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1 Verslag
1.1
Opening en welkom
De voorzitter Jaap Boot heet via Teams alle aanwezigen welkom en licht het verloop van deze 97e
landelijke raad toe. Voor de derde achtereenvolgende keer vindt er naar aanleiding van de
coronamaatregelen geen fysieke bijeenkomst plaats, maar een digitale bijeenkomst. De voorzitter
licht daar bij toe dat alle aanwezige bestuursleden en ondersteuners vooraf een negatieve sneltest
hebben afgelegd en tijdens de vergadering de afstandsregels in acht nemen.
Presentieronde: er zijn 40 van de 48 stemgerechtigde raadsleden aanwezigen aan het begin van de
vergadering, waarmee het benodigde quorum ruimschoots is gehaald.
(tijdens de vergadering zijn er enkele raadsleden die voortijdig de vergadering verlaten, waardoor het
totaal aantal stemgerechtigden gedurende het verloop van de vergadering wat afneemt, maar
ruimschoots boven de quorumgrens van 25 raadsleden blijft om geldige besluiten te kunnen nemen).
De voorzitter licht de agenda toe en stelt de bestuursleden voor, alsook Joost van Daele, die in het
bestuur is gestart met een kennismakingsperiode als kandidaat lid van het bestuur en Internationaal
Commissaris WOSM. Bij een voorspoedig verloop beoogt het bestuur Joost aan de landelijke raad
van 11 december 2021 voor te dragen.
1.2

Mededelingen
• Update naar aanleiding de coronacrisis: In de nazending met beantwoording regiovragen is
ter informatie een notitie over de stand van zaken naar aanleiding van de coronacrisis
bijgevoegd:
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijk
e-zaken/Landelijke-raad/Landelijke-raad-2021-06-12/Nazending-LR061221.pdf
Thijs Jansen licht mondeling de laatste stand van zaken toe en geeft aan dat we inmiddels
weer veel kunnen doen voor alle jeugdleden ook 18+ en de groepen ook weer op kamp
kunnen. Helaas zijn er ook dit jaar evenementen die nog niet door kunnen gaan, zoals de HIT
en Scout-In. Daar tegenover staat dat er wel een speciaal digitaal waarderingsevenement
voor alle vrijwilligers is gehouden op 29 mei jl. waar ruim 7000 via de livestream naar hebben
kunnen kijken.
Thijs vult aan dat Scouting ook in politiek Den Haag duidelijk zichtbaar en hoorbaar is geweest
om te zorgen dat we het spel van Scouting kunnen blijven spelen, waarbij het belang van
beweging en welbevinden van jeugd en jongeren steeds meer erkend en herkend wordt, niet
in het minst bij onze beschermvrouwe HM Koningin Maxima. Thijs benadrukt daarbij dat het
echt helpt om ons op allerlei fronten te laten zien, want we zien nog steeds een stijging van
het aantal leden. Dat is een groot compliment naar ons allemaal en vooral naar de groepen.
Volgens Thijs zien we echter wel dat de financiële ondersteuning en mogelijkheden voor
kamperen naar aanleiding van corona in sommige gemeenten lastig ligt, daarom blijven we
hier vanuit het landelijk beleid op letten en aandacht voor vragen.
• Thijs Jansen meldt dat Scouting Nederland deze week is benaderd door het Rode Kruis met
het verzoek om vrijwilligers op te roepen om te helpen met vaccineren. Daar werken we graag
aan mee. Scoutingvrijwilligers die hierbij een handje willen helpen kunnen zich melden bij het
rode kruis en/of voor meer informatie kijken op de Facebookpagina van Scouting Nederland.
• Er zijn geen vragen over de mededelingen.

