
3 Voordrachten en stemming 

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad in te stemmen met de voordracht van: 
a. Jaap Boot ter herbenoeming als voorzitter landelijk bestuur, voor een periode van drie

jaar conform het rooster van aftreden.
b. Joost van Daele ter benoeming als internationaal commissaris WOSM / lid landelijk

bestuur, voor een periode van 3 jaar conform het rooster van aftreden.
c. Maam van der Blij ter herbenoeming als lid landelijk bestuur, voor een periode van drie

jaar conform het rooster van aftreden.
d. Roderick Al ter herbenoeming als lid gezamenlijke geschillencommissie en commissie

van beroep, voor een periode van drie jaar conform het rooster van aftreden.
e. Pepijn Eymaal ter herbenoeming als lid gezamenlijke geschillencommissie en

commissie van Beroep, voor een periode van drie jaar conform het rooster van
aftreden.

f. Kevin Buijs als lid landgoedcommissie, voor een periode van drie jaar conform het
rooster van aftreden.
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3 Voordrachten en stemming 

Geachte leden van de landelijke raad, 

Hierbij geven wij de huidige stand van zaken weer aangaande vacatures en voordrachten voor 

benoemingen voor het landelijk bestuur en commissies. De CV’s van de voorgedragen kandidaten zijn 

in een aparte bijlage opgenomen en zullen in verband met de regels omtrent bescherming van 

persoonsgegevens alleen aan de raadsleden worden verstuurd en niet met de agendastukken op de 

website worden geplaatst. 

Voordracht landelijk bestuur 

Het landelijk bestuur draagt Jaap Boot ter herbenoeming voor als voorzitter landelijk bestuur, voor 

een periode van drie jaar conform het rooster van aftreden.  

Dat Jaap een scout in hart en nieren is, hoeven we niemand meer uit te leggen. Al zes jaar zet hij zich 

met onuitputtelijk enthousiasme in voor onze vereniging.  

Jaap is niet van de schijnparticipatie, maar betrekt waar mogelijk de juiste mensen. Hij gelooft in 

dialoog. Hij is een verbinder, daar heeft hij vanaf het eerste termijn werk van gemaakt. Met name de 

verbinding met de regio’s, landelijke raad en het landelijk bestuur. Jaap blijft constant enthousiast om 

onze vereniging te vertegenwoordigen door het hele land. Zowel bij Koningin Maxima, maar nog veel 

liever bij de lokale groep.  

In zijn tweede termijn waren er grotere uitdagingen dan in het eerste. Hij heeft zich met verve ingezet 

voor en in het crisisteam tijdens de coronapandemie. Als voorzitter gaf hij namens het bestuur 

complimenten, ruimte en balans waar nodig. Bij een aantal crisissituaties waarbij er een directe rol 

was weggelegd voor het bestuur, stond Jaap daar waar nodig was.  

De schoenen die Jaap vult, zijn groter en groter geworden. Het verkleinen van die schoenen voor zijn 

opvolging en het investeren in het landelijk bestuur is echt een aandachtspunt voor de komende 3 

jaar.  

Hij ziet nog een uitdaging in het profileren van Scouting als het gaat om positief jeugdbeleid. “Ik wil dat 

Scouting DE gesprekspartner is als het gaat om jeugd en jongeren.” En dat wil Jaap niet alleen in 

woorden zien, maar nu ook omgezet in daden.  

Toelichting motivatie Jaap Boot 

In mijn eerste termijn als voorzitter, heb ik me vooral gericht op de verbinding in en met de vereniging. 

Zowel bezoeken en overleggen aan/met de regio’s en groepen maar ook met de leden van de 

landelijke raad om de verhouding tussen landelijke raad en landelijk bestuur op een hoger plan te 

brengen. Daarnaast was jongerenparticipatie op bestuurlijk niveau een belangrijk onderwerp, zowel in 

het landelijk bestuur als in de vereniging.  

De tweede termijn stond voor mij vooral in het teken van de externe betrekkingen en alle zaken rond 

COVID. Juist in deze periode kwam de vraag uit de samenleving en organisaties om samen te werken 

met Scouting Nederland. Positief jeugdbeleid was hierin een belangrijk thema en zijn er veel stappen 

gezet door het landelijk servicecentrum (directeur) en het landelijk bestuur.  
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In de volgende termijn wil ik mij opnieuw inzetten voor deze mooie organisatie. Naast het continueren 

van de bezoeken en overleggen binnen Scouting Nederland, wil ik vooral Scouting nog beter 

profileren in de “buitenwereld”. Drie items zijn voor mij daarbij belangrijk:  

• Maatschappelijke inzet

• Maatschappelijke impact

• Jongerenparticipatie

Ik wil me de komende drie jaar met veel enthousiasme inzetten voor Scouting Nederland. 

Zie CV in aparte bijlage. 

