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1 Verslag
1.1
Opening
In verband met de voordracht van een nieuwe verenigingsvoorzitter, vervult plaatsvervangend
voorzitter Marion Geerligs deze vergadering de rol van voorzitter.
Marion Geerligs opent de vergadering van de 86e landelijke raad. Nadat alle bestuursleden achter de
bestuurstafel zich hebben voorgesteld, meldt de voorzitter dat bestuurslid Lisette van der Wurff
afwezig is i.v.m. de geboorte van haar dochter. Voor raadsleden is het mogelijk een felicitatiekaart te
ondertekenen. Tevens meldt de voorzitter dat Lisette deze vergadering aftredend is.
Na een moment van stilte voor alle scouts die het afgelopen jaar zijn overleden, heet de voorzitter alle
raadsleden en toehoorders van harte welkom, in het bijzonder de nieuwe leden van de landelijke raad.
De voorzitter geeft vervolgens de bestuursleden die voor (her)benoeming worden voorgedragen de
gelegenheid hun persoonlijke motivatie nog eens kort toe te lichten en geeft daarbij aan dat tijdens de
lunchpauze gelegenheid is om nader kennis te maken met de kandidaten.
Jaap Boot, voorgedragen als nieuwe verenigingsvoorzitter, benadrukt het belang van goede
onderlinge betrekkingen. Verbinden met het oog op de toekomst staat daarbij centraal. Jaap geeft aan
er naar te streven komend jaar alle regio’s en admiraliteiten persoonlijk te spreken.
Esther Peeters, voorgedragen als algemeen lid van het bestuur, geeft aan heel veel respect te hebben
voor wat Scouting betekent voor meiden en jongens en wil graag meer uitdragen wat Scouting als
geheel voor de samenleving betekent.
Wouter Zilverberg, voor herbenoeming voorgedragen als bestuurslid en Internationaal Commissaris,
geeft aan graag verder te gaan op basis van de vele goede resultaten die de afgelopen jaren samen
met een hele groep enthousiaste vrijwilligers zijn bereikt, zeker nu Scouting Nederland ook nog
Roverway 2018 mag organiseren.
Wieteke Koorn, voor herbenoeming voorgedragen als algemeen bestuurslid, geeft aan dat haar
Scoutingwereld de afgelopen drie jaar enorm veranderd is. Door haar bestuurservaring heeft ze
ontdekt hoe groot Scouting Nederland eigenlijk is en hoe belangrijk Scouting is voor de ontwikkeling
van meiden en jongens in onze samenleving. Nu is het moment gekomen om samen met de
vereniging vooruit te kijken naar de toekomst en daar wil Wieteke graag haar bijdrage aan leveren.
1.2
Meningsvormend deel: samenwerking landelijke raad - landelijk bestuur
Dit programma is in samenwerking met enkele raadsleden voorbereid (Andrea Nagelmaker, Luc
Rader, Robbert Gijsbertse en Wim Willems). De leden van de landelijke raad gaan in groepen uiteen
om in twee sessies te discussiëren over de samenwerking tussen de landelijke raad en het landelijk
bestuur, aan de hand van de drie thema’s die in de uitnodiging bij de agendastukken werden
aangegeven:
1. Participatie.
2. Formeel versus materieel.
3. Veilig en leuk.
1.3

Terugkoppeling meningsvormend deel

Thema 1 – Participatie
Het was voor velen een eyeopener dat het bestuur over het algemeen niet zelf de stukken voor de
landelijke raad schrijft, maar dat (teams van) vrijwilligers dit doen. De wens werd uitgesproken om
mee te denken in het ontwikkelen van grotere projectopdrachten, zoals projecten als het landgoed,
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Groepsontwikkeling e.d. Bijvoorbeeld in de vorm van werkgroepjes, commissies, infosessies,
webdeelname, etc. Daarbij is het gebruik van duidelijke taal die iedereen begrijpt belangrijk, zodat
informatie goed overkomt.
Thema 2 – Formeel versus materiaal
Uit de bespreking van dit thema kwam naar voren dat het goed wordt gevonden om in een open sfeer
met elkaar van gedachten te wisselen, maar dat de rol van de landelijke raad niet voor iedereen even
duidelijk is en dat hier verschillende beelden over zijn. In de eerste sessie is daarbij vooral ingegaan
op de mogelijke rol van de landelijke raad om door middel van commissies of klankbordgroepen te
communiceren en te participeren. In de tweede sessie is meer gekeken naar een andere invulling van
de dag van de landelijke raad, waarbij het voorbeeld van de Forumdag is genoemd en de
verschillende mogelijkheden tot participatie (participatieladder).
Thema 3 – Veilig en leuk
Dit thema voorzag in een duidelijke behoefte die de afgelopen jaren is ontstaan. Zo is er gesproken
over hoe je veilig kunt spreken. En hoe ga je ermee om als je met het dilemma zit dat je je regio wilt
vertegenwoordigen, maar als raadslid zelf een andere mening hebt? Ook is er gesproken over hoe er
binnen en met de raad op een goede manier gediscussieerd kan worden, bijvoorbeeld door middel
van extra contactmomenten, vooroverleg, zorgen dat kennis goed toegankelijk is, mogelijk andere
(digitale) vormen van het aanbieden van informatie en eventueel meer creatieve (spel)vormen voor
menings- en besluitvorming.
Wim Willems geeft aan dat met de raadsleden die het meningsvormend deel hebben voorbereid,
begin januari gekeken zal worden hoe met de uitkomsten van het meningsvormend deel verder
gegaan kan worden. Dit zal voor de raadsvergadering van 11 juni 2016 verder uitgewerkt worden.
Quick wins zullen daarbij direct naar de introductie- en begeleidingscommissie doorgestuurd worden.
1.4
Voordrachten
Er zijn tijdens deze landelijke raad voordrachten voor de volgende onderdelen:
 Landelijk bestuur.
 Landelijke commissies:
o Geschillencommissie.
o Commissie van beroep.
o Financiële commissie (voordracht ingetrokken, zoals vermeld bij regiovragen).
De voorzitter licht toe dat Norbert de Wit nog een half jaar als extern deskundige betrokken is bij de
financiële commissie, maar dat er voor deze commissie nog maar twee leden over zijn. De leden van
de landelijke raad wordt gevraagd actief mee te denken en op zoek te gaan naar een geschikte
kandidaat voor deze commissie, zodat hopelijk de volgende landelijke raad een nieuw lid
voorgedragen kan worden.
Luc Rader geeft aan in de toekomst bij de voordrachten voor herbenoemingen van bestuursleden
graag een kort persoonlijk verhaal te ontvangen over wat deze personen in de voorgaande
benoemingsperiode gedaan hebben. De voorzitter geeft aan deze suggestie mee te nemen.
Jan Smits vult daarbij aan graag te horen wat Wouter Zilverberg de afgelopen drie jaar gedaan heeft
en wat zijn ambitie is voor de komende periode.
Wouter Zilverberg geeft aan dat hij Scouting Nederland de afgelopen drie jaar tijdens veel
internationale bijeenkomsten heeft vertegenwoordigd, wat erg belangrijk is voor de onderlinge
verbinding van Scouting Nederland met de andere Scoutingorganisaties in Europa en de rest van de
wereld. Zo is hij recent naar een bijeenkomst geweest over de ontwikkeling van Europees
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(Scouting)beleid, om mee te denken, te leren en terug te komen met ideeën en ontwikkelingen waar
Scouting Nederland wat aan heeft.
De voordrachten worden schriftelijk in stemming gebracht (zie 1.11 voor de uitslag).
1.5

Mededelingen

1.5a Overzicht omzetting groepsvereniging, per regio uitgereikt en ter kennisgeving aangenomen (in
Bijlage 1 is een landelijk overzicht opgenomen)
Lars Wieringa licht toe dat door de raad is gevraagd om een periodiek overzicht. Dit geeft regio’s de
mogelijkheid om dit mee te nemen in reguliere gesprekken met groepen, bijvoorbeeld tijdens
regioraden of bij de gesprekken over Groepsontwikkeling, projecten, fondsaanvragen e.d.
1.5b Overzicht externe profilering (‘free publicity’), uitgereikt en ter kennisgeving aangenomen, zie
Bijlage 2)
1.5c

Overzicht ontwikkeling ledenaantallen, uitgereikt en ter kennisgeving aangenomen, zie Bijlage
3.

