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Inhoudsopgave 
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agenda en de stukken van de landelijke raad van 11 december 2021, aangevuld met enkele 
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gegeven op de besluitvormings- en stemprocedure en op de vergaderprotocol van de bijeenkomst. 
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Informatie vooraf 

Digitale bijeenkomst landelijke raad 

Zoals op 19 november jl. via de mail kenbaar is gemaakt, heeft het landelijk bestuur naar aanleiding 

van de aangescherpte coronamaatregelen helaas opnieuw moeten besluiten de komende landelijke 

raad digitaal via Teams te organiseren.  

Het bestuur betreurt dit zeer. Graag had het bestuur de raadsleden en toehoorders in het nieuwe 

Avonturenhuis ontvangen om eindelijk weer eens persoonlijk met elkaar van gedachten te wisselen 

tijdens het meningsvormend deel en samen besluiten te nemen over de toekomst van onze 

vereniging. Helaas lukt dit dus niet, maar houden we zeker de wens en de hoop om dit op een mooie 

manier over te kunnen doen tijdens de landelijke raad van zaterdag 11 juni 2022. 

De landelijke raad van zaterdag 11 december 2021 wordt dus opnieuw via Teams gehouden, waarbij 

dit keer ook het meningsvormend deel op dezelfde dag tijdens de ochtends digitaal plaatsvindt. 

Nieuwe raadsleden die zich hebben opgegeven voor de introductietraining ontvangen hierover 

aanvullend informatie. 

Voorbereiding 

Het organiseren van een digitale landelijke raad waarbij over meerdere voorstellen gestemd en 

besloten zal worden vraagt de nodige voorbereiding. Net als bij de twee voorgaande keren heeft het 

landelijk bestuur hiervoor de hulp ingeroepen van een externe partij (KAS Woerden) en zal de 

landelijke raad vanuit een studiolocatie voorzitten. Om de bijeenkomst soepel te laten verlopen wordt 

ook van de raadsleden gevraagd zich tijdig aan te melden, op tijd aanwezig te zijn en vooraf kennis te 

nemen van het vergader- en stemprotocol.  

Aanmelden 

Aanmelden voor het besluitvormend deel van de landelijke raad van 11 december 2021 kan nog tot en 

met woensdag 8 december 2021. Raadsleden en overige belangstellenden die zich niet tijdig hebben 

aangemeld of niet op tijd aanwezig zijn, kunnen helaas niet meer aan het meningsvormend en/of 

besluitvormend deel van de landelijke raad deelnemen.  

• Raadsleden en plaatsvervangend raadsleden kunnen zich aanmelden via:  inschrijven

(plaatsvervangende) leden landelijke raad. Er kan per regio slechts 1 raadslid aan de

vergadering deelnemen. 

• Leden van het landelijk bestuur en overige belangstellenden die aan het meningsvormend

deel willen deelnemen kunnen zich aanmelden via: inschrijven landelijk bestuur en overige

belangstellenden.

Vergadertool 

Voor de bijeenkomst wordt gebruik gemaakt van Microsoft Teams. Het is aan te bevelen deze 

applicatie vooraf te downloaden op pc, laptop of telefoon. Doe dit bij voorkeur enkele dagen vooraf 

zodat het gebruik van Teams alvast verkend kan worden. 

Inloggen 

Vrijdag 10 december worden de aanmeldlinks verstuurd naar de personen die zich tijdig (uiterlijk 

woensdag 8 december) hebben aangemeld. Raadsleden die aan de besluitvormende vergadering 

deelnemen ontvangen daarbij een aparte link voor het meningsvormend deel en een aparte link voor 

het besluitvormend deel. Overige (plaatsvervangend) raadsleden en belangstellenden die niet aan de 

besluitvormende vergadering deelnemen, ontvangen een aparte link voor het meningsvormend deel 

en een aparte link om het besluitvormend deel via een livestream te kunnen volgen.  

https://sol.scouting.nl/as/form/38387/participant/new/
https://sol.scouting.nl/as/form/38387/participant/new/
https://sol.scouting.nl/as/form/38390/participant/new/
https://sol.scouting.nl/as/form/38390/participant/new/
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Voor het meningsvormend deel van de vergadering is het mogelijk vanaf 10.15 uur in te loggen, vanaf 

10.30 uur begint de bijeenkomst.  

Voor het besluitvormend deel van de vergadering is het is mogelijk vanaf 12.45 uur in te loggen, vanaf 

13.15 uur begint de vergadering. Na 13.15 uur kunnen helaas geen nieuwe deelnemers meer worden 

toegelaten omdat er anders geen overzicht meer is over de aanwezigen en het quorum. 

Deelname aan het meningsvormend of besluitvormend deel van de landelijke raad kan via een laptop, 

pc, tablet of smartphone. Belangrijk daarbij is dat er een goede stabiele internetverbinding is. Maak 

daarbij bij voorkeur gebruik van een goed werkende headset (koptelefoon met microfoon).  

Lukt het niet om in te loggen of wordt de verbinding tijdens de vergadering verbroken, dan kun je via 

Whatsapp contact opnemen met de helpdesk (06-57746422). 

Vergaderprotocol 

Start van de besluitvormende vergadering 

Voor de formele opening van de vergadering zal de voorzitter een ‘roll call’ houden, dat wil zeggen 

een ronde langs de deelnemers die aanwezig zijn, waarbij naam en regio genoemd worden t.b.v. de 

presentielijst, het quorum en het stemprotocol. Zoals hierboven aangegeven zal de vergadering na 

deze ronde besloten worden en is het niet meer mogelijk om de vergadering binnen te komen.  

Inleiding en toelichting agendapunten 

Aan het begin van elk agendapunt worden alle deelnemers ‘gemute’ en licht de voorzitter het 

agendapunt toe. Daarna volgt een inhoudelijke toelichting vanuit het bestuur, meestal via een 

(video)presentatie, en is er gelegenheid tot vragen stellen.  

Vragen stellen 

Raadsleden die naar aanleiding van een agendapunt na de toelichting een vraag willen stellen, 

kunnen dit kenbaar maken door middel van het opsteken van een digitaal ‘handje’. Na het 

inventariseren van de vragenstellers krijgen zij beurtelings het woord en kunnen zij hun microfoon en 

camera aan zetten en hun vraag toelichten (en daarna weer hun microfoon en camera uit zetten). 

Afronding agendapunt 

Na het beantwoorden van de vragen (met evt. een tweede vragenronde als dat nodig is), rondt de 

voorzitter het agendapunt af. Bij agendapunten waar een besluit wordt gevraagd volgt na het 

beantwoorden van vragen eerst nog een stemronde en vaststelling van het genomen besluit. 

Aan het begin van de vergadering wordt het vergaderprotocol en hoe het ‘handje’ werkt nog eens 

toegelicht. 

Stemprocedure 

Er zijn twee soorten besluiten: 

1. Besluiten over voordrachten van personen die normaal gesproken via een anonieme
schriftelijke stemming worden genomen;

2. Besluiten over overige agendapunten die door hand opsteken of per acclamatie worden
genomen.

Ad 1 Stemmen over voordrachten 

Om raadsleden in de gelegenheid te stellen zoals gebruikelijk anoniem te kunnen stemmen over 

voordrachten, zal aan het begin van de vergadering via Questback een e-mail met een stemlink 

worden gestuurd naar alle aanwezige raadsleden. De uitslag wordt zoals gebruikelijk aan het eind van 

de vergadering bekend gemaakt (agendapunt 13). 
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Let op! Voor het versturen van de link om te kunnen inloggen en stemmen wordt gebruikt gemaakt 

van het in SOL geregistreerde e-mailadres waarmee het raadslid is aangemeld. Houd daarbij s.v.p. in 

de gaten of de Questback mail niet in het spamfilter terecht komt. 

