortel met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen,
als lid van de commissie Scoutinglandgoed.
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13. Rondvraag en sluiting
Luc Rader: Dank aan bestuur voor de update over het tuchtrecht. Naar aanleiding daarvan de vraag of
het lidmaatschap van de directeur van Scouting Nederland Fedde Boersma als bestuurslid van de
Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV), een privélidmaatschap is of een zakelijk
lidmaatschap namens Scouting Nederland?
De voorzitter: Deze functie vervult Fedde Boersma privé en onbezoldigd.
Luc Rader: De landelijke raad heeft al tijdje geen overzicht van geschillencommissie en commissie
van beroep gekregen. Dat werd altijd erg gewaardeerd, dus graag in de toekomst weer.
Lars Wieringa: Daar gaan we voor zorgen.
Luc Rader: Heeft het gevoel dat er al een tijdje geen voortgang meer is in de omzetting van groep
naar een groepsvereniging. Kan er met groepen die nog niet zijn omgegaan nogmaals contact
opgenomen worden?
Fedde Boersma: In verleden werd er regelmatig een overzicht gedeeld met de landelijke raad. Daar
zijn we op een gegeven moment mee gestopt, maar dat betekent niet dat hier niets meer in gebeurt.
Op dit moment wordt vanuit het LSC gewerkt aan een inventarisatie van groepen die nog niet zijn
omgezet en wat daar de redenen van zijn. Daar gaan we in het voorjaar verder mee aan de slag. Ook
komen er nog steeds groepen bij die de omslag wel maken. Tijdens de landelijke raadsvergadering
van 10 juni a.s. zal opnieuw een overzicht verstrekt worden.
Luc Rader: Oproep en uitnodiging aan alle raadsleden, bestuursleden en PST’ers om komende
landelijke raad de avond vooraf al aanwezig te zijn en op het landgoed te overnachten. Een informele
bijeenkomst voor uitwisseling en beantwoording van vragen.
Jos Kruizinga: In de regiovragen is een vraag gesteld over de vervulling van de vacature voor de
functie van directeur Scoutinglandgoed. Voor alle vrijwilligersfuncties is het beleid dat vacatures
openbaar gemaakt worden, dus qua transparantie lijkt ons dat goed dat dit in toekomst ook voor alle
betaalde functies geldt.
Marion Geerligs: Het is goed om duidelijk te hebben dat de directeur van het Scoutinglandgoed niet in
dienst is van Scouting Nederland, maar van de Scoutinglandgoed BV. De vacature en procedure voor
de functie van directeur Scoutinglandgoed is dan ook besproken met de aandeelhouders van de
Scoutinglandgoed BV en rondgegaan in het netwerk. Op die manier is het gelukt de vacature te
vervullen.
Jos Kruizinga: Dank aan het bestuur voor het persoonlijk contact naar aanleiding van een regiovraag.
Dit is zeer op prijs gesteld.
Jan Willem Gooyen: Dank voor het besluit voor onze regio, ten aanzien van de fusie van Regio
Carboonland en Regio Parkstad Limburg. Per 1 juni worden wij een nieuwe regio en de volgende
landelijke raad zal de naam bekend gemaakt kunnen worden.
Robbert Gijsbertse: Het magazijn in Lelystad is nog steeds te koop. Wordt er overwogen de
verkoopprijs naar beneden bij te stellen of blijft deze hetzelfde als verwacht en begroot?
Nic van Holstein: Er is nog steeds belangstelling voor het magazijn en er is geen noodzaak deze prijs
te verlagen, ook omdat er is afgesproken ons niet te laten leiden door een bepaalde tijdsperiode
waarin het magazijn verkocht zou moeten worden.
Bas Oudewortel: Als regio zijn we onlangs met het Protocol ongewenst gedrag bezig geweest, waarbij
bleek dat slechts op één plaats is aangegeven dat het protocol (ook) betrekking heeft op volwassenen
onderling. De vraag is hier naar te kijken en zo nodig duidelijker te omschrijven.
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Lars Wieringa: Dit noemen we nu overigens het Protocol grensoverschrijdend gedrag en de tekst is
hiervoor zojuist aangepast. De suggestie is echter van harte welkom en er zal gekeken worden of het
nodig is dit duidelijker te omschrijven.
Wim Willems: Ten eerste complimenten voor de goede PR de afgelopen tijd. Dit heeft echter soms
ook een keerzijde, de afgelopen zomer zijn we meerdere keren opgeschrikt door nieuws over
ongevallen op het water, graag hier aandacht voor.
De voorzitter: Veiligheid op het water is zeker belangrijk en zal direct al de komende kleine vlootraad
(28 januari a.s.) onder de aandacht worden gebracht.
Freek Verschuren: Alweer zes jaar geleden is besloten over te gaan op de nieuwe Scoutfit. Daarbij is
afgesproken hier minimaal vijf jaar niet over te spreken, daarom hierbij na zes jaar het verzoek een
evaluatie te doen van de Scoutfit. Daarbij graag meenemen dat er voor bestuurders geen eigen
speltakteken of bestuursbadge is.