Jos Groenewegen vraagt of dit overzicht aangevuld kan worden met de ontwikkeling van het aantal
Scoutinggroepen? Dat kan. Dit overzicht zal met het verslag worden meegestuurd (toegevoegd aan
Bijlage 3.)
Serry van de Graaf: Zou daarbij ook fusie van groepen meegenomen kunnen worden? Ja, dit zal
tijdens de landelijke raad van 11 juni 2016 worden meegenomen, samen met de evaluatie van het
programma Groepsontwikkeling.
1.5d Voortgang waarderingstekens
Lars Wieringa: In de landelijke raad is het besluit genomen scenario C verder uit te werken. In januari
2016 verwachten we de vacature voor een vrijwillig projectleider te kunnen publiceren. Hierbij het
verzoek om ook in het eigen netwerk rond te kijken naar geschikte kandidaten.
1.5e Schriftelijke update aansluiting bij centraal tuchtrechtsysteem, uitgereikt en ter kennisgeving
aangenomen, zie Bijlage 4
1.5f

Stand van zaken Scoutinglandgoed Zeewolde, uitgereikt en ter kennisgeving aangenomen, zie
Bijlage 5

Overige mededelingen
De voorzitter meldt dat het bestuur eind november heeft gehoord dat Scouting Nederland de eer heeft
gekregen Roverway 2018 te organiseren. Wouter Zilverberg vult daarbij aan dat dit evenement in
principe bedoeld is voor alle roverscouts uit Europa, maar dat eventuele belangstellende roverscouts
uit de rest van de wereld ook welkom zijn (het vertoonde introductiefilmpje is beschikbaar op de
website: https://youtu.be/DucKOhxS0nY).
Marc Elvery geeft aan gehoord te hebben dat er plannen zijn Nawaka 2018 samen met Roverway
2018 te organiseren. Is dat definitief of staat dat nog in de steigers? De voorzitter geeft aan dat dit nog
in de steigers staat. Op dit moment wordt gekeken naar de mogelijkheden om beide evenementen in
aansluiting op elkaar te organiseren. De voorbereiding van de projectopdrachten ligt nu bij het
Projectenbureau.
Jan Willem Gooyen: In 2008 is voor de laatste keer een Nationale Jamboree georganiseerd. Zijn er
plannen om dit nog eens te doen? De voorzitter: in 2012 is dit ook geprobeerd, maar door te weinig
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aanmeldingen is de Nationale Jamboree toen afgelast. Er is geen besluit dat we nooit meer een
Nationale Jamboree organiseren, maar voor komend jaar is voor een nieuwe opzet gekozen op het
nieuwe Scoutinglandgoed: Scout-Up Your Summer.
1.6
Verslag landelijke raad 13 juni 2015, inclusief actie- en besluitenlijst
De voorzitter meldt dat regiovraag 14 (in de nazending) niet vanuit Regio Groningen maar vanuit
Regio Rondom de IJssel is gesteld.
Naar aanleiding van het verslag merkt Wim Willems op dat de vorige keer is gesproken over het HRMbeleid en hij zich hier nog steeds zorgen over maakt, mede naar aanleiding van het bid voor
Roverway en de zoektocht naar vrijwilligers voor het landgoed. Zeker nu in de begroting wordt
gesproken over het inzetten van beroepskrachten, omdat vrijwilligers het niet aan kunnen. Wim vraagt
het bestuur in de agenda van de volgende landelijke raad het HRM-beleid nadrukkelijk te benoemen
en daagt het bestuur uit met een voorstel te komen.
Maurice van der Leeden: Het bestuur heeft in eerste instantie gemeend schriftelijk te kunnen reageren
bij de beantwoording van de regiovragen, maar het bestuur zal hiermee aan de slag gaan en zal
graag met Wim Willems in contact treden over de wijze waarop.
Wim Willems stelt dat in de regiovragen ook een vraag is gesteld over het internationale beleid. In het
antwoord is aangegeven dat dit wordt meegenomen in het traject #Scouting2025 bij de ontwikkeling
van de nieuwe toekomstvisie. Dit betreft echter een algemene beleidsvisie over internationaal en niet
zozeer een concrete invulling. Daarom opnieuw de vraag aan het bestuur om het thema internationaal
concreet op te pakken, zoals dat tijdens de bespreking in het meningsvormend deel van de landelijke
raad op 13 december 2014 naar voren is gekomen.
Wouter Zilverberg licht toe dat met het antwoord op de regiovraag werd bedoeld dat na het vaststellen
van de nieuwe toekomstvisie gekeken zal worden of het huidig internationaal beleid daar nog wel op
aansluit. Ten aan zien van de concrete uitkomsten van het meningsvormend deel: het bestuur zal dit
sneller oppakken, zodat groepen het internationale gevoel ook daadwerkelijk kunnen ervaren.
De landelijke raad stelt het verslag van de landelijke raad 13 juni 2015, inclusief actie- en
besluitenlijst, zonder wijzigingen vast.
1.7
Introductie- en begeleidingscommissie
Han Admiraal licht namens de commissie toe dat de voorliggende notitie ter bespreking is, zodat
reacties vanuit de landelijke raad meegenomen kunnen worden in het definitieve voorstel wat ter
besluitvorming aan de landelijke raad van 11 juni 2016 zal worden voorgelegd.
Quirine van Mourik vult aan de hand van een PowerPoint-presentatie aan dat de commissie de
afgelopen maanden actief is geweest om de zichtbaarheid van de landelijke raad te vergroten. Zo is
de commissie onder andere tijdens de infomarkt van de Scout-In actief in gesprek gegaan met
kaderleden over de vraag hoe de ideale landelijke raad er uit zou moeten zien (zie Bijlage 7 voor de
presentatie inclusief uitkomsten over de ideale samenstelling van de landelijke raad ten opzichte van
de huidige situatie). Ook zijn er via Facebook vragen gesteld over hoe de landelijke raad wordt gezien.
Daarin viel vooral op dat er een grote afstand wordt ervaren tussen de leden enerzijds en de landelijke
raad en het landelijk bestuur anderzijds (ivoren toren). Ter vergroting van de zichtbaarheid van de
landelijke raad heeft de commissie flyers en buttons laten maken .
Han Admiraal maakt een rondje langs alle raadsleden met de vraag of zij naar aanleiding van de
notitie aanvullingen hebben voor de commissie, waarbij onder andere de volgende vragen worden
gesteld en suggesties worden gedaan.
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Serry de Graaf: In de notitie wordt over vaste en ad-hoc-commissies gesproken, maar zijn ad-hoccommissies niet gewoon werkgroepen? Han Admiraal geeft aan dat in het huishoudelijk regelement
alleen wordt gesproken van commissies en dat daarom deze naam wordt gehanteerd.
Andrea Nagelmaker geeft, naar aanleiding van de vraag in de notitie over het mogelijk lidmaatschap
van plaatsvervangend raadsleden aan commissies, aan dit prima te vinden. Hoe meer mensen
(kunnen) meedoen, hoe beter. Dit wordt door andere raadsleden beaamd.
Hans van den Burg stelt voor een maximale zittingsduur voor commissieleden op te nemen.
Remco Noor vraagt waarom er vier leden nodig zijn om een commissie aan te stellen, maar zes leden
om deze weer op te heffen? Han Admiraal: We zullen hiervoor een gelijk aantal hanteren in het
definitieve voorstel.
Alexander Kloppers geeft aan het handig te vinden als er een agendaplanning voor de landelijke raad