Voordracht landelijk bestuur 

Het landelijk bestuur draagt Joost van Daele ter benoeming voor als lid van het landelijk bestuur en 

Internationaal Commissaris WOSM, voor een periode van drie jaar conform het rooster van aftreden. 

Joost heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in verschillende rollen binnen Scouting 

Nederland én Scouting internationaal, zowel als deelnemer en als vrijwilliger. Als deelnemer heeft hij 

zelf fantastische ervaringen opgedaan in het buitenland, zoals bijvoorbeeld tijdens de Ghana 

Experience en de Wereld Jamboree, en als Rover Representative voor de Roverway 2016. Als Hoofd 

Programma voor de Roverway 2018 in Nederland heeft hij veel internationale contacten opgedaan 

binnen WOSM en WAGGGS. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren samen met het team veel 

bewerkstelligd voor de opzet van Productie, en daarmee ook de nieuwe structuur van Landelijk team 

Evenementen.  

In de afgelopen 10 maanden hebben we als bestuur uitgebreid kennisgemaakt met Joost. Er is 

bewust gekozen voor een wat langere inwerktermijn zodat hij zijn werkzaamheden bij team Productie 

goed kon afronden, en deel kon nemen als delegatielid aan de World Scout Conference van WOSM 

deze zomer.  

In zijn dagelijks leven is Joost werkzaam als data scientist, en zijn analytische en scherpe blik kan hij 

ook goed inzetten als lid van het landelijk bestuur. Tijdens zijn inwerkperiode heeft Joost laten zien dat 

hij een brede interesse heeft in thema’s die belangrijk zijn voor onze organisatie, dat hij zich nieuwe 

materie snel eigen maakt en makkelijk contact legt met verschillende mensen. Ook heeft hij door 

eerdere ervaringen en de World Scout Conference van afgelopen zomer goed zicht op wat er op 

internationaal gebied speelt binnen WOSM. Samen met Eefje (Internationaal Commissaris WAGGGS) 

worden er al verschillende toffe plannen gemaakt voor Scouting internationaal de komende jaren. 

Joost stelt de juiste vragen en is nieuwsgierig en open naar iedereen met wie hij in contact komt.  

Maak vooral gebruik van deze periode om contact met hem op te nemen als je vragen of ideeën hebt, 

of gewoon als je even kennis wil maken. 

Toelichting motivatie Joost van Daele 

Mijn leven lang ben ik lid bij Scouting Nederland. Jarenlang werd ik door het Scoutingspel uitgedaagd 

om mezelf te ontwikkelen. De uitdaging, persoonlijke ontwikkeling en het plezier dat ik heb ervaren wil 

ik ook meiden en jongens laten ervaren bij Scouting. Daar zou ik graag aan bijdragen door mede 

sturing te geven aan onze vereniging.  

In huidige maatschappij observeer ik dat men: 

• Iemand eerder beoordeelt dan men iemand probeert te begrijpen.

• Graag polariseert in plaats van samenbrengt.

• Groepen in hokjes duwt in plaats van naar het individu te kijken.

Volgens mij kunnen we met Scouting Nederland een stap zetten om elkaar milder en met meer begrip 

te behandelen. Daarnaast kunnen we een maatschappelijke bijdrage leveren via Scouting door open 
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te zijn richting een ander, elkaar proberen te begrijpen, overeenkomsten te zoeken en mensen samen 

te brengen. De functie van Internationaal Commissaris spreekt mij aan, want ik verwacht veel van dit 

soort maatschappelijke onderwerpen hiermee positief te beïnvloeden. Hier wil ik mezelf de komende 

drie jaar voor inzetten.  

Volgens mij ben ik een geschikte kandidaat voor de functie Internationaal Commissaris omdat ik 

eenvoudig contact maak met mensen, soepel ben in de omgang, vlug een netwerk kan opbouwen en 

ambitieus en leergierig ben. Mijn visie kan ik daarnaast uitdragen en ik weet mensen mee te nemen in 

mijn verhaal. 

Ik heb binnen Scouting o.a. ervaring opgedaan als hoofd programma van Roverway 2018, deelnemer 

van Programma Scouting Talent, lid van de delegatie naar de 16th European Guide and Scout 

Conference, lid van de delegatie naar de 14e World Scout Youth Forum, lid van de delegatie naar de 

42e World Scout Conference en voorzitter van team Productie. Gedurende deze verschillende functies 

heb ik steeds andere ervaringen opgedaan en nieuwe mensen leren kennen. 

Hopelijk kan ik met mijn vaardigheden, ervaringen en netwerk een toegevoegde waarde leveren aan 

het landelijk bestuur van Scouting Nederland.  

Zie CV in aparte bijlage. 