Nic van Holstein: Het bestuur zal informatie bij elkaar halen en met een voorstel komen hoe met de
evaluatie om te gaan. Ten aanzien van een badge voor bestuurders: er is afgesproken dat voor alle
leden die deel uitmaken van een speltak een apart speltakteken is. Voor alle andere leden die als
vrijwilliger niet aan een bepaalde speltak zijn verbonden, zoals bestuurders, is er de vrijwilligersbadge.
De voorzitter neemt namens de landelijke raad afscheid van leden van de landelijke raad en het
landelijk bestuur die deze keer voor het laatst zijn en sluit daarna de vergadering.
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2 Actielijst
Acties naar aanleiding van de vergadering van de landelijke raad van 10
december 2016
1. Contact opnemen met de oorspronkelijke initiatiefnemers van het project
waarderingstekens, zodat zij kunnen meedenken en klankborden voor de
totstandkoming van het voorstel aan de landelijke raad van 10 juni 2017.
2. Bij de regio’s inventariseren van de benoemingstermijnen van de landelijke
raadsleden.
3. Blijven er problemen ontstaan in het quorum voor regioraden, dan zal hier bij de
volgende herziening van het huishoudelijk reglement naar gekeken worden.
4. Indien nodig de omschrijving van bevoegdheden, autorisaties en mandaten van
regio’s meenemen bij de volgende herziening van het huishoudelijk reglement.
5. Periodiek overzicht verstrekken van zaken die aan geschillencommissie en
commissie van beroep zijn voorgelegd, voorafgaand aan landelijke raad van 10
juni 2017.
6. Periodiek overzicht verstrekken van omzettingen naar groepsvereniging,
voorafgaand aan landelijke raad van 10 juni 2017.
7. Oproep en uitnodiging overwegen om komende landelijke raad de avond vooraf al
aanwezig te zijn en op het landgoed te overnachten: een informele bijeenkomst
voor uitwisseling en beantwoording van vragen.
8. Kijken of het nodig is duidelijker te omschrijven dat het Protocol
grensoverschrijdend gedrag ook van toepassing is op volwassenen.
9. Veiligheid op het water onder de aandacht brengen van de kleine vlootraad.
10. Met een voorstel komen hoe met de evaluatie van de Scoutfit om te gaan.
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3 Besluitenlijst
Genomen besluiten tijdens de landelijke raad van 10 december 2016
1. De landelijke raad stelt het verslag van de landelijke raad 11 juni 2016, inclusief actie- en besluitenlijst,
zonder wijzigingen vast.
2. De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel van de introductie- en
begeleidingscommissie met betrekking tot het ontwikkelen van een toolkit voor landelijke raadsleden én
met het invoeren van een (vrijwillig) buddysysteem voor nieuwe (plv.) raadsleden.
3. De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met de periodieke herziening van het huishoudelijk
reglement.
4. De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel om het mandaat van de commissie
Scoutinglandgoed te verlengen voor een periode van drie jaar (tot en met december 2019) of zoveel
eerder als de bouwprojecten in deelproject A, B en C zijn afgerond.
5. De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het activiteitenplan Scouting Nederland 2017.
6. De landelijke raad keurt met algemene stemmen de begroting Scouting Nederland 2017 inclusief
toelichting goed.
7. De landelijke raad benoemt Wieteke Koorn met algemene stemmen als vicevoorzitter van het landelijk
bestuur, voor een (tussentijdse) termijn van 2 jaar.
8. De landelijke raad herbenoemt Nic van Holstein met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen, als
penningmeester/secretaris van het landelijk bestuur, voor een (laatste) termijn van 3 jaar.
9. De landelijke raad herbenoemt Lars Wieringa met 33 stemmen voor en 2 stemmen tegen, als algemeen
lid van het landelijk bestuur, voor een (laatste) termijn van 1,5 jaar.
10. De landelijke raad benoemt Bart Wiegers met algemene stemmen als lid van de financiële commissie,
voor een periode van 3 jaar.
11. De landelijke raad herbenoemt Liesbeth Lijnzaad met algemene stemmen als lid van de commissie van
beroep, voor een periode van 3 jaar.
12. De landelijke raad benoemt Jan Smits met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen, als lid van de
commissie Scoutinglandgoed.
13. De landelijke raad benoemt Frank de Krom met 32 stemmen voor, als lid van de commissie
Scoutinglandgoed.
14. De landelijke raad benoemt Bas Oudewortel met 30 stemmen voor en 2 stemmen tegen, als lid van de
commissie Scoutinglandgoed.
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4 Presentielijst
Naam
Thédor Ebben
Hans van den Burg
Kristian Marijnissen
Freek Verschuren
Hermen van Dalen
Peter Kloosterboer
Harrow Hamming
Mark Vinke
Rudolf van den Eventuin