zou komen voor de komende twee jaar, zodat de raadsleden vooraf kunnen nadenken over het
vormen van en meedoen aan commissies.
Jos Groenewegen merkt op het verhelderend te vinden te vermelden wat de precieze bevoegdheden
van een commissie zijn. Waar mag een commissie mee instemmen en wat moet terugkomen in de
landelijke raad?
Rob Aerts wil meegeven dat de raad er wel alert op moet blijven dat er geen wildgroei aan
commissies ontstaat.
Bas Oudewortel geeft aan dat het belangrijk is om in de aanloop van besluitvorming al te kijken of het
verstandig is een commissie van raadsleden in te stellen.
Alwin van Ombergen: In de notitie staat een maximale zittingstermijn van drie jaar aangegeven, maar
er zou in de notitie een optie opgenomen moeten worden om het mogelijk te maken deze
zittingstermijn te verlengen als de situatie daar om vraagt. Daarnaast wordt in lid 10 van artikel 3 in de
notitie aangegeven dat de landelijke raad het eindrapport van commissies vaststelt, maar de landelijke
raad zou daar dan ook eerst iets van moeten kunnen vinden (niet alleen vaststellen).
Robbert Gijsbertse geeft aan dat het goed zou zijn om te kijken welke uitkomsten van het
meningsvormend deel in de ochtend over de samenwerking tussen de landelijke raad en het landelijk
bestuur meegenomen kunnen worden in het voorstel, zodat dit goed op elkaar aansluit en er geen
zaken dubbel worden omschreven.
Nic van Holstein wil als secretaris van de landelijke raad meegeven in de notitie de mogelijkheid op te
nemen om indien nodig of wenselijk ook bestuursleden te laten participeren in een commissie. Een
tweede suggestie is dat ook door de voorzitter van de landelijke raad voorstellen voor het oprichten
van een commissie gedaan kunnen worden.
Han Admiraal dankt de raadsleden voor hun input. De opmerkingen worden meegenomen in de
uitwerking van het voorstel dat in de raadsvergadering van 11 juni 2016 als besluitstuk op de agenda
terug komt. Hermen van Dalen voegt daar aan toe dat als raadsleden nog andere suggesties hebben
of willen meedenken of meewerken, hiermee niet hoeven wachten tot juni maar zich al direct kunnen
melden bij de commissie (ibc@scouting.nl).
De bij dit agendapunt behorende PowerPoint-presentatie is beschikbaar op de website
(https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2015-12-12/verslag-9/3728-presentatie-ibc/file).
1.8
Voorstel toekomstvisie #Scouting2025
Philip Komen licht toe dat het voorstel toekomstvisie niet zozeer een stuk vanuit het bestuur is, maar
een resultaat van twee bewegingen:
1. Na de landelijke raad is een projectgroep aan de slag gegaan met het uitwerken van een
proces hoe we het nieuwe meerjarenbeleid met de gehele vereniging kunnen opzetten,
waarvoor verschillende bijeenkomsten zijn georganiseerd. De projectgroep is daarin door een
divers samengestelde klankbordgroep ondersteund.
2. Tijdens deze bijeenkomsten is input voor het nieuwe meerjarenbeleid verzameld. Zo zijn aan
het begin 1.900 leden betrokken bij een enquête, vervolgens hebben 400 leden uit 43 regio’s
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deelgenomen aan een bijeenkomst op 19 april 2015 in Papendal en is in het najaar van 2015
in ruim de helft van de regio’s een kampvuursessie gehouden om door te praten over de
uitkomsten van 19 april.
Het resultaat van al dit werk ligt nu voor in het voorstel voor de hoofdlijnen van de toekomstvisie van
Scouting Nederland. In het voorjaar van 2016 volgen nog twee belangrijke bijeenkomsten, waarover
voorafgaand aan de landelijke raad een overzicht is uitgereikt (zie Bijlage 6):
1. Werkateliers op vrijdagavond 4 en zaterdag 5 maart: met een groep van ongeveer 125 scouts
zullen de vijf thema’s die in voorstel staan verder ingevuld worden.
2. Ondersteuningsconferentie op 19 maart: hierin wordt antwoord gegeven op de vraag welke
ondersteuning nodig is om de uitkomsten van de werkateliers te kunnen verwezenlijken.
De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden ten slotte vertaald in een definitief voorstel over het
nieuwe meerjarenbeleid van de vereniging. Dit zal op 11 juni 2016 aan de landelijke raad worden
voorgelegd. Daarna volgt de cyclus om het nieuwe meerjarenbeleid te vertalen in concrete
activiteitenplannen en een begroting voor 2017 (landelijke raad van 10 december 2016).
Hans Wigman: Hoe gaan de uitnodigingen voor de werkateliers de deur uit?
Philip Komen: Dat wordt nog uitgewerkt. We nemen hierover contact op met de regio’s.
Frank de Krom: Zijn er echt nieuwe inzichten uit de kampvuursessies gekomen?
Philip Komen: De kampvuursessies hadden twee doelstellingen:
1. Verifiëren of de thema’s die we opgesteld hadden, worden herkend.
2. Meer mensen betrekken bij het met elkaar nadenken wat voor onze vereniging belangrijk is
(dus meer in de haarvaten van de vereniging). Zijn er nieuwe inzichten opgedaan? We
hebben vooral een bevestiging gekregen dat we op de goede weg zijn.
Wim Willems: Compliment voor het proces. Wil wel als noot meegeven: hoe gaan we Scouting
aanpassen aan 2025 en niet hoe gaan we bestaande producten inpassen in 2025?
Sven van Nieuwenhoven: Hoe betrekken we regio’s die niet of minder betrokken zijn bij dit proces?
Philip Komen: Hier is in de klankbordgroep een aantal keren over gesproken. Daarbij hebben
betrokken raadsleden en regiovoorzitters aangegeven zich hier ook verantwoordelijk voor te voelen.
Daarop zijn veel regiovoorzitters gebeld en is hen verzocht mensen af te vaardigen. Daarnaast is het
vooral van belang om te blijven uitdragen dat het belangrijk is voor onze vereniging om samen de
toekomstvisie te bepalen. Ook is steeds als er iets nieuws gedaan werd de hele doelgroep
aangeschreven. Zo is bijvoorbeeld voor de kampvuursessies naar elke regio een pakket gestuurd met
handvatten hoe je vanuit de regio een kampvuursessie kunt organiseren.
Jasper van Elburg: Wat is er dan daadwerkelijk aangescherpt in de kampvuursessies ten aanzien van
de beleidsthema’s?
Philip Komen: Zoals hiervoor aangegeven, er zijn niet zozeer nieuwe inzichten naar voren gekomen,
maar de inzichten die we tijdens de eerdere bijeenkomsten hebben opgedaan zijn vooral bevestigd en
daarnaast is het verder verspreiden van het ‘2025-virus’ een doel. Het was ook mooi om te zien dat bij
de kampvuursessies ook jeugdleden aanwezig waren.
Marion Geerligs vult aan dat tijdens het afgelopen regiovoorzittersoverleg ook is aangegeven dat
regio’s nooit te laat zijn om aan te haken. Ook nu nog is het mogelijk om zelf kampvuursessies te
houden om groepen in het proces te betrekken en hen over ontwikkelingen te informeren.
Andrea Nagelmaker: Ik zie dat er voor de werkateliers en ondersteuningsconferentie respectievelijk
twee personen en één persoon per regio is uitgenodigd. Stel nou dat er regio’s zijn die niemand
leveren, kunnen deze plekjes dan vanuit andere regio’s aangevuld worden?