Ad 2 Stemmen over overige voorstellen 

Stemmen over overige besluiten gebeurt tijdens de vergadering door middel van het opsteken van het 

digitale ‘handje’. Voorafgaand aan te nemen besluiten wordt het stemproces en het opsteken van het 

‘handje’ nog eens toegelicht.  

Chatfunctie 

Teams beschikt over een chatfunctie. Via de chat kunnen evt. technische vragen worden gesteld, 

bijvoorbeeld over het gebruik van Teams of het vergaderprotocol. Het verzoek hierbij is om deze 

chatfunctie alleen hiervoor te gebruiken en niet voor onderlinge opmerkingen of chit-chat, zodat 

eventuele vragenstellers snel geholpen kunnen worden. De chatvragen worden in principe alleen via 

de chat beantwoord, maken geen formeel onderdeel uit van de vergadering en worden ook niet in het 

verslag opgenomen.  

Informatieavonden vooraf 

Op donderdag 11 november en woensdag 17 november is een informatieavond voor raadsleden 

geweest over resp. het agendapunt regio’s en regionale admiraliteiten en over de verenigingsfinanciën 

voor nieuwe raadsleden en voor raadsleden die hier iets meer over willen weten. Tijdens de 

informatieavond over regio’s en regionale admiraliteiten was het de bedoeling informeel te overleggen 

waarbij verdiepende vragen konden worden gesteld ter voorbereiding van de landelijke raad. Van 

deze bijeenkomst zijn verder geen opnamen gemaakt of verslag opgesteld. Voor de informatieavond 

over de verenigingsfinanciën is een presentatie gebruikt die is te downloaden via deze link: 

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-

zaken/Landelijke-raad/Landelijke-raad-2021-12-11/Presentatie-financi%C3%ABn-LR.pdf 

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-zaken/Landelijke-raad/Landelijke-raad-2021-12-11/Presentatie-financi%C3%ABn-LR.pdf
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-zaken/Landelijke-raad/Landelijke-raad-2021-12-11/Presentatie-financi%C3%ABn-LR.pdf
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Agendapunt 4: Mededelingen 

1. Regio Zuidoost-Brabant

Naar aanleiding van mededeling over inwerkingtreding VOG: 

Wordt de vervaldatum automatisch weergegeven in Scouts Online en/of krijgen de groepen een 

seintje voor welke leden zij een nieuwe V.O.G. aan moeten vragen? 

Ja, in Scouts Online wordt de einddatum automatisch geregistreerd en zichtbaar bij invoeren van de 

VOG. De VOG-beheerder van de organisatie die de VOG zou moeten aanvragen krijgt 3 maanden 

voor de vervaldatum een seintje dat deze bijna verlopen is. Het lid zelf krijgt kort tevoren ook zelf een 

bericht, als een nieuwe VOG nog niet aangevraagd of geregistreerd is. 

2. Regio Zuidoost-Brabant

Naar aanleiding van mededeling over inwerkingtreding VOG: 

Wie is er vanaf 1 december 2021 verantwoordelijk voor de aanvraag van een VOG voor leden die 

meerdere functies hebben en/of op diverse niveaus binnen de verenging Scouting Nederland een 

functie hebben? 

Het organisatieonderdeel waar een lid contributieplichtig is, krijgt een seintje en is verantwoordelijk 

voor de aanvraag. In schema ziet dat er als volgt uit: 

Functie Aanvragend onderdeel 

uitsluitend bij een groep Groep 

uitsluitend op regio niveau Regio 

uitsluitend op landelijk niveau Landelijk niveau 

op groeps- en ander niveau Groep 

op regio en landelijk niveau Regio 

Ook de andere organisatieonderdelen waar diegene actief is dienen wel te zorgen dat hun leden een 

VOG hebben en kunnen daarom ook de VOG aanvragen. 

3. Regio Rond de Rotte

Naar aanleiding van mededeling over ontwikkelingen Nationale Scoutingloterij: 

De Scoutingloterij stopt. Dit heeft gevolgen voor de jaarlijkse bijdrage van het Scouting Nederland 

Fonds aan de vereniging. In de begroting wordt deze rekening ogenschijnlijk vooral neergelegd bij de 

activiteitenkosten. Dit terwijl er (substantieel) budget wordt vrijgemaakt om te investeren in vastgoed en 

apparaatskosten. 

• Kunt u aangeven hoe deze ontwikkeling zich verhoudt tot het meerjarig strategisch beleid én de

voor lokale groepen merkbare output van de landelijke organisatie?

• Kunt u een overzicht verstrekken waaruit blijkt over welke budgetten (en in welke mate) de

verminderde bijdrage van het Scouting Nederland Fonds is verdeeld?

De bijdrage van het Scouting Nederland Fonds als ‘structurele’ bijdrage aan de vereniging heeft vorm 

gekregen bij de start van het project groepsontwikkeling en kwam ten goede aan de realisatie van dit 

project. Met het afronden van dit project in 2015 is de jaarlijkse bijdrage gecontinueerd en ingezet voor 

enerzijds realisatie toekomst visie/ontwikkelen meerjarenbeleid en anderzijds projectmatig, voor het 

project veilig varen, 100 jaar welpen en toekomstbestendig vrijwilligersbeleid. Deze kosten werden 

begroot binnen de post activiteitenkosten, onder andere binnen het gereserveerd werkbudget. 
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Het afgelopen jaar is het gelukt om een substantiële bijdrage te ontvangen van het Nederlandsch 

Binnenvaartbureau voor de realisatie van het project veilig varen, waardoor kosten voor de opleidingen 

niet betaald hoeven te worden uit de bijdrage van het Fonds. Daarnaast heeft WAGGGS ingestemd 

met het inzetten van niet gebruikte gelden vanuit het project Meiden in Scouting, voor o.a. 

jongerenparticipatie en beleidsontwikkeling. Het project 100 jaar welpen is afgerond (en helaas deels 

afgelast als gevolg van corona). De noodzakelijke bezuiniging raakt dus niet de reguliere ondersteuning 

en een deel van de projectmatige kosten worden extern gefinancierd. Hierdoor vindt het bestuur het 

verantwoord de noodzakelijke bezuiniging door te voeren binnen het activiteitenbudget.  

De inleiding van de vraag kan de indruk wekken dat er een keuze is gemaakt tussen investering in 

vastgoed en de landelijke organisatie ten koste van uitgaven aan activiteiten. Dat is niet het geval, 

integendeel: door te investeren in de vervanging van het Blauwe Vogelhuis en het aanleggen van 

kampeerterrein de Viersprong leveren we ook een belangrijke bijdrage aan het activiteitenaanbod aan 

onze leden, van bijvoorbeeld een kwalitatief goed spelaanbod en ondersteuning, tot veilige en fijne 

kampeer- en logeervoorzieningen. 

4. Regio Zeeland

Naar aanleiding van mededeling over ontwikkelingen Nationale Scoutingloterij: 

Biedt de Grote Clubactie wel de toekomstbestendige mogelijkheden als digitale verkoop of digitaal 

afrekenen? 

Ja. Juist omdat de Grote Clubactie geïnvesteerd heeft in een toekomstbestendige loterij, waarbij 

zowel fysieke lotenverkoop, digitale verkoop aan de deur als verkoop op afstand (via bv een app 

bericht aan opa en oma) mogelijk is, is ervoor gekozen de samenwerking met hen aan te gaan.  

