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7c.  Advies financiële commissie 

 

Op 7 april is de financiële commissie voor de landelijke raad digitaal bij elkaar gekomen om de 

financiële jaarstukken over 2020 met de penningmeester van het landelijk bestuur en de directeur van 

de vereniging te bespreken. 

 

Update omtrent corona 

Bij aanvang van de bespreking is de commissie bijgepraat hoe het Scouting Nederland vergaat met 

alle coronamaatregelen en -beperkingen van nu, en hebben we gepraat over de mogelijke gevolgen 

hiervan voor het aankomende jaar. Helaas is er nog geen verbetering voorzien op korte termijn. Ook 

voor de aankomende periode zijn alle evenementen geschrapt. Zoals het er nu naar uitziet gaat alleen 

JOTA-JOTI door in de vorm zoals die altijd is gehouden. Wel komt er een vervanging voor de Scout-

In, er zal een landelijke online Scout-In aangeboden worden, de zogenaamde Scout-On. Deze 

omstandigheden zijn van invloed op de financiën van Scouting Nederland. 

 

De grootste negatieve financiële effecten door de coronapandemie bij de Vereniging Scouting 

Nederland komen door;  

• de significant lagere inkomsten bij verenigingsterreinen,  

• de nihile bijdragen vanuit de landelijke ledenactiviteiten doordat deze niet door zijn gegaan,  

• de ScoutShop die inkomsten misliepen omdat de verkopen vanuit de winkel en de mobiele 

ScoutShop teruggelopen zijn en de online verkopen meer kosten met zich meebrengen.  

 

Deze ontwikkelingen zullen, afhankelijk van het verloop van de coronapandemie, waarschijnlijk ook 

aankomend jaar nog van invloed zijn op de financiën van de Vereniging Scouting Nederland.  

 

Vereniging Scouting Nederland – jaarverslag 2020 

In de jaarcijfers van de Vereniging Scouting Nederland is een daling in de inkomsten vanuit de 

overnachtingen op verenigingsterreinen, de Landelijke Ledenactiviteiten, en de ScoutShop als gevolg 

van de coronapandemie zichtbaar. Een mogelijke daling van het aantal leden door de beperkte 

mogelijkheden voor het organiseren van kampen en activiteiten is gelukkig in het jaar 2020 

uitgebleven, waardoor de inkomsten uit contributie in lijn liggen met voorgaand jaar. 

 

De coronapandemie heeft niet alleen invloed gehad op de inkomsten, maar ook op de uitgaven. De  

uitgaven voor vergader- en reiskosten zijn sterk gedaald. Daarbij blijven de activiteitenkosten sterk 

achter op de begroting, helaas doordat veel activiteiten vanuit het activiteitenprogramma geen 

doorgang konden vinden. Daar waar mogelijk zijn de uitgaven voor onderhoud op 

verenigingsterreinen vooruitgeschoven, om de uitgaven op verenigingsterreinen te beperken.  

 

Deze vermindering aan de uitgavenkant kon alleen niet voldoende compenseren voor de gemiste 

inkomsten. 

 

Door de Vereniging Scouting Nederland zijn daarom bijdragen vanuit de Rijksoverheid aangevraagd 

voor het beperken van de financiële schade die door de coronapandemie is veroorzaakt. Deze 

bijdragen zijn door de Rijksoverheid toegekend. De Rijksoverheid heeft financiële ondersteuning aan 

de Vereniging Scouting Nederland verleend op basis van de TOGS, de TVL en de NOW2-regelingen. 

 

Scouting Nederland Fonds en Landgoed – jaarverslag 2020 

Bij het Scouting Nederland Fonds zijn de gevolgen van de coronapandemie voornamelijk zichtbaar in 

de tegenvallende inkomsten uit de verkopen van loten voor de Scouting Loterij. Daarbij zijn er minder 

uitgaven geweest aan Scoutingverenigingen voor verbouwings- en nieuwbouwprojecten, doordat er 

vanwege de coronapandemie minder aanvragen waren in het afgelopen jaar. 



 

  

Jaarverslag Scouting Nederland 2020        141 

Het Scouting Landgoed Zeewolde is afgelopen jaar begonnen met aflossen van de hypotheek. Het 

begrote aantal overnachtingen door scouts is mede door het zomerseizoen nagenoeg gehaald. Er 

waren helaas geen commerciële overnachtingen op het Scouting Landgoed van bijvoorbeeld scholen 

en andere partijen. Tevens waren er geen (grote) Scoutingevenementen in 2020, noch waren er grote 

commerciële evenementen. Dit veroorzaakt een daling van de inkomsten voor het Scouting Landgoed 

over het jaar 2020. Net als bij de Vereniging Scouting Nederland heeft het Scouting Landgoed 

Zeewolde bij de Rijksoverheid een beroep gedaan op de financiële ondersteuning zoals hierboven ook 

is beschreven.  

 

Accountant 

Bij het schrijven van dit advies heeft de accountantscontrole op de jaarverslagen over het jaar 2020 al 

plaats gevonden. De accountant is voornemens om de jaarrekeningen van de Vereniging Scouting 

Nederland, het Scouting Nederland Fonds en het Scouting Landgoed goed te keuren. 

 

Advies 

Op basis van de behandelde financiële stukken en de gesprekken met de penningmeester van het 

landelijk bestuur en de directeur van de Vereniging Scouting Nederland adviseren wij de leden van de 

landelijke raad van de Vereniging Scouting Nederland om het jaarverslag over 2020 goed te keuren. 

 

De financiële commissie – 11 april 2021 

 

Frank de Krom – voorzitter 

Edy Bruinooge – lid 

Leanne de Boer – van der Weij – lid 

Ruud Moojen –li
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