1.3

Conceptverslag, inclusief actie- en besluitenlijst, d.d. landelijke raad 12 december 2020

De landelijke raad stelt met algemene stemmen het verslag van de landelijke raad d.d.
12-12-2020 inclusief besluitenlijst, zonder wijzigingen vast en neemt kennis van de actielijst.
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1.4
Scoutinglandgoed Zeewolde
Saskia van Dongen en Arwen van der Leeuw lichten dit agendapunt toe door middel van een
gezamenlijke videopresentatie.
1.4.a. De algemene stand van zaken rondom het Scoutinglandgoed
In de toelichting noemt Saskia hierbij onder andere dat vanuit het Nawaka 2018 € 123.000 is
geoormerkt voor de aanleg van een tweede steiger. De oﬀertes van de gewenste T-steiger gaan op
dit moment echter nog boven het beschikbare budget. De steiger kan om die reden gefaseerd in
delen aangelegd worden. Met de projectleiding van Nawaka 2022 is afgestemd welk deel de eerste
voorkeur heeft.
Er is een bruikleenovereenkomst met de vrijwillige reddingsbrigade Den Helder voor het gebruik van
onder andere een boot, zodat het WIJ-land ook vanaf het water goed bereikbaar is voor de
havenmeester. Daarbij heeft het Scoutinglandgoed een vrijwilliger kunnen vinden die buiten het
seizoen als havenmeester wil optreden.
Vanaf april is ons landgoed alweer open voor kampeerders.
De reserveringen voor komende zomer komen goed op gang van met name Nederlandse
Scoutinggroepen. Net als vorig jaar zal ons landgoed er alles aan doen om de zomerkampen voor
Scoutinggroepen binnen de dan geldende coronamaatregelen mogelijk te maken. In 2021 zijn er
ook weer externe organisaties en scholen die van het Scoutinglandgoed gebruik zullen maken,
maar ook zijn er in de eerste helft van het jaar weer evenementen afgelast in verband met de
coronamaatregelen. Voor de tweede helft van het jaar is de situatie nog steeds onduidelijk, maar
we blijven contact houden met de diverse organisatoren en de gemeente. Wel zal de LSZW in het
laatste weekend van september voor het eerst bij het landgoed worden gehouden.
1.4.b. De voortgang rondom het Avonturenhuis
In de toelichting meldt Saskia dat vergeleken met december 2020 er enorm veel voortgang is
geboekt bij de bouw van ons Avonturenhuis, waarbij de beoogde taakstellende bezuiniging van 200K
is gerealiseerd. Wel kan de dekking van de inventariskosten nog een steuntje in de rug gebruiken.
Naast de giften en donaties van grotere sponsors, kunnen ook leden en andere mensen die Scouting
en het landgoed een warm hart toedragen een boom, bed of ander inventarisonderdeel doneren, zie
hiervoor: www.steunscouting.nl/project/avonturenhuis
De oplevering van het Avonturenhuis is gepland op 1 oktober 2021.
1.4.c. De voortgang rondom het magazijn en de samenwerking tussen het Scoutinglandgoed en team
Productie
In de toelichting meldt Arwen dat het magazijn sinds half mei bouwtechnisch klaar is en dat daarna
hard gewerkt is aan de inrichting van het magazijn. Namens het bestuur dankt Arwen alle
medewerkers die hier hun steentje aan hebben bijgedragen. Ook over de samenwerking tussen het
Scoutinglandgoed en team Productie is het bestuur heel tevreden, wat onder andere tot uiting kwam
in de prettige sfeer tijdens de gezamenlijke ontmoetingsdag op 26 maart jl.
Op 11 september as. Is de officiële opening van het magazijn gepland, waar al deze medewerkers
weer voor uitgenodigd zullen worden.
1.4.d. De afronding van het project realisatie magazijn
In de toelichting geeft Saskia aan dat in het plan van aanpak € 330.000 beschikbaar was voor de
bouw van het nieuwe magazijn. Daar is €30.000 vanuit de bestemmingsreserve van voormalig team
ondersteuning evenementen Scouting (TOES) aan toegevoegd ten behoeve van een vaste
verdiepingsvloer. De totale kosten voor het magazijn zijn daarmee met € 359.783 binnen het
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beschikbare budget gebleven. Dit was alleen mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers, bouwteam
en leveranciers. Namens het landelijk bestuur alle complimenten naar de betrokkenen.
Ter afsluiting licht Freek Verschuren, ook door middel van een videopresentatie, namens de
Landgoedcommissie de in de agendastukken opgenomen rapportage van de Landgoedcommissie
aan de landelijke raad toe. Freek blikt in de presentatie terug op de ontwikkeling van het landgoed in