5. Regio Zeeland

Naar aanleiding van mededeling Ontwikkelingen Nationale Scoutingloterij: 

Het verliezen van de Nationale Scoutingloterij en vervolgens samen te werken met de Grote 

Clubactie wordt binnen de regio zeer betreurd. Mede omdat we met de Grote Clubactie in een vijver 

met heel veel andere clubs vissen die het gras voor de voeten wegmaaien en in die zin er 

concurrentie is tussen de verschillende deelnemende verenigingen om de verkoop van loten. Een 

aparte loterij zorgt voor een gemakkelijkere verkoop en daardoor hogere opbrengst voor groepen.  

Welke andere alternatieven worden er geboden aan groepen?  

De ervaring van de Grote Clubactie is dat het ook digitaal verkopen van loten tot een forse 

toename van verkoop leidt, los van de hogere opbrengst per lot ten opzichte van de Nationale 

Scoutingloterij. Daarnaast is de Grote Clubactie bezig met het ontwikkelen van concepten van 

continue lotenverkoop, vergelijkbaar met de Vriendenloterij. Ook dit biedt kansen voor lokale 

Scoutinggroepen.  

6. Regio Zeeland

Naar aanleiding van mededeling Ontwikkelingen Nationale Scoutingloterij: 

Is er ook gekeken om met andere landelijke koepelorganisaties van bijvoorbeeld sport- of 

cultuurverenigingen een gezamenlijke loterij buitenom de Grote Clubactie in stand te houden? 

Nee, hier is niet naar gekeken, juist omdat de Grote Clubactie dit biedt en veel sport- en 

cultuurverenigingen ook van de Grote Clubactie gebruik maken. Het zelf opzetten van een nieuwe 

loterij die voldoet aan de wensen van de gebruikers en aan de eisen die wet- en regelgeving 

tegenwoordig stelt, vraagt om een investering die op korte termijn niet terug te verdienen is.  
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7. Regio Zuidoost-Brabant

Naar aanleiding van mededeling over ontwikkelingen Nationale Scoutingloterij: 

Veel groepen in onze regio zijn afhankelijk van de Scouting Loterij en zien de afschaffing van de loterij 

als een groot gemis. Men heeft vraagtekens bij de afweging die gemaakt is: 

• Zijn de investeringskosten écht zo hoog en wegen die niet op tegen de voordelen?

Ja, deze investeringen zijn zo hoog, nog los van steeds hoger wordende beheerkosten omdat de 

regelgeving vanuit de overheid ten aanzien van beveiliging en audit zorgen voor een toename van 

kosten. Indien de Nationale Scoutingloterij behouden zou blijven zou dit tot gevolg hebben dat de 

bijdrage van het Fonds ten behoeve van Scouting Nederland tot 0 gereduceerd zal worden, en om de 

toename van de kosten te kunnen dekken zou mogelijk ook de prijs per lot moeten worden verhoogd. 

• Op welke gronden is er bepaald dat dit niet lonend is en wie heeft de afweging gemaakt?

De afweging is, zoals in de notitie aangegeven, op een aantal gronden gemaakt: 

- Hoe toekomstbestendig is de huidige loterij (bijv. digitale verkoop)?

- Wegen de investeringskosten op tegen de inkomsten?

- Is het alternatief voor groepen nog steeds een bron van inkomsten?.

- Welk moment is logisch, mede gezien de noodzakelijke verlenging van de vergunning en

de daarmee hogere kosten en beheer inspanningen?

Het landelijk bestuur heeft uiteindelijk besloten om te stoppen met de Nationale Scoutingloterij. 
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Agendapunt 7: Relatie regio’s en regionale admiraliteiten 

8. Regio Eindhoven

We zijn blij dat er werk wordt gemaakt van het organiseren en vastleggen van taken en 

verantwoordelijkheden van regio’s en regionale admiraliteiten. Dat dit de consequentie heeft dat er 

(nieuwe) rechtspersonen worden opgericht is een logisch vervolg. 

Helaas waren wij 11 november verhinderd waardoor we de aanvullende informatie en uitleg hebben 

gemist. Kan deze extra uitleg en informatie alsnog beschikbaar worden gesteld? Misschien is het 

mogelijk om de (scherm)opname van de bijeenkomst te verspreiden. 

Er zijn geen opnamen van deze bijeenkomst gemaakt. Er is geen verslag opgesteld omdat het de 

bedoeling was om informeel te overleggen, waarbij verdiepende vragen gesteld konden worden ter 

voorbereiding van de landelijke raad. 

9. Regio Eindhoven

De huidige tekst in het voorstel roept nog wat vragen op; met name omdat de term “regio” gebruikt 

zou kunnen worden voor een geografische aanduiding, een groepering van (water)groepen, maar ook 

als formele rechtspersoon zoals bedoeld in het HHR. 

“Daar waar de waterscoutinggrepen binnen een regionale admiraliteit uit verschillende regio’s komen, 

vormen de samenwerkende regio’s een interregionale admiraliteit met een separate rechtspersoon..” 

Begrijpen we goed dat (als voorbeeld) regio Eindhoven (de rechtspersoon) samen met de andere 

regio’s (rechtspersonen) verantwoordelijk wordt om een nieuwe rechtspersoon ten behoeve van de 

admiraliteit op te richten? Of wordt de nieuwe rechtspersoon opgericht door de samenwerkende 

(waterscouting)groepen zonder inmenging van (onder andere) regio Eindhoven en haar bestuur? 

Regio Eindhoven is hier inderdaad, samen met de andere betrokken regio’s, verantwoordelijk voor. Zo 

borgen we de link tussen regionale admiraliteit en regio’s. 

10. Regio Eindhoven

Hoe ziet de formele relatie tussen de regio’s en de nieuwe rechtspersoon er straks uit bij de tweede 

voorgestelde organisatievorm?  Mogelijk kan een visuele weergave hierbij helpen? 

Dit moet nog verder ingevuld worden. Leidraad zijn de in het voorstel genoemde taakverdeling en de 

plaatselijke situatie. Er is geen blauwdruk die voor iedereen hetzelfde hoeft te zijn. Dit is het gesprek 

dat we landelijk met de betrokken organisaties willen voeren. 

11. Regio Eindhoven

De waterscouting groepen uit Regio Eindhoven zijn aangesloten bij regionale admiraliteit RA13 welke 

een overlap kent met meerdere regio’s in het zuiden van het land. RA13 is formeel een overlegorgaan 

binnen Regio Roermond. Wat is de rol van het huidige admiraliteitsbestuur bij de oprichting van de 

nieuwe rechtspersoon? 

Alle relevante spelers worden betrokken bij de totstandkoming van de desgewenste rechtspersoon. 

Deze situatie past bij de tweede genoemde organisatievorm. 

12. Regio Noord-Holland Noord

De taken van een regionale admiraliteit zijn soms algemeen beschreven waardoor de 

verantwoordelijkheid ten opzichte van een regio onduidelijkheden kan geven: 
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Onder verantwoordelijkheden van een regionale admiraliteit staat (spel) ontmoeting tussen 

waterscoutinggroepen in de regionale admiraliteit, wordt dit tekstueel aangepast naar 

watergerelateerde (spel)ontmoetingen en/of (waterspel)ontmoetingen zoals in de voorbeelden 

verduidelijkt? 

Goede aanvulling, deze neemt het landelijk bestuur over. 

13. Regio Noord-Holland Noord

Onder bieden van ondersteuning …aan groepen en groepsbesturen, is dit namens die groepen en/of 

als organisatieonderdeel vanuit de regio(’s)? 

De ondersteuning wordt geboden als organisatieonderdeel, in de eerste variant als onderdeel binnen 

een regio, en in de tweede variant als onderdeel namens de regio’s. 