Verslag – Landelijke raad 12 december 2015

9

Philip Komen: We gaan ons uiterste best doen om vanuit elke regio iemand te laten komen en als dat
niet lukt, dan komen we er vast wel uit.
Hans van den Burg: Kunnen we in de landelijke raad van 11 juni 2016 een compleet afgerond plan
verwachten, ook qua basisondersteuning, financiën en bemensing? We moeten voorkomen dat we in
juni een besluit nemen voor extra ondersteuning in dan in december bij de bespreking van de
begroting voor 2017 moeten constateren dat we dat niet waar kunnen maken.
Philip Komen: Het is goed om te benadrukken dat in het voorstel voor de toekomstvisie heel veel
thema’s niet staan. Zo worden Scouting Academy, Labelterreinen of Spel niet expliciet genoemd,
maar dat betekent niet dat we daar mee gaan stoppen. Over de thema’s van de toekomstvisie heeft
de vereniging gezegd dat dit de thema’s zijn waar we de komende jaren extra groei in willen
doormaken, maar dat wil niet zeggen dat we stoppen met een aantal vormen van basisondersteuning.
De voorzitter geeft aan dat in de landelijke raad van 11 juni 2016 het meerjarenbeleid op hoofdlijnen
wordt vastgesteld, gevolgd door een concrete uitwerking in begroting en activiteitenplannen voor het
eerste jaar.
De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel over de toekomstvisie
#Scouting2025, inclusief de vijf thema’s waar extra op wordt ingezet.
De toekomstvisie: Scouting voegt waarde toe aan de samenleving door scouts uit te dagen zich te
ontwikkelen en daarbij met elkaar veel plezier te beleven.
De thema’s waarop de vereniging in het meerjarenbeleid extra op in wil zetten:
1. We stellen de ontwikkeling van jeugd centraal. We dagen ze uit te leren door hun grenzen te
verleggen.
2. We vinden samenwerken binnen en buiten Scouting belangrijk. We verbinden in de
samenleving.
3. We zijn een open organisatie. We zetten ons in voor meer diversiteit.
4. We vertellen trots wie we zijn en wat we doen. We zijn zichtbaar met onze uitdagende
activiteiten.
5. We bouwen op de inzet van vrijwilligers van binnen en buiten Scouting. We bieden daarvoor
verschillende vormen van vrijwilligerswerk.
1.9
Activiteitenplan 2016
De voorzitter licht het activiteitenplan toe aan de hand van een PowerPoint-presentatie (de presentatie
is beschikbaar op de website: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijkezaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2015-12-12/verslag-9/3729-presentatie-activiteitenplan2016/file).
Jan Willem Gooyen wil ten aanzien van ledenwerving bij punt 9.2. graag een aantal suggesties
meegeven die misschien als quick win ingezet kunnen worden, zoals het bezoek aan en activiteiten
met scholen, een open dag of zoals vroeger een Nationale Scoutingdag.
De voorzitter: Dank voor suggestie, we zullen het doorgeven aan de juiste personen.
Jasper van Elburg merkt naar aanleiding van ontwikkeling (regionaal) trainingsaanbod bij punt 9.2. op,
dat er vroeger ook contact was vanuit Scouting Nederland met de bergsportvereniging. Hoe staat het
daar nu mee?
Fedde Boersma licht toe dat er een gesprek is geweest, omdat we zien dat veel Scoutinggroepen aan
klimactiviteiten doen en vragen hebben over veilig klimmen. Op dit moment zitten we nog in een
eerste gespreksronde om te kijken of bepaalde cursussen aan Scouting aangeboden kunnen worden.
Als hier iets concreets uit komt, zullen regio’s hierover uiteraard worden geïnformeerd.
De landelijke raad keurt het activiteitenplan 2016 met algemene stemmen goed.
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1.10 Financiën en beheer
1.10a Begroting Scouting Nederland 2016
1.10b Toelichting op de prognose 2015 en begroting 2016
Nic van Holstein geeft aan dat de begroting inclusief toelichting gezamenlijk ter besluitvorming voor
liggen en licht de begroting toe aan de hand van een PowerPoint-presentatie (deze presentatie is
beschikbaar op de website: https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijkezaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2015-12-12/verslag-9/3731-begroting-2016/file).
Jan Willem Gooyen: Allereerst, namens alle aanwezige groepen op de regioraad, dank voor het zoals
beloofd terugbrengen van de contributie in verband met de beëindiging van het programma
Groepsontwikkeling. Wel nog een vraag over de inbedding van onderdelen hiervan. In de begroting
staat hiervoor een bedrag van € 269.000. Als je dat deelt door het aantal leden, kom je op ongeveer €
2,50 per lid. We hopen niet dat de contributie volgend jaar dan weer met € 2,50 per lid wordt
verhoogd. Daarnaast blijkt de premie voor de WA-Ongevallenverzekering fors te zijn gestegen en we
vragen ons af of dit nog wel de moeite loont.
Nic van Holstein: De kosten voor de inbedding van onderdelen van het programma
Groepsontwikkeling hebben we kunnen opvangen met bijvoorbeeld de extra inkomsten vanuit de
Postcode Loterij. Deze toezegging loopt tot 2019, en daarmee zien we een contributiestijging hiervoor
met € 2,50 komend jaar zeker niet gebeuren, tenzij we in de discussie over de invulling van het
meerjarenbeleid en de daarvoor benodigde ondersteuning hierin met elkaar een andere afweging
willen maken.
Ten aanzien van de WA-Ongevallenverzekering: juist één van de redenen van de kostenverhoging, is
het aantal risico’s dat we lopen en mogelijk kunnen verwachten. Het is zeker niet aan te bevelen om
deze verzekering te laten vallen.
De voorzitter voegt toe dat, afhankelijk van de discussie de komende maanden in de werkateliers en
ondersteuningsconferentie, dit wat kan betekenen voor de contributie in 2017. Nic van Holstein
beaamt dit en benadrukt dat we eerst de komende maanden met de vereniging naar de inhoud van
het beleid gaan kijken en daarna wat de mogelijkheden zijn om dit te realiseren.
Hermen van Dalen onthoudt zich van stemming, aangezien hij betrokken is bij de leverancier van ICTmiddelen die in begroting zijn opgenomen.
1.10c Advies financiële commissie over begroting 2016
De financiële commissie heeft geen aanvullingen.
De landelijke raad keurt de begroting Scouting Nederland 2016, inclusief bijbehorende
toelichting, met 41 stemmen voor en 1 onthouding, goed.
1.10d Financiële kaders Vereniging Scouting Nederland
De voorzitter merkt op dat in de nazending met de beantwoording van de regiovragen een aanvulling
is opgenomen. Hierbij staat vermeld dat het een aanvulling bij agendapunt 10b betreft, maar dat moet
10d zijn.
Nic van Holstein licht de notitie over de financiële kaders toe, aan de hand van een PowerPointpresentatie (de presentatie is beschikbaar op de website: https://www.scouting.nl/downloads/bestuuren-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2015-12-12/verslag-9/3730financiele-kaders-vereniging-scouting-nederland/file).
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Alexander Kloppers constateert dat ten aanzien van het calamiteitenfonds een tekort vermeld wordt
van € 150.000. Is hiervoor dan weer een reservering gemaakt in de begroting van volgend jaar?
Nic van Holstein licht toe dat dit tekort niet is verwerkt in de begroting, maar dat we verwachten dat bij
de afronding van het programma Groepsontwikkeling nog een positief resultaat geboekt zal worden,
waarmee we weer in de richting van de parameter komen. De komende jaren verwachten we die kloof
wel verder te kunnen overbruggen.
Johannes de Boer vraagt waar de eventuele verkoop van het magazijn in Lelystad terug te vinden is.
Nic van Holstein licht toe dat het magazijn eigendom is van de Vereniging Scouting Nederland, de
opbrengst van verkoop brengen we in als aandelen van Scoutinglandgoed BV, zodat daarvan een
nieuw magazijn gebouwd kan worden, zoals eerder met elkaar is afgesproken. Dit staat niet als
zodanig in de begroting of in het stuk over de financiële kaders.
De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met de bijgestelde financiële kaders van de
Vereniging Scouting Nederland.
Nic van Holstein geeft aan dat in de nazending ter kennisname informatie over de stand van zaken
rondom Scoutinglandgoed Zeewolde is opgenomen. Dit staat als zodanig niet als bespreekpunt op de
agenda, maar misschien zijn hier nog vragen over die nu beantwoord kunnen worden.
Jos Kruizinga geeft namens de landgoedcommissie aan dat de communicatie met de projectgroep
nog wel iets strakker kan, maar dat hier wel progressie in zit. Het is positief dat op thema’s waar dat
nodig is externe expertise wordt ingezet om de eigen ambities te toetsen (het statement van de
commissie is als Bijlage 7 aan het verslag toegevoegd).
Wim Willems geeft aan dat de landgoedcommissie als tijdelijke commissie is ingesteld en dat het
noodzakelijk was dat die er kwam, maar dat het ook goed is om te kijken tot hoe lang de commissie
blijft voortbestaan en vraagt de commissie om tijdens de volgende landelijke raad met een voorstel
hiervoor te komen.
Jos Kruizinga: Dat zeggen we bij deze toe.
De voorzitter meldt op verzoek van Boudewijn Schaveling nog een extra agendapunt in te lassen over
het initiatief van Regio ZON ten aanzien van het vluchtelingenkamp in Heumensoord.
Boudwijn Schaveling licht het initiatief toe. Gedurende een half jaar worden er door vrijwilligers uit
Regio ZON elke zondagmiddag activiteiten aangeboden voor de kinderen in het vluchtelingenkamp.
Ook vrijwilligers van buiten de regio zijn welkom om hierbij één of meerdere keren te komen helpen.
Er vindt fondsenwerving plaats via de verkoop van een speciale badge. Daarnaast heeft het Scouting
Nederland Fonds het mogelijk gemaakt een aanvraag in te dienen voor financiële ondersteuning.