Regio
De Baronie
De Langstraat
De Langstraat
De Langstraat
Delfland
Den Haag
Drenthe
Drenthe
Drie Rivieren Utrecht

Thijs van den Boom
Jan Smits
Robin Dijkstra
Thijs Jansen
Jos Kruizinga
Carolijn Boonstra
Kim Terra
Frank de Krom
Hanneke Klomp
Reinold Mulder
Luc Rader
Bas Oudewortel
Remko Noor
Ben Peters
Mario van Wanrooij
Robbert Gijsbertse
Sven van Nieuwenhoven
Serry van de Graaf
Louis Deen
Jeroen Niemeijer
Jan Willem Gooyen
Leonie van den Tol
Marc Elvery
Wim Willems
Fred Vermeulen
Nico Eeftink
Niels Dimmers
Dave Nagy
Jeroen vd Akker
Rob Broens
Quirine van Mourik
Sven Dirks
Bert Dekker
Paul van der Meer
Jos Groenewegen
Peter Hendriks
Robb de Jonge

Eindhoven
Eindhoven
Fryslan
Groningen
Groningen
Groningen
Haarlem
Hart van Brabant
Helmond
Het Gooi
Hollands Midden
Klein Gelderland
Landelijke Admiraliteit
Maastricht en Mergelland
Maasven
Neder Veluwe
Noord Holland Noord
Noord-Veluwe / Flevoland
Oude Graafland
Overijsselse Vechtstreek
Parkstad Limburg
Rond de Biesbosch
Rond de Biesbosch
Rondom de IJssel
Rondom de IJssel
Twenteland
Utrechtse Heuvelrug
Utrechtse Heuvelrug
Vlietstreek
Weert
West-Brabant
Westelijke Mijnstreek
Westelijke Mijnstreek
Zeeland
ZON
Zuidoost-Brabant
Zuidoost-Brabant
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Landelijk bestuur
Jaap Boot
Marion Geerligs
Nic van Holstein
Lars Wieringa
Maurice van der Leeden
Philip Komen
Wendy Beenakker
Wouter Zilverberg

Portefeuille
Voorzitter
Vicevoorzitter, Projectenbureau
Penningmeester, Projectenbureau, Scouting Nederland Fonds
Waterwerk, waarderingstekens, juridische zaken
Jeugdleden, vrijwilligers
Ledengroei, meerjarenbeleid, Scouting Nederland Fonds
Internationaal WAGGGS
Jeugdleden, Internationaal, meerjarenbeleid, waarderingstekens

Michael Lansbergen

Externe profilering en meerjarenbeleid

Wieteke Koorn
(afwezig)

