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4 Scoutinglandgoed Zeewolde 

 

  

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad kennis te nemen van:  

a. De algemene stand van zaken rondom het Scoutinglandgoed; 

b. De voortgang rondom het Avonturenhuis; 

c. De voortgang rondom het magazijn en de samenwerking tussen het Scoutinglandgoed en 

team Productie; 

d. De afronding van het project realisatie magazijn; 

e. De rapportage van de landgoedcommissie van de landelijke raad.  
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4a Algemene stand van zaken rondom het Scoutinglandgoed 

Dit agendapunt wordt tijdens de vergadering mondeling toegelicht.  
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4b Voortgang rondom het Avonturenhuis 

Dit agendapunt wordt tijdens de vergadering mondeling toegelicht.  
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4c Voortgang rondom het magazijn en de samenwerking tussen het 

Scoutinglandgoed en team Productie 

Dit agendapunt wordt tijdens de vergadering mondeling toegelicht.  
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4d Afronding project realisatie magazijn  

De notitie over de afronding van het project realisatie magazijn wordt meegezonden met de 

beantwoording van de landelijke raadsvragen.  
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4e Rapportage van de landgoedcommissie van de landelijke raad  

De landgoedcommissie heeft op 6 april overleg gehad met bestuur en de directies van het 

Scoutinglandgoed en van de vereniging.  

 

We zijn door de jaarrekening heen gelopen. Dankzij de noodsteun van de overheid (in verband met de 

coronapandemie) heeft de bv veel minder verlies geleden dan waar we voor vreesden. De exploitatie 

was wel wat duurder door de extra gehuurde sanitaire faciliteiten. De bezoekers van het 

Scoutinglandgoed waren vooral binnenlandse Scoutingleden. Dat waren er zelfs meer dan dat er het 

seizoen ervoor kwamen in een kortere periode. 

 

Het magazijn is klaar wat betreft de ruwbouw, inclusief de warmtepomp en de zonnepanelen. Team 

Licht en Geluid is nu met de verlichting bezig. Er wordt hard gewerkt om het magazijn op 1 juli 2021 af 

te hebben. Als er geen extra coronamaatregelen bijkomen verwachten ze dit te halen. 

De inventarislijst voor het magazijn wordt half april online geplaatst, zodat we straks online 

inzichtelijk hebben wat er is en hoeveel de huur wordt.  

   

Op de livestream van het avonturenhuis was (op 6 april) te zien dat het dak al aardig gevorderd 

is en dat de eerste muren zichtbaar worden. De directeur van het Scoutinglandgoed vertelde dat ze 

verwachten aan het einde van de maand sneeuw-, wind-, en regendicht te zijn. Zodra het dicht is zal 

de binnenbouw nog veel tijd gaan kosten. Het bouwteam gaat kijken of de webcam naar binnen 

verplaatst kan worden zodat kijkers daar ook de vorderingen van mee kunnen krijgen.  

   

Het geld voor de bouw is bijna rond. De bezuinigingsdoelstelling is behaald, echter er kunnen 

nog bepaalde gebeurtenissen voordoen die het teniet doen.  

 

De actie voor de inboedel (bedden/tafels/bomen) loopt gestaag door. Binnenkort komt er een overzicht 

van welke onderdelen in natura gesponseerd kunnen gaan worden. Het zou mooi zijn dat als het 

Scoutinglandgoed feestelijk geopend wordt, er van iedere regio een boom staat die samen een mooie 

laan vormen op ons landgoed.  

   

De landgoedcommissie  

April 2021

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fscoutinglandgoed.nl%2Favonturenhuis%2F&data=04%7C01%7CFreek.Verschuren%40atos.net%7Ce2746d6282bc4d6cc18008d8fa790e53%7C33440fc6b7c7412cbb730e70b0198d5a%7C0%7C1%7C637534745131407819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IgjWcFgJeBnIbYnz%2BWgWTyA9gDR59%2F81rDQ4AllkZ50%3D&reserved=0
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