De voorzitter vult aan dat deze aanvraag ook mogelijk is voor soortgelijke initiatieven in het land. Laat
het LSC weten waar eventueel nog meer van dit soort initiatieven ontstaan, zodat er verbinding gelegd
kan worden (er is al een webpagina hiervoor: https://www.scouting.nl/kominactie).
Op vraag van Remco Noor over mogelijkheden om via de pers aan de buitenwereld te laten zien dat
Scouting actief is in de vluchtelingenhulp, zegt de voorzitter toe te gaan kijken of er een goede
mogelijkheid is dit naar buiten te brengen.
Joep van Dooren vult aan dat ook in Regio Roermond initiatieven zijn voor vluchtelingen, bijvoorbeeld
door het beschikbaar stellen van een blokhut voor vrouwen in de vluchtelingenopvang die samen
activiteiten willen doen.
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1.11 Benoemingen a.d.h.v. getelde stemmen
Op basis van schriftelijke stemming worden door de landelijke raad, voor een periode van drie jaar de
volgende personen (her)benoemd:
 Jaap Boot wordt benoemd als voorzitter van de vereniging, met algemene stemmen.
 Esther Peeters wordt benoemd als algemeen lid van het landelijk bestuur, met algemene
stemmen.
 Wouter Zilverberg wordt herbenoemd als lid van het landelijk bestuur/Internationaal
Commissaris, met 34 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 1 onthouding.
 Wieteke Koorn wordt herbenoemd als algemeen lid van het landelijk bestuur, met algemene
stemmen.
 Jacob van Ee wordt herbenoemd als lid van de geschillencommissie, met algemene
stemmen.
 Eddy Butin Bik wordt herbenoemd als lid van de geschillencommissie, met algemene
stemmen.
 Bauke Jansen wordt herbenoemd als lid van de commissie van beroep, met algemene
stemmen.
 Liesbeth Lijnzaad wordt herbenoemd als lid van de commissie van beroep, met algemene
stemmen.
 Ruud Verstegen wordt herbenoemd als lid van de commissie van beroep, met algemene
stemmen.
 Karin van Helden wordt herbenoemd als lid van de commissie van beroep, met algemene
stemmen.
1.12 Rondvraag en sluiting
Marc Elvery: Hoe gaat het met de inschrijving van Scout-Up Your Summer?
De voorzitter: Die hebben we op dit moment niet beschikbaar.
Hans van den Burg: In de nazending stond een vraag over de VOG, naar aanleiding van de procedure
waarbij de VOG voor ieder onderdeel apart aangevraagd moet worden. Kan het niet zo aangemaakt
worden dat wanneer iemand een VOG aanvraagt, dit gelijk voor alle onderdelen van de vereniging
geldt? Mijn verzoek aan het bestuur is om hier een wijzigingsvoorstel voor te doen.
Hermen van Dalen vult aan dat deze procedure het gevolg is van het besluit dat de landelijke raad
eerder genomen heeft. Dit gevolg was echter bij het nemen van het besluit niet helder en Hermen
ondersteunt daarom het verzoek aan het bestuur met een voorstel te komen of dit proces handzamer
of beter maakt.
De voorzitter zegt toe te kijken of er mogelijkheden zijn een aanpassing in te doen. Mocht blijken dat
het verstandiger is toch geen aanpassing te doen, dan zullen we dat nog eens duidelijk aan iedereen
uitleggen.
Louis Deen wil als vader van één van de deelnemers aan de Wereld Jamboree met de landelijke raad
delen hoe geweldig de organisatie van het Nederlands contingent de zaken voor de Nederlandse
deelnemers heeft geregeld.
Alwin van Ombergen: Op zich ben ik een groot voorstander om alle stukken op papier te krijgen, maar
we krijgen ook alle notulen twee keer op papier en sommige overzichten worden twee maal op papier
verstrekt. Liever alleen de noodzakelijke vergaderstukken op papier en de rest digitaal.
De voorzitter: we zullen kijken wat we hierin kunnen doen.
Rob Aerts bedankt iedereen die bij het afscheid van Piet Deckers aanwezig is geweest. Piet was
onder andere kartrekker van Intercamp en Vredeslicht.
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De voorzitter bedankt alle scheidende raadsleden voor hun inzet voor de vereniging:
 Rob Aerts (Regio Maasven).
 Jos Stijnen (Regio Westelijke Mijnstreek)
 Erik Verschuuren (Regio Helmond).
 Chris Verstappen (Regio Weert).
 Hans Wigman (Regio Fryslân).
De voorzitter dankt alle raadsleden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering. Direct na de
vergadering worden de nieuwe voorzitter Jaap Boot en het nieuwe bestuurslid Esther Peeters officieel
geïnstalleerd.
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2 Actielijst
Acties naar aanleiding van de vergadering van de landelijke raad van
Eigenaar
12 december 2015
1. Kijken hoe met de uitkomsten van het meningsvormend deel over
Voorbereidingsgroep
samenwerking landelijke raad - landelijk bestuur verder gegaan kan worden en meningsvormend deel
dit voor de raadsvergadering van 11 juni 2016 verder uitwerken.
landelijke raad
2. Quick wins uit meningsvormend deel direct doorsturen naar introductie- en
Voorbereidingsgroep
begeleidingscommissie.
meningsvormend deel
landelijke raad
3. Actief meedenken en op zoek gaan naar een geschikte kandidaat voor
Leden landelijke raad
definanciële commissie.
4. In de toekomst bij de voordrachten voor herbenoemingen van bestuursleden
Landelijk bestuur
graag een kort persoonlijk verhaal toevoegen over wat deze personen in de
voorgaande benoemingsperiode gedaan hebben.
5. Bij de evaluatie van het programma Groepsontwikkeling graag weer overzicht Landelijk bestuur
ledenaantallen verstrekken, inclusief het aantal groepen dat is gefuseerd.
6. In het eigen netwerk kijken naar geschikte kandidaten voor de projectgroep
Leden landelijke raad
waarderingstekens.
7. Aan de slag gaan met de aandachtspunten in het HRM-beleid en daarover
Landelijk bestuur
contact opnemen met Wim Willems.
8. De concrete uitkomsten van het meningsvormend deel over internationaal
Landelijk bestuur
beleid (landelijke raad december 2014) sneller oppakken, zodat groepen het
internationale gevoel ook daadwerkelijk kunnen ervaren.
9. Opmerkingen ten aanzien van de notitie over de introductie- en
IBC
begeleidingscommissie (IBC) meenemen in de uitwerking van het voorstel dat
in de raadsvergadering van 11 juni 2016 als besluitstuk op de agenda terug
komt.
10. Aanvullende suggesties of willen meewerken aan de notitie voor de
Leden landelijke raad
introductie- en begeleidingscommissie doorgeven via ibc@scouting.nl.
11. Doorgeven van quick win suggesties voor ledenwerving, zoals bezoek aan en
Landelijk bestuur
activiteiten met scholen, een open dag of zoals vroeger een Nationale
Scoutingdag, aan de juiste personen.
12. Regio’s informeren als uit gesprekken met Nederlandse Klim- en Bergsport
Landelijk bestuur
Vereniging (NKBV) concrete resultaten oplevert, zoals een aanbod aan
bepaalde cursussen voor Scoutinggroepen.
13. De volgende landelijke raad (11 juni 2016) komen met een voorstel over (de
Commissie Scoutingduur van) het voortbestaan van de commissie Scoutinglandgoed Zeewolde.
landgoed Zeewolde
14. Het LSC laten weten als er meer initiatieven ontstaan in Scoutinggroepen of
Leden landelijke raad
-regio’s, ten aanzien van activiteiten of ondersteuning voor
vluchtelingen(kinderen).
15. Bekijken of er een goede mogelijkheid is om initiatieven vanuit Scouting
Landelijk bestuur
Nederland via de pers naar buiten te brengen.
16. Bekijken of het mogelijk is een aanpassing te doen in de regel dat voor elk
Landelijk bestuur
niveau een aparte VOG aangevraagd moet worden en zo niet, dit nog eens
duidelijk aan iedereen uitleggen.
17. Bekijken welke informatie voor de landelijke raad alleen digitaal verspreid kan Landelijk bestuur
worden, om papieren stukken te verminderen als dat mogelijk is.
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3 Besluitenlijst
Genomen besluiten op de landelijke raad van 12 december 2015
1. De landelijke raad stelt het verslag van de landelijke raad 13 juni 2015, inclusief actie- en besluitenlijst,
zonder wijzigingen vast.
2. De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het voorstel over de toekomstvisie
#Scouting2025, inclusief de vijf thema’s waar extra op wordt ingezet.
3. De landelijke raad keurt het activiteitenplan 2016 met algemene stemmen goed.
4. De landelijke raad keurt de begroting Scouting Nederland 2016, inclusief bijbehorende toelichting, met 41
stemmen voor en 1 onthouding goed.
5. De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met de bijgestelde Financiële kaders van de
Vereniging Scouting Nederland 2015.
6. De landelijke raad benoemt Jaap Boot, met algemene stemmen, als voorzitter van de vereniging.
7. De landelijke raad benoemt Esther Peeters, met algemene stemmen, als algemeen lid van het landelijk
bestuur.
8. De landelijke raad herbenoemt Wouter Zilverberg, met 34 stemmen voor, 7 stemmen tegen en 1
onthouding, als lid van het landelijk bestuur/Internationaal Commissaris.
9. De landelijke raad herbenoemt Wieteke Koorn, met algemene stemmen, als algemeen lid van het
landelijk bestuur.
10. De landelijke raad herbenoemt Jacob van Ee, met algemene stemmen, als lid van de
geschillencommissie.
11. De landelijke raad herbenoemt Eddy Butin Bik, met algemene stemmen, als lid van de
geschillencommissie.
12. De landelijke raad herbenoemt Bauke Jansen, met algemene stemmen, als lid van de commissie van
beroep.
13. De landelijke raad herbenoemt Liesbeth Lijnzaad, met algemene stemmen, als lid van de commissie van
beroep.
14. De landelijke raad herbenoemt Ruud Verstegen, met algemene stemmen, als lid van de commissie van
beroep.
15. De landelijke raad herbenoemt Karin van Helden, met algemene stemmen, als lid van de commissie van
beroep.
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4 Presentielijst
Naam