14. Regio Noord-Holland Noord

Bij voorstel toekomstige situatie: Is naast genoemde keuze voor een regionale admiraliteit als 

organisatieonderdeel binnen de regio deze constructie ook denkbaar, als samenwerkingsverband 

zonder nieuw op te richten rechtspersoon, bijvoorbeeld in een convenant? Zo nee: als er geen andere 

(rechts)vorm te organiseren is, op grond van welke criteria zijn nut/noodzaak hiervan voor deze en 

andere interregionale samenwerkingen te beoordelen? 

Toelichting: Samenwerking van regio’s (als rechtspersonen) leidt soms op onderdelen tot een 

interregionale werkgroep of overlegorgaan waarin bestuurs-/ kaderleden van met elkaar 

samenwerkende onderdelen van de regio’s zitting hebben. Zo is een wederzijdse dienstbaarheid en 

herkenbaarheid naar de eigen ‘achterbannen’ duidelijk. Andere organisaties hebben 

samenwerkingsverbanden in een convenant georganiseerd, waarmee wederzijds afspraken over inzet 

en lidmaatschap van vrijwilligers in de andere organisatie vast- of doorgelegd worden (vergelijk 

samenwerking in bovenlokale verbanden door Rode Kruis met EHBO-bond). 

Het belangrijkste uitgangspunt is dat de ondersteuning en het organiseren van activiteiten vanuit een 

rechtspersoon plaatsvinden om aansprakelijkheid goed te kunnen borgen. Dit zorgt in de huidige 

situatie soms voor onduidelijkheid. In de tweede variant is het uitgangspunt dat er een nieuwe 

rechtspersoon opgericht wordt om deze onduidelijkheid te voorkomen. 

15. Regio Rond de Rotte

Uit het voorstel blijkt dat er door voorzitters, bestuurders en landelijk raadsleden enkele malen 

gesproken is. Nu wordt de landelijke raad betrokken. Dit komt over als een top-down benadering 

waarin de wens en/of mening van de lokale waterwerkers niet of zeer beperkt betrokken is. Op welke 

wijze zijn de lokale (water)groepen betrokken bij dit voorstel? Tijdens de informatiebijeenkomst op 11 

november over dit onderwerp is deze vraag beantwoord. Er is aangegeven dat het voorliggende 

voorstel voortkomt uit vragen / behoefte vanuit de watergroepen. 

De discussie over de inbedding van regionale admiraliteiten en regio’s loopt al geruime tijd waarbij de 

Scoutinggroepen met een of meerdere waterspeltakken aangeven graag helderheid te willen hebben. 

Dit proces is de afgelopen twee jaar in een stroomversnelling gekomen, onder andere door de 

invoering van de WBTR. Op zowel landelijk als regionaal niveau zijn de afgelopen jaren meerdere 

gesprekken, sessies en mogelijkheden tot input op het beleidsdocument geweest. Het is -als een van 

de kerntaken- aan de regio’s en regionale admiraliteiten om de input vanuit de achterban mee te 

nemen in deze discussie(s). Deze vertegenwoordiging is gebruikelijk binnen de vereniging. 

16. Regio Rond de Rotte

Het voorstel ziet toe op 2 mogelijke rechtsvormen om naar toe te groeien: Een vorm waarbij de 

admiraliteit ingebed wordt in de regio en een andere vorm waarbij de admiraliteit een eigen 
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rechtsvorm heeft. De keuze wordt bepaald door de geografische ligging en bestaande grenzen van 

regio en admiraliteit. 

Kunt u aangeven op basis van welke argumenten het niet mogelijk is om de specifieke watertaken van 
1 admiraliteit altijd uit te voeren onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van 1 regio? 

Watergroepen werken in de praktijk veelal samen binnen een vaargebied. Op diverse plekken komt dit 

vaargebied niet overeen met de regionale grenzen, waardoor de admiraliteit, die in dat vaargebied 

betrokken is, groepen ondersteunt die in meerdere regio’s zitten. Vaargebieden hebben een sterke 

historische binding tussen waterscoutinggroepen versterkt. Wat op deze wijze gegroeid is, valt dan 

onder meerdere regio’s. Indien dit onder één regio zou vallen, dan heeft dit het aanpassen van de 

regionale grenzen tot gevolg. Dit heeft ook gevolgen voor de landgroepen waarbij de impact mogelijk 

meer onrust met zich meebrengt. Een derde van de 243 waterscoutinggroepen is onderdeel van een 

grotere groepsvereniging die ook landspeleenheden (en soms ook luchtspeleenheden) aanbiedt. Ook 

hier willen we rekening mee houden. 

17. Regio Rond de Rotte

Tijdens de informatiebijeenkomst op 11 november is door een van de deelnemers aangegeven dat het 
niet wenselijk is om de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 1 admiraliteit over meerdere regio’s te 
spreiden omdat men de groepen dan niet voldoende kent. Graag zou ik nog een reactie van het 
bestuur op deze vraag ontvangen. 

We zien dat zowel regio’s als regionale admiraliteiten niet altijd alle groepen even goed kennen, dat is 

continu onderwerp van gesprek. Tijdens het regio- en admiraliteitsvoorzitters overleg is uitgesproken 

dat we de komende periode met elkaar aan de slag gaan om, waar nodig, deze verbinding te 

versterken. 

18. Regio Utrechtse Heuvelrug

Er worden met dit voorstel twee typen admiraliteiten gecreëerd, die om goede redenen qua 

organisatiestructuur van elkaar verschillen. Hierin schuilt echter ook een risico dat er ongewenste 

verschillen tussen de twee ontstaan en dat het ene type “meer waard” is dan de ander. Wordt dit als 

risico gezien en, zo ja, hoe wordt dit ondervangen? 

Het landelijk bestuur herkent zich hier niet in. Op dit moment zijn er veel varianten, het doel is dan ook 

zo goed mogelijke ondersteuning voor alle Scoutingroepen: met en zonder waterspeltak(ken) binnen 

de juiste juridische context in te regelen. De juridische oplossing is het hulpmiddel maar geen doel. De 

verdere uitwerking van de samenwerking zal in detail, na het vaststellen van de beleidsrichting, 

uitgewerkt worden met de betrokkenen. 
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Agendapunt 8a: Scoutinglandgoed Zeewolde - Algemene stand van 

zaken, waaronder ontwikkeling steiger 

19. Regio Lek- en IJsselstreek

Vanuit ervaringen met kamperen vragen groepen zich af in hoeverre Zeewolde een volwaardig 

labelterrein kan zijn. Het wordt nu als teleurstellend ervaren, er is slechte sanitaire voorziening en het 

is (veel te) ver lopen naar de faciliteiten. Op de bestaande labelterreinen is dat veel beter geregeld. 

Hoe denkt het landelijk bestuur en SLZ hier mee om te gaan om van het Scoutinglandgoed een goed 

en duurzaam labelterrein te maken? 

Ons Scoutinglandgoed is door het team labelterreinen in 2021 opnieuw ge-audit en voldoet 

ruimschoots aan de gestelde criteria. Daarnaast is ons Scoutinglandgoed nog steeds in ontwikkeling 

en komen er met de voltooiing van het Avonturenhuis 10 douches en 4 toiletten bij. Buitendijks, langs 

de waterkant, zijn op dit moment nog tijdelijke voorzieningen aanwezig. In het masterplan (juni 2018) 

is de wens opgenomen daar ook een permanente voorziening te plaatsen maar hiervoor ontbreekt op 

dit moment de financiering.  
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Agendapunt 8c: Scoutinglandgoed Zeewolde - Voortgangsrapportage 

Landgoedcommissie najaar 2021 

20. Regio Noord-Holland Noord

Onze watergroepen doet het deugd dat de financiering voor de steiger en realisatie voor aanstaand 

Nawaka in zicht is. Is er dimensionering te geven welke capaciteit in aanlegmogelijkheden (aantal en 

diepgang vaarschepen) voorzien is en een concrete planning met start uitvoering en beoogde 

opleverdatum te geven van de steigerrealisatie? 