Voordracht landelijk bestuur 

Het landelijk bestuur draagt Maam van der Blij ter herbenoeming voor als algemeen bestuurslid, voor 

een periode van drie jaar conform het rooster van aftreden. Maam is ruim 20 jaar scout en sinds juni 

2019 lid van het landelijk bestuur. Ze heeft gedurende deze periode, naast de portefeuilles Scouting 

Academy en Juridische zaken, ingezet voor diversiteit en de maatschappelijke impact van Scouting 

Nederland. Thema’s welke belangrijk zijn en ook de komende periode veel aandacht vragen. Zij wil 

zich hiervoor graag blijven inzetten door de stap te zetten van oriënterend en meningvormend naar 

concreet en richtinggevend de komende drie jaar. Bijvoorbeeld door het aangaan van partnerships. Zo 

verbinden we Scouting Nederland nog meer met de maatschappij. De afgelopen jaren is daarnaast 

duurzaamheid ook steeds vaker aan de orde. Een van de thema’s die ze graag wil oppakken in een 

nieuwe bestuursperiode.  

Toelichting motivatie Maam van der Blij 

Sinds 2,5 jaar ben ik bestuurslid. In die tijd is er veel veranderd in de maatschappij, en scouting is 

relevanter dan ooit. Ik vind het heel gaaf om te zien dat wat wij altijd al wisten (dat scouting de een 

hele fijne plek is voor jonge mensen om zich te ontwikkelen en zichzelf te ontdekken), nu ook breder 

in de maatschappij word opgepakt. Ik kijk er naar uit om de komende drie jaar dit nog verder te 

brengen. Positief jeugdbeleid en jongerenparticipatie zullen daarbij een grote rol spelen. Daarnaast 

hoop ik ook veel meer van onze verenging te kunnen zien in de komende jaren. Ik heb de afgelopen 

1,5 jaar genoten van alle foto’s en filmpjes van de waanzinnige activiteiten die alle vrijwilligers 

georganiseerd hebben voor de leden, maar ik hoop in mijn volgende termijn daarvan een aantal ‘in het 

echt’ mee te maken!  

Zie CV in aparte bijlage. 

Voordracht gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep 

De gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep draagt Roderick Al voor als lid van 

de gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep, voor een periode van drie jaar 

conform het rooster van aftreden. 
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Toelichting motivatie Roderick Al 

Waar veel mensen met elkaar te maken hebben, is het onvermijdelijk dat men soms in een geschil 

verwikkeld raakt. Ik vind het belangrijk dat er binnen de organisatie een onafhankelijke procedure is 

die als vangnet dient bij dergelijke conflicten. Als bemiddeling geen oplossing biedt, kunnen leden hun 

geschil voorleggen aan de geschillencommissie of de commissie van beroep. 

Door op vertrouwenwekkende wijze een uitspraak te doen kunnen de commissies ervoor zorgen dat 

een conflict op rechtvaardige wijze wordt beslecht en betrokkenen hun plezier in het Scoutingspel

hervinden. Vanuit die motivatie hoop ik als lid bij te kunnen dragen aan de geschillencommissie en de 

commissie van beroep om – als men er zelf niet meer uitkomt – getouwtrek beëindigen en knopen 

door te hakken. 

Zie CV in aparte bijlage. 

Voordracht gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep 

De gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep draagt Pepijn Eymaal voor als lid 

van de gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep, voor een periode van drie jaar 

conform het rooster van aftreden. 

Toelichting motivatie Pepijn Eymaal 

Inmiddels ben ik al enige tijd lid van de gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep. 

Ik heb zittingen geleid als plaatsvervangend voorzitter, in meervoudige en enkelvoudige 

samenstellingen. Daarbij heb ik meestentijds ook de uitspraak geconcipieerd en na onderlinge 

afstemming gefinaliseerd. 

In het belang van continuïteit en ervaringsniveaus in het team stel ik me verkiesbaar. Met plezier zet ik 

tenslotte en ten slotte mijn juridische kennis - die ik uit hoofde van mijn professie als advocaat bezit - 

vrijwillig in voor de vereniging waar ik al jarenlang actief ben. 

Kan ik rekenen op uw stem? 

Pepijn Eymaal 

Zie CV in aparte bijlage. 

Voordracht landgoedcommissie 

De landgoedcommissie draagt Kevin Buijs voor als lid van de landgoedcommissie, voor een periode 

van drie jaar conform het rooster van aftreden. 

Toelichting motivatie Kevin Buijs 

Ik wil mezelf graag inzetten voor de landgoedcommissie van de landelijke raad. Vanuit mijn rol als 

waterscout en raadslid namens het waterwerk wil ik een bijdrage leveren aan het landgoed. Juist 

vanwege een groot evenement als Nawaka is het naar mijn mening van toegevoegde waarde als er 

een waterscout toetreedt tot de landgoedcommissie, om zo ook de belangen van deze groep scouts 

onder de aandacht kan brengen. 

Gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep 

Na 9 jaar commissie van beroep en 3 jaar geschillencommissie heeft Ruud Verstegen ervoor gekozen 

om niet herbenoemd te willen worden. 

Zie CV in aparte bijlage. 