Regio

Naam

Regio

Peter Klingen
Niet aanwezig
Thédor Ebben
Hans van den Burg
Niet aanwezig
Hermen van Dalen
Hans Bert Griffioen
Hans Kuipers
Niet aanwezig
Jan Smits
Johannes de Boer
Hans Wigman
Jos Kruizinga
Andrea Nagelmaker
Frank de Krom

Amsterdam-Amstelland
Carboonland
De Baronie
De Langstraat
De Meierij
Delfland
Den Haag
Drenthe
Drie Rivieren Utrecht
Eindhoven
Essnlaand
Fryslân
Groningen
Haarlem
Hart van Brabant

Alexander Kloppers
Remko Noor
Peter Abramsen
Chris Verstappen
Karlijn Broker
Sven Dirks
Niet aanwezig
Alwin van Ombergen
Jos Groenewegen
Peter Hendriks

Vlietstreek
Waterwerk
Waterwerk
Weert
West Brabant
Westelijke Mijnstreek
Westland
Zeeland
ZON
Zuidoost-Brabant

Landelijk bestuur
Marion Geerligs
Nic van Holstein
Michaël Lansbergen

Erik Verschuuren
Reinold Mulder

Helmond
Het Gooi

Maurice van der Leeden
Lars Wieringa

Luc Rader

Hollands Midden

Bas Oudewortel

Klein Gelderland

Lisette van der Wurff (niet
aanwezig)
Wouter Zilverberg

Portefeuille
Vicevoorzitter; Projectenbureau
Secretaris/penningmeester;
Projectenbureau; Externe
profilering; #Scouting2025
Jeugdleden; Vrijwilligers
Juridische Zaken; Waterwerk;
Waarderingstekens;
Vrijwilligers; IC WAGGGS

Niet aanwezig

Lek en IJsselstreek

Wieteke Koorn

Han Admiraal
Ben Peters

Maasdelta
Maastricht &
Mergelland
Rob Aerts
Maasven
Robbert Gijsbertse
Neder Veluwe
Sven van Nieuwenhoven Noord Holland Noord
Meta Woudstra-Kroon
Noord Holland Midden
Niet aanwezig
Noord Oost Brabant
Serry de Graaf
Noord Veluwe/
Flevoland
Louis Deen
Jeroen Niemeijer
Jan Willem Gooyen
Erik Koevoet
Joep van Dooren
Bart van Bree
Marc Elvery
Wim Willems
Jasper van Elburg
Niels Dimmers

Philip Komen
Jaap Boot
Esther Peeters

Directie
Jan Koehoorn
Fedde Boersma

IC WOSM; Waarderingstekens
Jeugdleden; #Scouting2025
Ledengroei; Waterwerk,
Juridische zaken
Ledengroei; #Scouting2025
Aspirant voorzitter (benoemd)
Aspirant lid landelijk bestuur
(benoemd)

Directeur Scouting Nederland
Adjunct-directeur Scouting
Nederland

Oude Graafland
Overijsselse
Vechtstreek
Parkstad Limburg
Rivierenland
Roermond
Rond de Rotte
Rond de Biesbosch
Rondom de IJssel
Twenteland
Utrechtse Heuvelrug
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Bijlage 1: Overzicht omzetting groepsvereniging per december 2015
Groepsvereniging
Hieronder is de status weergegeven van de groepsverenigingen per 8 december 2015.
Ter vergelijking zijn ook de cijfers van 2014 weergegeven.