Waterwerk, ledengroei, juridische zaken

Directie
Fedde Boersma

Directeur Scouting Nederland

Regio’s die niet aanwezig waren
Amsterdam/Amstelland
Carboonland
De Meierij
Essnlaand
Lek- en IJsselstreek
Maasdelta
Noord-Holland Midden
Noord-Oost Brabant
Overijsselse Vechtstreek
Roermond
Rond de Rotte
Westland
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Bijlage 1: Overzicht free publicity
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Bijlage 2: Stand van zaken tuchtrecht, d.d. 09-12-2016
Verloop aansluiting
In december 2014 is besloten tot aansluiting bij de gezamenlijke registratielijst en de Stichting
Tuchtrecht Vrijwilligerswerk (STV) volgens het voorstel dat aan de landelijke raad is voorgelegd.
In de loop van 2015 is Scouting Nederland aangemeld bij de auditcommissie van de Vereniging
Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (Vereniging NOV), die de aanvragen beoordeelt en advies
geeft aan Vereniging NOV. Na correspondentie en toelichting is in februari 2016 onze deelname door
Vereniging NOV geaccepteerd en zijn we toegelaten tot de gezamenlijke registratielijst.
In februari 2016 is een overeenkomst gesloten tussen Scouting Nederland, STV en Vereniging NOV
om de onderlinge verhoudingen te regelen.
Proces Scouting Nederland
Nu we zijn aangesloten, zullen gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag die voorheen
leidden tot een besluit door het landelijk bestuur worden voorgelegd aan de tuchtcommissie van STV.
Indien de tuchtcommissie tot een sanctie besluit, wordt dit op de gezamenlijke registratielijst
geregistreerd.
De administratie voor alle zaken rondom grensoverschrijdend gedrag, inclusief de zaken die aan STV
voorgelegd gaan worden, wordt verzorgd door het landelijk servicecentrum. Een afweging zal
plaatsvinden of een zaak bij STV dient te worden aangemeld. Het landelijk servicecentrum verzorgt
vervolgens aanmelding, dossiervorming en afronding binnen Scouting.
Raadpleging van de gezamenlijke registratielijst geschiedt ook vanuit het landelijk servicecentrum. Dit
zal, zodra mogelijk bij Vereniging NOV, ingericht worden via een eigen inlogaccount, waarmee
personen kunnen worden gecheckt. Dit kan ook voor groepen personen, waardoor een periodieke
ledencheck mogelijk wordt. Op dit moment zijn er nog geen personen op de lijst geregistreerd,
waardoor van een check nog geen sprake is.
In oktober heeft overleg plaatsgevonden tussen de voorzitters van de geschil beslechtende
commissies van Scouting, de portefeuillehouders Juridische Zaken van het landelijk bestuur en de
coördinator Juridische Zaken over de functie van de eigen commissies bij zaken die vanuit Scouting
bij het tuchtrecht worden aangemeld.
De coördinator Juridische Zaken neemt deel aan het door Vereniging NOV georganiseerde overleg
tussen de betrokken organisaties. Deze organisaties worden door Vereniging NOV op de hoogte
gehouden van eventuele ontwikkelingen.
Lars Wieringa
Lid landelijk bestuur Scouting Nederland
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Bijlage 3: Stand van zaken Scoutinglandgoed Zeewolde
Stand van zaken december 2016
De laatste rapportage vond plaats in juni 2016, vlak voor de landelijke raad en het zomerseizoen.
Ondertussen is het eerste kampeerseizoen succesvol afgerond. Naast de diverse Scoutinggroepen en
individuele scouts, hebben ook andere organisaties, zoals kamperende studenten en LARP’ers
gebruik gemaakt van het terrein. De ervaringen van de gasten over het terrein en de
gebruiksmogelijkheden zijn erg positief.
De eerste versie van Scout-Up Your Summer heeft in juli plaatsgevonden. Drie weken lang werd aan
kamperende groepen ook een inhoudelijk kampprogramma geboden, waarbij veel samenwerking is
gezocht met recreatieondernemers en organisaties uit de omgeving, zoals het IVN, de Eemhof en de
gemeente Zeewolde. De activiteiten zijn geëvalueerd en in de zomer van 2017 wordt de volgende
editie aangeboden. Ondertussen zijn ook de eerste boekingen voor het seizoen 2017 binnen en zijn
gesprekken gestart met diverse Scoutingevenementen of ze de komende jaren van het terrein gebruik
zullen maken.

Het exploitatieteam van het Scoutinglandgoed is bezig met de evaluatie van het eerste jaar. De
verschillende afspraken en procedures worden tegen het licht gehouden, de terreinindeling wordt
bekeken en er worden plannen gemaakt om de samenwerking binnen het team en met andere
organisatieonderdelen van Scouting Nederland te versterken.
Met de landgoedcommissie van de landelijke raad heeft in november een overleg plaatsgevonden.
Nieuwe directeur Scoutinglandgoed BV
Peter Messerschmidt is op 1 december gestart als de nieuwe directeur van het Scoutinglandgoed. De
landelijke raad is hierover in een aparte mailing geïnformeerd. Peter is begonnen met zijn
inwerktraject en maakt kennis met de leden van het team en de relaties uit de omgeving.
Terreininrichting
In het zomerseizoen hebben de laatste terreininrichtingswerkzaamheden plaatsgevonden, onder
andere aan de waterinstallatie en de velden aan de noordkant van het terrein. Er kon al flink gemaaid
worden en de eerste schouw van de sloten vond in het najaar plaats.
Sanitaire paviljoens
In november zijn de beide sanitaire paviljoens op het Labelterrein opgeleverd. Beide gebouwen staan
binnendijks. Ze zijn ontworpen door Jesse, als onderdeel van een eerder uitgeschreven prijsvraag. Bij
het ontwerp en de bouw is duurzaamheid één van de uitgangspunten geweest. Ventilatie vindt op
natuurlijke wijze plaats, beide gebouwen zijn voorzien van zowel een gewoon als een
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grijswatersysteem en voor de houten bekleding is gebruik gemaakt van hout van Staatsbosbeheer dat
is geoogst in de Flevopolder. Beide gebouwen zijn ook voorzien van een mindervalidentoilet.