De bedoeling is dat de nieuwe steiger het mogelijk maakt dat schepen met een diepte van maximaal 

140/150 cm kunnen afmeren. Voorzien is een steiger met een lengte van 100 meter lang vanaf de 

kant en 50 meter breed aan de kopse kant. Uitvoering zit nu in het vergunningentraject en er kan dus 

nog geen concrete opleverdatum genoemd worden. Hiermee zijn er straks 3 voorzieningen om aan te 

meren. De huidige steiger, de nieuwe steiger en de aanmeermogelijkheden bij de aanlegplaats  WIJ-

land voor dieper liggende schepen, in beheer bij het Scoutinglandgoed. 

21. Regio Zeeland

Voor welke situaties is deze nieuwe steiger geschikt? Voldoet deze ook voor de volledige behoefte 

tijdens een evenement als Nawaka? Of dient tijdens een Nawaka alsnog een tijdelijke steiger te 

worden aangelegd, met bijbehorende kosten? 

Zie hierboven. In de plannen van het Scoutinglandgoed is er altijd vanuit gegaan dat voor een groot 

evenement dat eens in de vier jaar plaatsvindt (Nawaka) extra inhuur van steigers noodzakelijk is. 

Deze uitbreiding zal uiteraard afhankelijk zijn van het aantal deelnemers aan Nawaka. 
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Agendapunt 9a: Ontwikkelingen vastgoed Scouting Nederland – 

Scoutcentrum De Viersprong in Nederweert 

22. Regio Rond de Rotte

In de toelichting vraagt u de landelijke raad kennis te nemen van de ontwikkelingen rondom 

Scoutcentrum De Viersprong in Nederweert. Uit de toelichting wordt helder dat de realisatie van dit 

plan voor september 2024 dient te geschieden om de financiering zeker te stellen. In de agenda is 

voorts het volgende opgenomen: 

“Tijdens het ochtenddeel van de landelijke raad in december 2021 gaan we met de raadsleden en 

toehoorders bij dit thema stilstaan om input te krijgen voor het nieuwe kampeerbeleid. In de landelijke 

raad van juni 2022 zal het kampeerbeleid ter besluitvorming voorliggen.” 

In de fasering voor het realiseren van Scoutcentrum De Viersprong zijn geen data of jaartallen 

opgenomen. Bent u voornemens om feitelijke verwerving pas na vaststelling van het kampeerbeleid 

plaats te laten vinden? 

Er is op dit moment geen directe relatie tussen deze twee processen, het ligt ook niet in de 

verwachting dat hier een sterke breuk met het huidige kampeerbeleid volgt. 

De eerste ideeën, gesprekken en planvorming voor Scoutcentrum De Viersprong zijn in 2020 

begonnen. Dat resulteert nu in verdere uitwerking van stappen en concretisering van onderdelen zoals 

het verwerven van percelen, waarbij planvorming, wijziging van bestemmingsplan en aankoop van 

gronden tijd vragen. Tegelijkertijd is het gesprek begonnen over de visie op kamperen en het 

vormgeven van kampeerbeleid. Dit zal naar verwachting in de landelijke raad van juni 2022 afgerond 

worden. Om conform de voorwaarden van het legaat een nieuw labelterrein te kunnen realiseren en 

het momentum niet te verliezen is het noodzakelijk en wenselijk de ontwikkelingen in Nederweert niet 

in de wacht te zetten. De verwerving van percelen voor Scoutcentrum De Viersprong zal daarom 

doorgang vinden. 

23. Regio Noord-Holland Noord

Gelezen de genoemde voorwaarden van het legaat die geen geografische afbakening heeft, gezien 

de doelstelling om kamperen verspreid over Nederland te realiseren. Enkele delen van Nederland zijn 

(nog) niet voorzien van labelterreinen waaronder Zeeland en Friesland (bron 

labelterreinen.scouting.nl) en in algemene zin in de uiterste regio’s van ons land. Op welke wijze is de 

behoefte om een Scouting(label)terrein te verwerven in de nabijheid van vaarwater met 

inrichtingsmogelijkheden voor sanitair en een speelbos bekend gemaakt onder deze en andere 

groepen die voor benodigde herhuisvesting financiële middelen zoeken? Hoe wordt in de toekomst 

informatie gedeeld om in andere regio’s vergelijkbare ontwikkelingen voor verdere spreiding van 

kampeergelegenheden mogelijk te maken? 

De contacten in Nederweert voor Scoutcentrum de Viersprong zijn ontstaan met de betrokken 

Scoutinggroep en de gemeente die ook belang heeft om hieraan mee te werken. Daarbij zijn 

geschikte terreinen beschikbaar waardoor de planvorming vaart heeft gekregen. Extra punt hierbij is 

de realisatie van een terrein in midden-Limburg, waar geen ander kampeerterrein is. 

Het legaat met daarin een beperkte beschikbaarheid in de tijd maakt het mogelijk om dit plan uit te 

voeren. In Zeeland is weliswaar geen labelterrein, maar wel een groot Scoutingkampeerterrein 

aanwezig die goed voorziet in behoeften van kamperende scouts. In Friesland is sinds dit jaar 

kampeerterrein Heerenveen een labelterrein. Vanuit de landelijke vereniging en team Labelterreinen 

gaan we graag het gesprek aan met kampeerterreinen die graag labelterrein willen worden. Ook 

initiatieven elders in het land om Scoutingkamperen mogelijk te maken op plekken waar dit nu nog 
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niet aanwezig is, zijn zeer waardevol. Juist op dit thema willen we ook in het nieuwe kampeerbeleid 

ingaan. Is deze behoefte er en waar is die. 

Hopelijk volgen meer mensen het goede voorbeeld en ontvangt Scouting Nederland in de toekomst 

vaker legaten om dergelijke mooie initiatieven te ondersteunen. Indien er in de toekomst financiële 

mogelijkheden zijn voor meer initiatieven, zullen we dit kenbaar maken. 
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Agendapunt 9b: Ontwikkelingen vastgoed Scouting Nederland – Plan 

nieuwbouw Blauwe Vogelhuis Buitenzorg 

24. Regio Zeeland

In hoeverre is er nog behoefte aan een aangepaste verblijfsaccommodatie na het in gebruik nemen 

van het Avonturenhuis? Aangezien dit deels aan de basis lag van de bouw van het Avonturenhuis? 

Uit onderzoek naar de haalbaarheid en behoefte aan verblijfsruimte blijkt dat er voor Scoutcentrum 

Buitenzorg voldoende markt binnen en deels ook buiten Scouting is om dit rendabel te maken. Voor 

Scoutcentrum Buitenzorg zijn de inkomsten uit de verhuur van het Blauwe Vogelhuis belangrijk voor 

rendabele exploitatie. 

25. Regio Zeeland

Het is zorgelijk te noemen dat zonder verblijfsaccommodatie het niet mogelijk is om de kosten voor 

de aanwezige opstallen volledig uit de kampeerovernachtingen dekkend te krijgen. Wordt er in dit 

opzicht nog gekeken naar andere mogelijkheden? Eventueel in combinatie met de verwachte 

levensduur en bijbehorende verbouw of nieuwbouw van de overige aanwezige accommodaties? 