Vereniging afgerond
Bezig/in behandeling
Doen niet mee
Geen recente reactie
Opgeheven/fusie

Dec 2014
929
29
14
91
127

929

134
127
1190

Dec 2015
935
18
13
91
133

935

122
133
1190

Toelichting op de cijfers:
 Op 8 december 2015 is de oprichting van de groepsvereniging voor 935 groepen afgerond.
 18 groepen hebben het afgelopen half jaar actief gereageerd of zijn bij ons in behandeling.
 13 groepen hebben eerder aangegeven niet mee te doen aan het proces. Er is de afgelopen
tijd met 3 groepen contact geweest, maar daaruit is nog geen actie gevolgd.
 Van of over 91 groepen hebben wij het afgelopen jaar geen recente reactie ontvangen.
 133 groepen zijn na de start van het proces samengegaan met een andere groep of gestopt.
 De na 2007 nieuw opgerichte groepen worden niet meegeteld.
Het volledige proces
Het volledige proces hield voor bijna alle groepen twee acties in: oprichting van de groepsvereniging
én aanpassing van de stichting. De afronding van de stichting loopt in sommige gevallen achter op de
afronding van de vereniging.
Hieronder is de status weergegeven van het totale proces.
Vereniging
Afgerond

Stichting
Afgerond

Afgerond
Afgerond
Afgerond

Bezig geweest
Ontbinding
-

Bezig geweest
Bezig geweest
Bezig geweest
Bezig bij notaris/Scouting Nederland
Niet
Geen reactie
N.v.t./opheffing

12-2014
833
829
Subtotaal volledig afgerond proces: 833
49
47
17
17
36
36
Totaal afgeronde verenigingen: 935
24
28
52
47
18
25
13
14
15
20
Totaal nog beide af te ronden: 122
133
127
Totaal opgeheven groepen: 133
Totaal aantal groepen: 1.190
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Voor een volledig beeld hieronder ook een overzicht van de plusscoutskringen die een kringvereniging
dienen te worden, en een overzicht van de groepen en kringen die sinds de start van het project nieuw
zijn opgericht. Deze nieuwe organisaties zijn niet meegeteld in de oorspronkelijke telling, maar dienen
natuurlijk wel een vereniging op te richten.
Plusscoutskringen (bestaand in 2007)

Vereniging afgerond
Nog niet afgerond
Opgeheven
Totaal

Dec 2013
23
18
10
51

Dec 2014
24
17
10
51

Dec 2013
17
14
31

Dec 2014
18
14
32

Nieuwe groepen en kringen

Vereniging afgerond
Nog niet afgerond
Totaal
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Bijlage 2: Overzicht externe profilering
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Bijlage 3: Overzicht ontwikkeling ledenaantallen

Naar verwachting zal eind 2015 het aantal leden van Scouting Nederland het aantal van 109.000
leden overschrijden. Daarmee blijft de stijgende lijn (uptrend) van het ledenaantal gecontinueerd. Bij
de ledenontwikkeling is een aantal kanttekeningen te maken:
 Er is sprake van een flinke toename van het aantal explorers en roverscouts. Dit als gevolg
van doorstroom vanuit de scouts.
 Bij de scouts zelf wordt de uitstroom naar de volgende speltak nog niet gecompenseerd met
doorstroom vanuit de welpen of instroom van buitenaf.
 Bij de welpen is het aantal jeugdleden stabiel en is er een vlakke balans tussen de doorstroom
vanuit de bevers en instroom van nieuwe leden van buitenaf, versus uitstroom uit Scouting en
doorstroom naar de volgende speltak.
 Bij de bevers is er wel sprake van groei door instroom van buitenaf.
Er kan geconcludeerd worden dat er feitelijk sprake is van doorstroom en behoud van leden, maar dat
er beperkt sprake is van nominatieve groei. De instroom van nieuwe leden is nog te zwak om tot groei
te leiden. Wel lijkt de trend te leiden naar stabilisatie.
Voor 2016 is het verstandig om – naast de goede resultaten op het gebied van doorstroom en behoud
– expliciet energie te steken in het bewerkstelligen van een stijging van het aantal jonge leden.
Werken we daar niet aan, dan zal dit op enig moment leiden tot vergrijzing van de vereniging en
daarmee opnieuw tot daling van het aantal leden van Scouting in Nederland.
Op grond van de analyses wordt het volgende geadviseerd:
 Binnen de kaders van #Scouting2025 activiteiten ontplooien die bijdragen aan ledengroei in
de jongere leeftijdsklassen. De vraag die daarbij gesteld moet worden, is wat groepen nodig
hebben om daarin keuzes te maken en acties te ontwikkelen en groepen hierin te
ondersteunen.
 In 2016 de analyse van ledenontwikkeling continueren om daarmee referentie en stuurdata te
genereren die besluitvorming rond ondersteuning en activiteiten voor onder andere ledengroei
(maar ook andere trends) blijven onderbouwen.
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Aanvulling t.a.v. ontwikkeling aantal groepen
Tussen 1986 en 2011 zijn 411 groepen gestopt, gemiddeld bijna 27 groepen per jaar. Begin 2011, bij
de aanvang van het programma Groepsontwikkeling, telde Scouting Nederland nog 1.104 groepen.
Daarna zijn in de periode 2011 tot 2015 nog 35 groepen gestopt. Op dit moment zijn er dus 1.075
actieve Scoutinggroepen.
Kijken we naar de te kleine en crisisgroepen, dan gaat het met 49 hiervan (in ledenontwikkeling) de
afgelopen periode slechter.
Voor geïnteresseerde regio's is er in Scouts Online een overzicht te vinden (lijst 863) van het aantal
groepen per regio, waarbij ook is aangegeven hoeveel groepen in de regio gestopt zijn, nieuw zijn of
plusscoutskring zijn.