de afgelopen jaren en spreekt de hoop uit dat de landelijke raad van 12 december 2021 in het
Avonturenhuis gehouden kan worden. De afgelopen periode is er goed overleg geweest met de
directie en het bestuur en zijn geen bijzonderheden geconstateerd waarover een apart advies aan de
landelijke raad gegeven zou moeten worden.
Sven van Nieuwenhoven: Hoeveel tenten kunnen er in het nieuwe magazijn uitgehangen worden?
Arwen van der Leeuw schat dat er zeker 6 tenten of mogelijk meer tenten in het magazijn uitgehangen
kunnen worden en zegt toe een definitief antwoord via de mail te sturen.
Sven van Nieuwenhoven geeft aan dat we acht jaar geleden samen het avontuur met het
Scoutinglandgoed zijn aangegaan waarbij we in de ontwikkeling verschillende fasen hebben
doorlopen. Graag zou Sven in een evaluatie terugzien wanneer een fase is afgerond en dat dan ook
met de landelijke raad kunnen afronden.
Philip Komen: In de landelijke raad van 8 december 2018 is een notitie besproken waarin de
verschillende onderdelen zijn genoemd en de start van de bouw van magazijn en Avonturenhuis is
aangegeven. Met deze presentatie ronden we de ontwikkeling van het magazijn af. In december volgt
waarschijnlijk ook de eindrapportage van het Avonturenhuis. De financiële afronding vindt plaats in het
jaarverslag 2021 van ons Scoutinglandgoed.
Menno Hoekstra: Kan er gekeken worden of we de ton in de bestemmingsreserve volgend jaar in de
begroting op kunnen nemen?
Philip Komen: Klopt, we hebben nog 100K gereserveerd staan in de bestemmingsreserve, maar er is
nog geen definitieve keuze voor de bestemming gemaakt. Als daar meer duidelijkheid in is zal dat
eerst aan de landelijke raad worden voorgelegd.
Frank de Krom stelt voor die ton te reserveren voor een buitendijks huis voor de waterscouts.
De voorzitter: We nemen hier nu geen besluit over, maar dank voor de suggestie, die kan worden
meegenomen in de ideevorming de komende tijd.
Kevin Buijs: we maken ons zorgen over of er op het Scoutinglandgoed iets duurzaams te regelen is
voor het Nawaka 2022. Vanuit die bezorgdheid wil Kevin graag toe treden tot de Landgoedcommissie
als dat mogelijk is. De Landgoedcommissie neemt hierover contact met Kevin op.
1.5
Evaluatie Scouting Academy 2020-2021
Maam van der Blij en Joris Schut lichten dit agendapunt toe door middel van een videopresentatie.
In deze toelichting benadrukken Maam en Joris nogmaals de belangrijkste aanbevelingen uit het
onderzoek, die gericht zijn op het versterken van de methode Scouting Academy, het toegankelijker
maken van de beschikbare instrumenten en hulpmiddelen en meer contact met en ondersteuning van
de vrijwilligers die een rol hebben bij de deskundigheidsbevordering. Bestuurlijke verantwoordelijkheid
speel hierbij een cruciale rol. De samenvatting van de uitkomsten, inclusief conclusies en
aanbevelingen is opgenomen in de agendastukken van deze landelijke raad:
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijkezaken/Landelijke-raad/Landelijke-raad-2021-06-12/5.EvaluatieScoutingAcademy.pdf
Edy Bruinooge geeft aan dat in de evaluatie staat dat er voor waterscouting een inhaalslag nodig is,
maar waar is dat op gebaseerd?
Joris Schut geeft aan dat uit het onderzoek naar voren komt dat er tussen landscoutinggroepen en
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waterscoutinggroepen een verschil is in het aantal gekwalificeerde leidinggevenden, maar we merken
aan de cijfers dat hier door de waterscoutinggroepen langzamerhand een inhaalslag in wordt
gemaakt.
Monique de Jonge: We maken ons in onze regio zorgen om dat in de conclusies en aanbevelingen de
begrippen deskundigheid en kwalificatie, die in elkaars verlengde liggen, als hetzelfde gemaakt
worden. Er gebeurt in onze regio namelijk heel veel aan deskundigheidsontwikkeling in de groepen
zelf en we maken ons er zorgen om dat er weer een verplichte training komt die voor iedereen
hetzelfde is. Dat gaat in tegen de principes van Scouting Academy. Houd dus vooral ook ruimte voor
de groepen om zelf aan deskundigheidsontwikkeling te werken.
Maam van der Blij: Dat is een terechte opmerking. Eén van de uitgangpunten van Scouting Academy
is dat een ieder op een eigen manier kan leren. Deze zomer gaat een werkgroep aan de slag om
praktische invulling aan de aanbeveling te geven en dan nemen we dit aandachtspunt mee.
1.6