Scoutcentrum Buitenzorg bestaat uit een aanbod van kampeermogelijkheden en gebouwen, waarbij 

de aanwezige gebouwen ook de kampeervoorziening ondersteunen met sanitairruimte, opslag ten 

behoeve van het beheer, een dagverblijf en kantoor & Scoutshop.  

Twee gebouwen hebben een monumentenstatus (Kabouterhuis en Koetshuis) waar een 

onderhoudsverplichting op rust. De ervaringen tijdens coronatijd waarin de vaste lasten van de 

gebouwen duidelijk werden, heeft ertoe geleid dat voor Buitenzorg nadrukkelijk gekeken wordt om ook 

naast de investering in het Blauwe Vogelhuis, het verdienmodel van het terrein te verbeteren. 

26. Regio Rond de Rotte

In de notitie “Plan nieuwbouw Blauwe Vogelhuis Buitenzorg” is onderstaande passage opgenomen: 

“ … gebruik op termijn niet meer mogelijk is. Opknappen of verbouwen is een optie die is onderzocht. 

Maar gezien de staat van het pand en de huidige eisen die gesteld worden aan groepsaccommodaties 

ook niet mogelijk.” 

Kunt u aangeven waarom er geen sprake kan zijn van renovatie? Komt dit voort uit technische 

overwegingen of is dit alleen het kostenaspect? 

Het huidige Blauwe Vogelhuis is zowel technisch als economisch verouderd. Het gebouw is 

bijvoorbeeld niet geïsoleerd, het dak is toe aan vervanging en installaties zijn niet lang meer bruikbaar. 

Over de gehele linie is het gebouw versleten en valt de kwaliteit en bruikbaarheid snel terug. Gezien 

het oude ontwerp en uitvoering die niet van deze tijd is biedt renovatie onvoldoende basis voor de 

toekomst, anders dan sloop en nieuwbouw. Ook laat de huidige indeling geen gedeeld gebruik toe, 

waardoor het gebouw niet optimaal bezet kan worden. 

27. Regio Rond de Rotte

In de notitie “Plan nieuwbouw Blauwe Vogelhuis Buitenzorg” is onderstaande passage opgenomen: 

“Het voornemen is om in juni 2022 in de landelijke raad tot definitieve besluitvorming over vervanging 

van het Blauwe Vogelhuis te komen.” 
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In de agenda is voorts het volgende opgenomen: 

“Tijdens het ochtenddeel van de landelijke raad in december 2021 gaan we met de raadsleden en 

toehoorders bij dit thema stilstaan om input te krijgen voor het nieuwe kampeerbeleid. In de landelijke 

raad van juni 2022 zal het kampeerbeleid ter besluitvorming voorliggen.” 

• Onderkent u het risico dat het te actualiseren kampeerbeleid niet voorziet in een investering

(nieuwbouw of renovatie) in het Blauwe Vogelhuis?

• Is het in dat licht niet verstandig om eerst die uitkomst af te wachten teneinde mogelijk onnodige

onderzoekskosten te voorkomen?

Er is op dit moment geen directe relatie tussen deze twee processen, het ligt ook niet in de 

verwachting dat hier een sterke breuk met het huidige kampeerbeleid volgt. We willen met de huidige 

stappen input verzamelen over ervaringen op kampeergebied en ervaringen met de 

kampeerterreinen. Hierin kunnen nieuwe ontwikkelingen en de ervaringen zoals we die breed in de 

vereniging hebben een plek krijgen, accenten gelegd worden en vernieuwingen opgenomen worden. 

Gezien het einde van de levensduur van het gebouw kunnen we het ons niet veroorloven planvorming 

stil te leggen en willen daarom verder gaan op de ingeslagen weg. 
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Agendapunt 9c: Ontwikkelingen vastgoed Scouting Nederland – 

Ontwikkeling landelijk servicecentrum 

28. Regio Noord-Holland Noord

Wat is aanleiding geweest om verplaatsing van het landelijk servicecentrum op te nemen in de 

plannen voor het Scoutinglandgoed en welke overwegingen lagen ten grondslag om deze fase 

toendertijd op een onbepaalde termijn buiten het de realisatiedoelstellingen te houden? 

Indertijd is in de plannen voor het Scoutinglandgoed gekeken naar vergelijkbare terreinen binnen en 

buiten Scouting in binnen- en buitenland waarbij diverse gebruiksmogelijkheden samenkomen (Gilwell 

park, UK; Kandersteg, Zwitserland; Houes Odde, Dennemarken; Jambville, Frankrijk; de KNVB-

campus in Zeist en Papendal in Arnhem). Het werken door beroepskrachten en vrijwilligers in een 

inspirerende omgeving dicht bij het spel van Scouting en de mogelijkheid om ook bezoekers direct 

een Scoutingbeleving te geven spelen hierin mee. 

Er is indertijd bewust voor gekozen eerst in te zetten op realisatie van het evenementen- en 

kampeerterrein, voorzieningen voor evenementen (magazijn) en een verblijfsaccommodatie omdat het 

Scoutinglandgoed daar primair voor bedoeld is. De huidige ontwikkelingen aan de Larikslaan in 

Leusden en de fase waarin de ontwikkeling van ons landgoed zich nu bevindt geven ruimte om de 

volgende stap te zetten. 

29. Regio Noord-Holland Noord

Is (globaal) inzicht te geven in het aantal vervoersbewegingen vanuit de verschillende 

gebruiksgroepen van het LSC (o.a. beroepskrachten, bezoekers, scoutshopklanten, landelijk 

vrijwilligers) en op welke wijze deze veranderen? 

Het is onmogelijk om inzicht te geven in alle genoemde vervoersbewegingen omdat dit deels 

afhankelijk is van welke activiteiten uitgevoerd worden en wat de wens van landelijke teams is om 

samen te komen. In het verleden is hier ook geen overzicht van bijgehouden, maar het is wel duidelijk 

dat er - voor corona - door de week en in het weekend veel vergaderd werd in Leusden. Het aantal 

ScoutShop-klanten is zeer beperkt omdat in Leusden alleen afgehaald kan worden. De gevraagde 

verandering wordt voor een belangrijk deel ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen. Als 

gevolg van de coronapandemie zijn naast de nadelen, ook de voordelen van het digitaal samenkomen 

ervaren. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van het kantoorpand en hierop wordt ook in de 

planvorming geanticipeerd. Zie ook het antwoord bij vraag 34. 

30. Regio Noord-Holland Noord

Op welke wijze verandert de centrale ontmoetingsplaats voor landelijke bijeenkomsten voor regio’s als 

geheel, als de locatie LSC vergeleken wordt met de Scoutinglandgoed? 

Voor corona vonden landelijke bijeenkomsten voor landelijk vrijwilligers, maar bv ook voor regio’s 

plaats op het landelijk servicecentrum en externe locaties, zoals bv in Leusden-Zuid of op andere 

plekken in het land. Voorheen vonden bijeenkomsten ook regelmatig plaats in Amersfoort (leerhotel, 

ROC’s). In de plannen voor een nieuwe voorziening kan nadrukkelijk rekening gehouden worden met 

de randvoorwaarden en wensen die samenhangen met dergelijke bijeenkomsten. Het hoeft net als nu, 

geen automatisme te zijn dat alles in Zeewolde georganiseerd wordt en zelfs dan zal er een afweging 

gemaakt worden wanneer het Avonturenhuis gebruikt kan worden (dat natuurlijk primair bedoeld is 

voor kampen met kinderen en niet voor vergaderingen) en wanneer ontmoeting in het nieuwe landelijk 

servicecentrum plaatsvindt. Sinds 2015 worden bv de landelijke raden al niet meer in Amersfoort maar 

in Zeewolde georganiseerd. 
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31. Regio Noord-Holland Noord

Welke (globale) financiële voor- en nadelen zijn op langere termijn te verwachten voor de vereniging 

bij beoogde verplaatsing? 