Verslag – Landelijke raad 12 december 2015

23

Bijlage 4: Update aansluiting bij centraal tuchtrechtsysteem
In december 2014 is besloten tot aansluiting bij de gezamenlijke registratielijst en Stichting Tuchtrecht
Vrijwilligerswerk (STV) volgens het voorstel dat aan de landelijke raad is voorgelegd.
In het voorjaar van 2015 zijn eerst de statuten van Vereniging Scouting Nederland gepasseerd bij de
notaris, zodat alle relevante documenten compleet waren. Vervolgens hebben we ons aangemeld bij
de auditcommissie van Vereniging NOV. Deze commissie beoordeelt de aanvragen van organisaties
die willen aansluiten bij de landelijke registratielijst en eventueel STV en geeft advies aan het bestuur
van Vereniging NOV. Dit bestuur besluit uiteindelijk over een aanvraag.
Eind september hebben we reactie van de auditcommissie ontvangen met een aantal aanvullende
vragen. Na intern overleg zijn de vragen begin november beantwoord door de afdeling Juridische
zaken en verstrekt aan de auditcommissie. Het is nu aan de auditcommissie om advies uit te brengen.
Gezien de initiële reactie van de auditcommissie is de verwachting dat het advies en besluit positief
zal zijn. Daarna wordt een overeenkomst afgesloten tussen Scouting Nederland, Stichting Tuchtrecht
Vrijwilligerswerk en Vereniging NOV. We gaan er van uit dat het besluit rond de jaarwisseling zal
volgen, zodat aansluiting per januari kan plaatsvinden. Eén en ander hangt af van de responstijd bij
Vereniging NOV.
Consequenties voor proces Scouting Nederland
Wanneer we zijn aangesloten, zullen gevallen van grensoverschrijdend seksueel gedrag worden
voorgelegd aan de tuchtcommissie van STV. Indien de tuchtcommissie tot een sanctie besluit, wordt
dit op de gezamenlijke registratielijst geregistreerd.
In de huidige processen zal de administratie rondom de zaken voor STV moeten worden ingepast,
zowel voor aanmelding, dossiervorming, afronding en bezwaar of beroep.
Ook de raadpleging van de gezamenlijke registratielijst moet zijn plek krijgen in de procedures.
Dit wordt ondertussen voorbereid op het LSC.
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Bijlage 5: Stand van zaken Scoutinglandgoed Zeewolde
Sinds de laatste rapportage van begin oktober 2015 hebben de werkzaamheden op het
Scoutinglandgoed met name betrekking gehad op het maken van de plannen voor het voorjaar en de
afronding van de nog lopende werkzaamheden. Half november heeft het landelijk bestuur overleg
gehad met de landelijke raadscommissie Scoutinglandgoed om de laatste stand van zaken te
bespreken.
Net als de voorgaande rapportages, bevat het eerste deel van deze rapportage een overzicht van de
werkzaamheden van de afgelopen periode en de geplande werkzaamheden. Daarna wordt stilgestaan
bij eventuele risico’s en de wijze waarop die aangepakt worden.
Stand van zaken Scoutinglandgoed BV
In november vond de eerste vergadering van aandeelhouders plaats. Tijdens deze vergadering is de
begroting van het Scoutinglandgoed voor 2016 goedgekeurd. Deze begroting is met de antwoorden
op de landelijke raadsvragen ook ter kennisgeving naar de leden van de landelijke raad gestuurd.
Het bestuur van het Scouting Nederland Fonds is akkoord gegaan met het verstrekken van de lening
aan het Scoutinglandgoed. Deze lening zal hypothecair verstrekt worden.
Donaties en subsidies
Met NSGK hebben vervolggesprekken plaatsgevonden over de ondersteuning bij het realiseren van
de verblijfsaccommodatie, het Avonturenhuis. Het aantal sponsors voor laanbomen neemt ook nog
steeds toe. Ondertussen zijn 31 bomen gesponsord door regio’s, bedrijven en particulieren. De
verkoop van badges en T-shirts door de ScoutShop gaat voorspoedig. Er zijn al bijna 200 ‘See You in
Zeewolde’- en sponsorbadges verkocht. De donateursactie voor het Avonturenhuis heeft tot nu toe
ruim € 4.000 opgeleverd.
Veiligheid
Halverwege november was het Scoutinglandgoed de locatie van een systeemtest van de
Veiligheidsregio Flevoland. Voor zowel de hulpdiensten en overheden als Scouting was het een zeer
succesvolle en leerzame oefening. Met de overheidsdienst vinden verdere gesprekken plaats om het
geleerde te implementeren.
Terreininrichting
Door Skeye is een nieuwe hoogtemodel van het terrein gemaakt, onder andere naar aanleiding van
de natte omstandigheden tijdens de Scout-In. Op basis van dit model en de ervaringen in de
afgelopen periode worden nu de plannen uitgewerkt voor aanvullende terreinaanpassingen. Op een
aantal plekken worden (al geplande) sloten gegraven en er zullen aanvullend greppels en wadi’s
aangelegd worden.
Buitendijks wordt een rioolput met pomp geplaatst om afvalwater te kunnen verpompen naar de
binnendijkse put. Op het centrale terrein wordt, naar aanleiding van de Scout-In-ervaringen, nog een
aantal extra tappunten gemaakt.
Bebouwing
Zoals in de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd, worden er gesprekken gevoerd met
architectenbureaus om ons bij de realisatie van de opstallen te ondersteunen. Het gaat hierbij met
name om het uitwerken van de plannen voor de centrale gebouwen (beheergebouw, centraal sanitair
en verblijfsaccommodatie). Het is de planning om voor de zomer de door jeugdleden ontwikkelde
toiletgebouwen en het centrale magazijn gerealiseerd te hebben.
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Communicatie, ontmoetingen en samenwerking
Met VVV Zeewolde hebben verkennende gesprekken over samenwerking plaatsgevonden. Het
Scoutinglandgoed was aanwezig bij het jubileum van Stichting Natuurkampeerterreinen. Ondertussen
vinden gesprekken plaats met potentiële gebruikers van het terrein.
Planning
Winter 2015 /2016:


Verder uitwerken programma’s van eisen bebouwing




Aanbesteden bouwen toiletgebouwen
Aansluiting riolering

Februari maart 2016:
 Aanplant laanbomen
 Realisatie aanlegsteiger
 Start werkzaamheden kampvuurkuil
 Start kampeeractiviteiten groepskampeerterrein (Pasen)
Zomer 2016 :
 Scout-Up Your Summer
 Realisatie toiletgebouwen en magazijn
De informatie over het Scoutinglandgoed (landelijke raadstukken en tussenrapportages) is te vinden
op https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/voortgangsrapportages-scoutinglandgoed-zeewolde.
Financiën
In onderstaand overzicht is de huidige stand van zaken rond de verwachte inkomsten en uitgaven van
de ontwikkeling van het Scoutinglandgoed weergegeven. In de prognose zijn zowel de reeds
gerealiseerde kosten als de nog te verwachten kosten opgenomen. Het betreft bruto bedragen,
waarbij de reeds ontvangen als begrote sponsorbijdragen verwerkt zijn. Het overzicht is bijgewerkt tot
1 december 2015.
Netto Begroot (investering) – Sponsor(dekking)
Deelproject

Begroot 2014

Prognose 2015

1

Procedure en opstartkosten

A

200.000

149.000

2

Paden en wegen

A

543.000

479.000

3

Velden

A

103.000

453.000

4

Nutsvoorzieningen en waterbeheer

A

546.000

686.000

5

Aanmeermogelijkheden

A

100.000

89.000

6

Beheergebouw, sanitair en folies

A

581.000

545.000

7

Magazijn

B

400.000

350.000

8

Verblijfsaccommodatie

C

399.000

260.000

Taakstellende bezuiniging

-139.000
2.872.000
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Risico dossier
Risico

Kans
(1- 5)

Gevolg
(1-5)

Risico

3

3

9

2. Lagere (sponsor)inkomsten
dan voorzien

4

3

12

3. Lager exploitatieresultaat dan
voorzien

3

3

6

1

3

3

☺

3

2

6

☺

4

4

16

Financieel
1. Hogere uitgaven 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 en juridische
vorm
1. Aansprakelijk stellen door
aannemers

SVZ
maart

Mitigerende
maatregelen

Continu bijsturen op
opdrachten /fasering
Diverse
sponsorbijdragen
ontvangen en
aanvragen in gang
gezet.
Extra inzet op
werven gasten

☹

Derden capaciteit
inkopen

☺
3

3

9

2

2

4

Prioritering en
werving

☺

Kans
Onwaarschijnlijk (1)

1

2

3

4

5

Klein (2)

2

4

6

8

10

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
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Legenda
Niet acceptabel

☹

Onwenselijk

☹

Acceptabel
Verwaarloosbaar

☺
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Bijlage 6: #Scouting2025 van toekomstvisie naar praktijk
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Bijlage 7: Statement landgoedcommissie
Wij hebben altijd (zeer) kritisch gekeken naar de werkwijze van het kernteam en de vorderingen van
het landgoed. Dit omdat we niet altijd het gevoel hadden dat het kernteam ons meenam in het proces.
De brief van vorig jaar naar de landelijke raad was daar onder andere een uitkomst van. De
communicatie verliep stroef, en dat is nu in onze perceptie nog steeds niet optimaal. De laatste
meeting verliep overigens wel prima en daar willen graag verder op voort borduren.
Op 24 november hebben wij gesproken met het kernteam en landelijk bestuurslid Nic van Holstein.
Door de nieuwe opzet van het landgoed merkten we dat het soms nog zoeken is naar de rol die
iedereen nu heeft. De organisatie van het landgoed is door de nieuwe opzet en de vorderingen van
het project ook verder intern in transitie. Wij kregen het idee dat er goed over nagedacht is om de
organisatie werkbaar te houden.
We waren positief over de beslissing om externe kennis in te huren. Enerzijds wordt voor de bouw van
opstallen een architect ingeschakeld en bouwbegeleiding gezocht en anderzijds laat men een externe
partij de ambities toetsen aan de eigen verwachtingen en de financiële mogelijkheden. Iets waar wij
ons tot dusver wel zorgen over maakten.
Aanbevelingen naar aanleiding van afgelopen meeting (november 2015)
Onze aanbevelingen lagen vooral op communicatief gebied. Wij denken dat het goed is om een meer
realistische communicatie naar buiten aan te houden. Wij denken nog steeds dat soms een iets te
positief beeld wordt weergegeven, terwijl het niet erg is om aan te geven dat zaken anders gaan dan
eerst de bedoeling was.
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