Rapportage Activiteitenplan Scouting Nederland 2020
Wendy Beenakker licht dit agendapunt mondeling toe. Er zijn vorig jaar veel activiteiten en
evenementen niet doorgegaan door corona, maar we zijn toch super trots op wat we vorig jaar met
elkaar als vereniging hebben bereikt. Duizenden vrijwilligers zijn aan de slag gegaan om coronaproof
en online activiteiten te bedenken en te organiseren, met als resultaat dat we zelfs een lichte
ledengroei hebben behaald. We hebben intensiever contact gezocht met regio’s en groepen, ingezet
op landelijke politieke lobby en zijn voor veel partijen en organisaties sparringpartner geworden op het
gebied van ontwikkeling van jeugd en jeugdbeleid. Ondanks een moeilijk en intensief coronajaar
overheerst het gevoel van trots.
Er zijn geen vragen gesteld over dit agendapunt.
1.7
Financiën 2020
De voorzitter geeft aan dat eerst agendapunten
7a. Nota van aanbieding en jaarverslag Vereniging Scouting Nederland 2020 en
7b. Het advies van de Financiële Commissie over de Nota van aanbieding en het jaarverslag
Vereniging Scouting Nederland 2020 aan de orde komen en vervolgens achtereenvolgens de
agendapunten
7c. Jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2020 en
7c. Jaarverslag en jaarrekening Scoutinglandgoed BV 2020.
1.7.a. Nota van aanbieding en jaarverslag Vereniging Scouting Nederland 2020
Philip Komen licht dit agendapunt toe door middel van een videopresentatie en verwijst hierbij
naar de belangrijkste punten uit de Nota van aanbieding: de ledenontwikkeling, de resultaten bij
de deelexploitaties landelijke evenementen en verenigingsterreinen en het resultaat van de
ScoutShop.
1.7.b. Advies Financiële Commissie over jaarverslag Vereniging Scouting Nederland 2020
Vervolgens licht Edy Bruinooge agendapunt 7b toe aan de hand van een videopresentie.
In de toelichting benadrukt Edy dat 2020 een bizar jaar is geweest, waarbij het erg goed was dat
bestuur en directie en de Financiële Commissie regelmatig contact hebben gehad over de
financiële stand van zaken en de effecten van de coronacrisis daar op. Daarbij hebben het
bestuur en directie goed naar de uitgavenkant gekeken en adviseert de Financiële Commissie de
landelijke raad dan ook akkoord te gaan met de jaarrekening van de Vereniging Scouting
Nederland 2020.
Sven van Nieuwenhoven: Wat opvalt is dat de begroting vooral een boekhoudkundige opbouw
heeft, vooral gericht op de afrekening, terwijl in de toelichting vooral wordt gekeken naar de pijlers
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in het activiteitenplan. Kan in de begroting ook een koppeling gemaakt worden met de pijlers van
het activiteitenplan?
Philip Komen: De manier van opbouw van begroting en jaarrekening is geen vrije keuze maar
volgt een standaard model, dat in Nederland gehanteerd wordt voor een goede transparantie en
controleerbaarheid. Het klopt dat dit een wat boekhoudkundige opbouw heeft. De koppeling
tussen begroting en pijlers van het activiteitenplan is er ook en terug te vinden in de
activiteitenkosten.
Menno Hoekstra: Vooruitkijkend naar volgend jaar is er een goede kans dat veel leden weer
kunnen deelnemen aan landelijke activiteiten en dat kunnen we breed gaan promoten. Het nadeel
is dat veel landelijke activiteiten heel duur zijn. Kan er in de begroting rekening mee gehouden
worden dat landelijke activiteiten goedkoper kunnen worden?
Philip Komen: De oproep om landelijke activiteiten breed te promoten kunnen we met gejuich
ontvangen, dat geldt natuurlijk ook voor regio-activiteiten. Maar de kaders voor de begroting van
landelijke activiteiten gaan uit van een eigen deelexploitatie, met als uitgangspunt dat landelijke
activiteiten kostendekkend moeten zijn, dus qua begroting neutraal georganiseerd moeten kunnen
worden. Landelijke activiteiten worden dus niet gefinancierd vanuit de begroting.
Menno Hoekstra: Het gaat er vooral om dat landelijke activiteiten goedkoper aangeboden kunnen
worden.
Philip Komen: We kijken steeds met de projectleiding van landelijke activiteiten hoe de activiteiten
betaalbaar en toegankelijk kunnen blijven, maar alle kosten gaan omhoog, dus ook bij ons. Dat is
helaas een trend waar we mee te maken hebben.
De landelijke raad keurt het jaarverslag van de Vereniging Scouting Nederland 2020 goed en
verleent decharge aan het landelijk bestuur voor het gevoerde beleid.