Zoals in de notitie aangegeven zal een (forse) investering nodig zijn in het huidige pand om het te 

laten voldoen aan wettelijke duurzaamheidseisen. Daarnaast zijn de gebruiksmogelijkheden niet 

flexibel waardoor minder goed geanticipeerd kan worden op de werk- en vergaderwijze van nu en de 

toekomst. Bij een nieuw pand is dit uitgangspunt in de planvorming en kan multifunctioneel gebruik en 

ontmoeting nadrukkelijk meegenomen worden. Ook zullen kosten voor energiegebruik afnemen. Het 

uitgangspunt is dat het pand gefinancierd kan worden door de opbrengst van verkoop, waardoor er, 

net als nu, geen hypotheeklasten drukken op de exploitatie. Door in de planvorming al rekening te 

houden met thuiswerken en online vergaderingen kunnen de benodigde ruimtebehoefte en daarmee 

de kosten die samenhangen met een pand (WOZ, verzekeringen etc) lager zijn. Door een combinatie 

van gebruiksmogelijkheden op het landgoed (Avonturenhuis, buitenterrein, magazijn en lsc) kan 

flexibeler gewerkt worden. 

32. Regio Utrechtse Heuvelrug

De landelijke raad wordt enkel genoemd in relatie tot de daadwerkelijke besluitvorming. Is er 

informatievoorziening in het traject tussen nu en besluitvorming voorzien? Wat is de stand van zaken 

omtrent de reeds lopende deeltrajecten? 

De landgoedcommissie heeft voorgesteld haar opdracht te verlengen (zie notitie in de nazending) 

zodat zij ook voor dit deelproject haar rol kan pakken. Indien er behoefte bestaat dan kan er 

tussentijds, naast de mogelijkheid voor de reeds genoemde aparte bijeenkomst, ook schriftelijk een 

update gestuurd worden. 

33. Regio Zeeland

Welke gevolgen heeft het verhuizen van het Scoutingmuseum voor het Scoutcentrum Baarn? 

In het masterplan en in de huidige opzet wordt uitgegaan van het integreren van het Scoutingmuseum 

in het pand in Zeewolde en daarmee zal het museum, dat de collectie van de vereniging beheert, uit 

Baarn vertrekken. Dit biedt mogelijkheden om de vrijgekomen ruimte in Baarn op een andere manier 

in te richten en te exploiteren.  

34. Regio Zeeland

Wordt in de optie voor nieuwbouw in Zeewolde ook gekeken naar duurzaamheid in de zin van woon- 

werkverkeer. Het plaatsen van het LSC in Zeewolde lijkt autoverkeer te bevorderen. Dit is duidelijk in 

tegenstelling tot de naleving van de SDG's (Sustainable Development Goals). 

Als gevolg van de coronapandemie en de ervaringen met het verplicht thuiswerken is voor het 

personeel een nieuw thuiswerkbeleid vastgesteld waarbij ook na de verplichte maatregelen voor een 

(groot) deel thuisgewerkt kan worden. Dit heeft zowel gevolgen voor het ruimtegebruik in Leusden, als 

voor het aantal verkeersbewegingen.  

Op dit moment levert de inventarisatie op dat het aantal vervoersbewegingen bij het thuiswerken 

(zonder de thuiswerkverplichting vanuit de overheid) van 177 per week afneemt naar 94 

vervoersbewegingen per week. Dit is een besparing van 47%.  Verder kan het stimuleren van digitale 

bijeenkomsten mogelijk een verdere besparing opleveren, maar aan de andere kant is in de afgelopen 

twee jaar duidelijk geworden dat fysieke ontmoetingen, zowel beroepsmatig als met en tussen 

vrijwilligers essentieel zijn. 

Bij een verhuizing naar Zeewolde zal het huidige thuiswerkbeleid uitgangspunt blijven. De extra 

kilometers voor de reis naar Zeewolde worden volledig gecompenseerd doordat als gevolg van het 

thuiswerkbeleid medewerkers niet naar kantoor hoeven te komen.  



Regiovragen en antwoorden 22 
 

35. Regio Zeeland

Wordt er ook nog gekeken naar mogelijke huur van een kantoorpand als (tijdelijke) oplossing? 

Het heeft geen voorkeur om een tijdelijk pand te huren, omdat de digitale infrastructuur van de 

vereniging op dit moment deels geïntegreerd is in het huidige pand en er dan twee keer verhuisd moet 

worden. Bij tijdelijke huisvesting zal dit een extra investering (in tijd en geld) vragen, die we liever 

inzetten voor een nieuw pand. 

36. Regio Zeeland

Is er een inventarisatie gemaakt onder het personeel van het LSC, binnen welke afstand zij het 

aanvaardbaar vinden om een nieuwe werkplek te hebben? 

Er vindt hierover overleg plaats met het personeel en de ondernemingsraad van Scouting Nederland. 

37. Regio Lek- en IJsselstreek

De verhuizing met het LSC van Leusden naar Zeewolde wordt door de groepen in de regio niet als 

gunstig ervaren. De plek is afgelegen en slecht bereikbaar met het OV. Het aanbieden van een 

eventuele lijnbus wordt ook niet gezien als een duurzame en toegankelijke optie. 

Hoe denkt het landelijk bestuur en directie Scouting Nederland hier mee om te gaan om te zorgen dat 

de bereikbaarheid goed blijft en tevens voldoet aan duurzaamheid? 

Bereikbaarheid is een van de aspecten die een rol spelen bij het verplaatsen van het landelijk 

servicecentrum naar Zeewolde waar serieus naar gekeken wordt. Ook op dit moment komen veel 

bezoekers van het LSC (als ze de optie hebben) noodgedwongen met de auto naar Leusden en is 

zeker in de avond de OV-verbinding terug naar het station niet optimaal. De ontwikkelingen rond 

digitaal vergaderen, mogelijkheden om actiever carpoolen te stimuleren (wat in het verleden ook bij 

veel landelijke bijeenkomsten gedaan werd), het aanbieden van een pendeldienst, het beschikbaar 

stellen van vergadermogelijkheden elders in het land, het stimuleren van online overleg en samen met 

de gemeente lobbyen voor een betere busverbinding worden daarin meegenomen. 

38. Regio Zeeland

Wordt in de besluitvorming rond nieuw- of verbouw ook gekeken naar bereikbaarheid en veiligheid 
van woon- werkverkeer? Met name het Nulderpad is niet buitengewoon geschikt voor fiets- of 
voetverkeer. Gezien de huidige locatie van de bushalte op de kortste afstand van de ingang van het 
Scoutinglandgoed Zeewolde is een toename van verkeersstromen over deze weg zeer aannemelijk te 
noemen. Worden hier gemeente en eventueel Provincie Flevoland ook bij betrokken? 

Zie het antwoord bij vraag 37. 

39. Regio Rond de Rotte

In de notitie “Ontwikkeling landelijk servicecentrum” is onderstaande passage opgenomen: 

“Daarnaast wordt stilgestaan bij noodzakelijke investeringen en aanpassingen aan het huidige pand, 

mocht niet besloten worden om nieuw te gaan bouwen in Zeewolde.” 

Hier wordt de suggestie gewekt dat er een reële optie bestaat dat er geen nieuw landelijk 

servicecentrum op het Scoutinglandgoed gerealiseerd wordt. Het is toch de vraag wanneer dit 

plaatsvindt en niet of dit plaatsvindt? 
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Het landelijk bestuur vindt het belangrijk dat ook gekeken wordt naar wat het niet verhuizen voor 

gevolgen heeft. Dan moeten kosten gemaakt worden voor het huidige pand, waarbij de dekking uit 

verkoop van het pand dan ontbreekt. 