Komende activiteiten
Voor 2017 staat de realisatie van een nieuw magazijn bij de entree van het Scoutinglandgoed
gepland. Ook wordt de procedure voor de verdieping van een deel van de oever in gang gezet en zal
gewerkt worden aan de kampvuurkuil. Ondertussen is ook begonnen met het nadenken over de eisen
waaraan de overige gebouwen moeten voldoen.
Financiën
In onderstaand overzicht is de huidige stand van zaken rond de verwachte inkomsten en uitgaven van
de realisatie van het Scoutinglandgoed weergegeven. In de prognose zijn zowel de reeds
gerealiseerde kosten als de nog te verwachten kosten opgenomen. Het betreft brutobedragen, waarbij
de reeds ontvangen als begrote sponsorbijdragen verwerkt zijn. Het overzicht is bijgewerkt tot 28
november.
Netto Begroot (investering) – Sponsor(dekking)
Deelproject

Begroot 2014

actuele prognose
realisatie

1

Procedure en opstartkosten

A

200.000

82.000

2

Paden en wegen

A

543.000

422.000

3

Velden

A

103.000

577.000

4

Nutsvoorzieningen en waterbeheer

A

546.000

752.000

5

Aanmeermogelijkheden

A

100.000

120.000

6

Sanitaire paviljoens

A

100.000

98.000

6

Folleys

A

95.000

11.000

6

Beheergebouw, overig sanitair en
kampvuurkuil

A

386.000

444.000

7

Magazijn

B

400.000

488.000

8

Verblijfsaccommodatie

C

399.000

343.000
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Taakstellende bezuiniging of extra
financieringsopgave

-465.000
2.872.000

2.872.000

De lagere kosten bij procedures komen deels door het boeken van een deel van deze kosten bij de inrichtingswerkzaamheden
waarop ze betrekking hebben. De hogere kosten van de velden en nutsvoorzieningen komen deels door de weggevallen
sponsoring, die wel voorzien was. Daarnaast zijn er meerkosten gemaakt voor de aansluiting van de nutsvoorzieningen op het
openbare net (waaronder de aanleg van een persrioolleiding van 4 km), en de extra aanleg van voorzieningen naar aanleiding
van de ervaringen tijdens de Scout-In.

Achtergrondinformatie over het Scoutinglandgoed (landelijke raadstukken en tussenrapportages) is te
vinden op: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukkenlandelijke-raad/voortgangsrapportages-scoutinglandgoed-zeewolde.
Risico dossier
Risico

Kans
(1- 5)

Gevolg
(1-5)

Risico

SVZ dec

Mitigerende
maatregelen

Financieel
1. Hogere uitgaven dan voorzien

3

3

9



Continu bijsturen op
opdrachten /fasering

2. Lagere (sponsor) inkomsten dan

3

3

9



Diverse
sponsorbijdragen
ontvangen.
Samenwerking met
NSGK gestart.

2

3

6

☺

1

3

3

☺

3

2

6

☺

3

2

6

☺

2

2

4

2

2

4

voorzien

3. Lager exploitatieresultaat dan
voorzien
Planning
1. Het niet tijdig ontvangen van
noodzakelijke vergunningen
2. Uitloop van werkzaamheden
(door de aannemer of
weersomstandigheden)
3. Onvoldoende vrijwilligers(tijd) om
op tijd te kunnen starten met
noodzakelijke werkzaamheden
4. Onvoldoende vrijwilligers (tijd) om
op tijd te kunnen starten met de
exploitatie
Aansprakelijkheid
Aansprakelijkstelling door aannemers

Extra inzet op werven
gasten

☺

☺

Kans
Onwaarschijnlijk (1)

1

2

3

4

5

Klein (2)

2

4

6

8

10
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Mogelijk (3)

3

6

9

12

15

Waarschijnlijk (4)

4

8

12

16

20

Zekerheid (5)

5

10

15

20

25

Zeer klein (1)

Klein (2)

Serieus (3)

Groot (4)

Zeer groot (5)

Gevolgen
Legenda
Niet acceptabel

☹

Onwenselijk

☹

Acceptabel



Verwaarloosbaar

☺
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Bijlage 4: Rooster van aftreden landelijk bestuur
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