1.7.c. Jaarverslag Scouting Nederland Fonds 2020
Philip Komen licht dit agendapunt toe door middel van een videopresentatie en besteed hierbij
specifiek aandacht aan de inkomsten uit de Nationale Scoutingloterij.
Er zijn geen vragen gesteld over dit agendapunt.
1.7.d. Jaarverslag en jaarrekening Scoutinglandgoed BV2020
Philip Komen licht dit agendapunt toe door middel van een videopresentatie en staat hierbij onder
andere stil bij het effect van de coronamaatregelen voor de evenementen en kamperen op ons
landgoed.
Er zijn geen vragen gesteld over dit agendapunt.
1.8
Rondvraag en sluiting
Ruud Moojen roept alle regio’s op om een donatie te doen voor de inventaris van het Avonturenhuis
en noemt als voorbeeld dat zowel vanuit de regio Lek en IJsselstreek als de eigen groep van Ruud
een boom is gedoneerd.
De voorzitter dankt Ruud voor deze oproep en meldt dat staande de vergadering ook regio Neder
Veluwe een boom heeft gedoneerd en een raadslid een bed heeft geschonken. Alle hulp is welkom!
Marieke Helmer ondersteunt deze oproep door te melden dat ook regio Maasdelta heeft besloten een
bed te doneren.
Kirsten Romswinckel geeft aan dat de inzet voor de campagne Tijd voor Avontuur enorm wordt
gewaardeerd en vraagt of er relaties kunnen worden gelegd met waterorganisaties, zodat
waterscoutinggroepen zich wat meer aangesproken voelen aan de campagne deel te nemen.
Arwen van der Leeuw: Het mooie aan Tijd voor Avontuur is dat de campagne open staat voor alle
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groepen om een eigen goed doel te ondersteunen, dus alle groepen kunnen er mee aan de slag.
Menno Hoekstra: Complimenten voor de soepele opzet en organisatie van de landelijke raad, het is
op deze manier allemaal goed te volgen. Menno voegt toe dat de nieuwe introductie- en
begeleidingscommissie van de landelijke raad (IBC) vandaag met hun eerste introductietraining voor
nieuwe raadsleden is gestart en dat dit voorspoedig is verlopen. Er zijn heel wat nieuwe plannen, dus
de landelijke raad zal daar meer over gaan horen.
De voorzitter sluit de vergadering met de vermelding dat het goed gaat met Scouting Nederland,
dankzij al die leden, al die leiding en al die andere vrijwilligers en dat is uniek. Als we om ons heen
horen dat veel verenigingen het moeilijk hebben of zelfs zijn gestopt, hebben wij blijkbaar met elkaar
het verschil weten te maken. Dat horen we ook terug in de contacten met politiek Den Haag. Scouting
is van maatschappelijke betekenis, we hebben maatschappelijke impact. In de nabije toekomst zullen
we ons daarbij nog meer gaan inzetten voor de ontwikkeling en ook geestelijke gezondheid van
jongeren.
“We gaan straks op zomerkamp en we wensen iedereen daarbij heel veel plezier. We mogen weer
los, geniet ervan, pas goed op jezelf en pas goed op elkaar. We zien een mooie toekomst en wij
kunnen die toekomst nog een beetje mooier maken. Het is tijd voor avontuur!”
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2 Actielijst
Acties naar aanleiding van de vergadering van de
landelijke raad van 12 juni 2021.
1. Eén van de uitgangpunten van Scouting Academy is
dat een ieder op een eigen manier kan leren. Deze
zomer gaat een werkgroep aan de slag om praktische
invulling aan de aanbeveling te geven en dan nemen
we dit aandachtspunt mee.
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Status
Zodra de werkgroep van start gaat
wordt het aandachtspunt
meegegeven.
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3 Besluitenlijst
Genomen besluiten door de landelijke raad van 12 december 2020
1. De landelijke raad stelt met algemene stemmen het verslag van de landelijke raad d.d. 12-12-2021
inclusief besluitenlijst, zonder wijzigingen vast en neemt kennis van de actielijst.
2. De landelijke raad keurt het jaarverslag van de Vereniging Scouting Nederland 2020 goed en
verleent decharge aan het landelijk bestuur voor het gevoerde beleid.
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4 Presentielijst
Naam
Simon Lubben
Cora Groenink
Marianne van der Spoel

Regio
Achterhoek
Amsterdam Amstelland
De Baronie

Freek Verschuren
Robert Jansen

De langstraat
De Meierij

Regio
Maasven
NO Brabant
Noord Veluwe en
Flevoland
Meta Woudstra-Kroon
Noord-Holland Midden
Sven van Nieuwenhoven Noord-Holland Noord

Kees van der Meij
Jarno Dakhorst
Mark Vinke
Rudolf van den Eventuin
Bart Wullems
Johannes de Boer

Delfland
Den Haag
Drenthe
Drie rivieren
Eindhoven
Essnlaand

Joep van Dooren
Marc Elvery
Nanning Dijkstra
Jacco Savelberg
Nico Eeftink
Jelmer Boter

Roermond
Rond de Biesbosch
Rond de Rotte
Rondom de IJssel
Twenteland
Utrechtse Heuvelrug

Jasmijn van Dijk
Erik Wieringa
Menno Hoekstra
Frank de Krom
Patrick Verspaget
Nadja Mecklenfeld

Fryslan
Groningen
Haarlem
Hart van Brabant
Helmond
Het Gooi

Edy Bruinooge
Kirsten Romswinckel
Kevin Buijs
Richard de Groot
Tommy Baselier
Bert Dekker

Waterwerk
Waterwerk
Waterwerk
Weert
West-Brabant
Westelijke Mijnstreek

Beatrijs de Leede
Ruud Moojen
Marieke Helmer

Hollands Midden
Lek- en IJsselstreek
Maasdelta

Lennard Loomans
Marcel de Jong
Monique de Jonge

Zeeland
Zuid-Oost Limburg
Zuidoost-Brabant

Jaap Boot

Voorzitter

Wendy Beenakker

Vicevoorzitter

Philip Komen

Secretaris/penningmeester

Thijs Jansen

Lid

Ivo Wetering

Lid

Joris Schut

Lid

Wouter Zilverberg

Lid / IC WOSM

Eefje Smeulders

Lid / IC WAGGGS

Saskia van Dongen

Lid

Arwen van der Leeuw

Lid

Maam van der Blij

Lid

Joost van Daele

Aspirant bestuurslid/IC WOSM

Fedde Boersma

Directeur

Definitief verslag landelijke raad 12 juni 2021

Naam
Peter Janssen
Toine van den Heuvel
Debbie Damen
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