40. Regio Rond de Rotte

Er wordt gesteld dat ieder kantoorgebouw minimaal energielabel C dient te hebben per 1 januari 2023. 

Dat geldt vermoedelijk ook voor de Larikslaan 5 gezien de oppervlakte en functie. Het lijkt niet 

realistisch, gezien benodigde besluitvorming en bouwtijd, om te verwachten dat het LSC daadwerkelijk 

verhuisd is voor 1 januari 2023. Bent u in gesprek met de gemeente om handhaving te voorkomen? 

Ja, de gemeente is op de hoogte van de plannen. 
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Agendapunt 10: Notitie wijzigingen statuten en huishoudelijk 

reglement Scouting Nederland n.a.v. invoering wet WBTR 

41. Regio Noord-Holland Noord

Het landelijk bestuur heeft stappen gezet om uitvoering te geven aan de WBTR voor de Vereniging 

Scouting Nederland en Stichting Scouting Nederland Fonds. Zijn genoemde aanpassingen van 

toepassing voor beide? Zo nee, welke wijziging van de statuten van stichting Scouting Nederland 

Fonds zijn te voorzien? 

De aanpassingen zoals benoemd hebben alleen betrekking op de statuten van de Vereniging. 

In de statuten van het Fonds zullen in de kern vergelijkbare aanpassingen aan de orde zijn, die zijn 

niet in dit document verwoord. De statuten van de stichting zijn anders opgesteld: zo beschrijven ze 

bijvoorbeeld nu nog de fusie tussen twee oude stichtingen en gaat het om een andere soort 

rechtspersoon. Daardoor zullen er ook verschillen in de aanpassingen zijn. Die analyse moet nog 

worden gemaakt. 
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Agendapunt 11: Activiteitenplan Scouting Nederland 2022 

42. Regio Eindhoven

Op verschillende manieren en onder verschillende vlaggen in het activiteitenplan wordt er 

geïnvesteerd om de groepen te ondersteunen ‘toekomstproof’ te worden en goed te besturen. Vanuit 

de groepen komen veel positieve verhalen over de ondersteuning die er het afgelopen jaar is gegeven 

en hoe groepen zijn geïnformeerd en ontzorgd in lastige tijden. 

Er zijn echter ook signalen dat er op onverwachte momenten en op specifieke vraagstukken juist 

weinig ondersteuning wordt geleverd. Het bekendste voorbeeld hiervoor is de ondersteuning vanuit 

Scouting Nederland ten behoeve van de WBTR. Naar mijn mening en naar mening van de groepen in 

mijn regio wordt er te makkelijk aangegeven dat er geen landelijke hulplijnen voor beschikbaar zijn. 

Het enkel verwijzen naar een wbtr.nl collectief voelt niet als werkelijke ondersteuning. 

In antwoord op vraag 31 van de landelijke raad van 12 juni 2021 wordt ook nadrukkelijk voor expertise 

en ondersteuning verwezen naar het stappenplan. Dit omdat het voor de groepen en regio’s allemaal 

individuele trajecten zijn en omdat het meer is dan een schriftelijke exercitie met enkel nieuwe 

statuten. 

Wij zijn ervan overtuigd dat besturen ook in dit traject goed landelijke ondersteund kunnen worden met 

een meer praktische zaken. In het activiteitenplan wordt ook gesproken over het ‘versterken van de 

verbinding binnen de vereniging’. In onze ogen zou rondom dit onderwerp Scouting in staat moeten 

zijn om te verbinden en kennis en ervaringen m.b.t. goed en veilig besturen breed te delen. 

• Is het haalbaar om toch meer ondersteuning te bieden aan organisaties die worstelen met alle

regelzaken rondom de WBTR?

Ja, de vragen kunnen gesteld worden en afgelopen jaar zijn op die manier via het kennisnetwerk al 

zo'n 500 vragen beantwoord. Maar voor een deel van de antwoorden verwijzen we terug naar de 

externe deskundigen die aanwezig zijn. 

Met respect voor de organisatie-specifieke inrichting en -gebruiken zouden we meer voorbeelden en 

(basis)standaarden van processen, procedures, afsprakendocumenten, regelementen moeten kunnen 

delen met anderen. Op die manier hoeven geen 1000 groepen opnieuw het wiel uit te vinden. 

• Is het bijvoorbeeld praktisch haalbaar om centraal een ‘kennisbank’ te organiseren waar

besturen/organisaties standaarden kunnen delen en vinden?

De optie voor het ontwikkelen van een kennisbank waar groepen zelf documenten kunnen delen wordt 

onder andere toegepast bij de activiteitenbank. Als het gaat om documenten met een juridische 

impact, dan is het belangrijk dat informatie op de landelijke website klopt en voldoet aan wet- en 

regelgeving. Dit vraagt daarom om het moderaten wat er geplaatst kan worden. Sommige groepen 

zijn zeer goed in staat om zelf de juiste informatie te vinden en te verwerken, maar we merken ook dat 

lokaal de kennis vaak niet voorhanden is. Op een aantal terreinen wordt ook nu al gebruik gemaakt 

van kennis van groepen en worden goede voorbeelden verwerkt in informatie die landelijk verstrekt 

wordt. 

Voor verschillende belangrijke en minder belangrijke zaken organiseren we vanuit Scouting Nederland 

bijeenkomsten, inbel-hotlines, helpdesken waar vrijwilligers en beroepskrachten klaar staan. 

• Kunnen groepen vragen met betrekking tot de organisatie, bestuurlijke verantwoordelijkheid en

WBTR ook kwijt bij een van de mailadressen en hulplijnen van Scouting Nederland?



Regiovragen en antwoorden 26 
 

Ja, de vragen kunnen gesteld worden aan juridischezaken@scouting.nl en afgelopen jaar zijn op die 

manier via het kennisnetwerk al zo'n 500 vragen beantwoord. 

43. Regio Eindhoven

In vraag 28 van de landelijke raad van 12 juni 2021 wordt gevraagd om (prijs)afspraken met 

notarissen voor onder andere het laten aanpassen of opstellen van statuten. 

Daarop was het antwoord: Er zal worden bekeken of het mogelijk is met een notaris afspraken te 

maken die korting kan opleveren voor rechtspersonen binnen de Vereniging Scouting Nederland. 

Ook omdat we begrijpen dat nieuw opgestelde statuten door Scouting Nederland goedgekeurd 

moeten worden lijkt het me wenselijk dat hier meer collectiviteit in wordt gezocht. Dit vergemakkelijkt 

ook de werkzaamheden van team Juridische Zaken. Wat is de status van het onderzoek naar 

prijsafspraken voor Scouting? 

Er is met enkele notariskantoren contact gezocht, maar die contacten hebben nog niet tot een 

landelijke samenwerking geleid. 

Ter toelichting: 

Een belangrijk deel van de dienstverlening aan groepen vanuit de landelijke organisatie wordt 

gerealiseerd met vrijwilligers die betrokken zijn bij productontwikkeling, maar ook bij het beantwoorden 

van inhoudelijke vragen van groepen en leden en het begeleiden van trajecten. Hierbij is Scouting 

afhankelijk van het kunnen vinden van vrijwilligers die deskundig zijn op specifieke terreinen, maar die 

ook in staat zijn om snel te reageren en hun beschikbare tijd hiervoor vrij willen maken. Op veel 

thema’s lukt dit, maar er zijn een aantal meer technische en juridische thema’s waar dit al langere tijd 

lastig blijkt.   

In coronatijd is ervoor gekozen om de ondersteuning naar groepen en het opstellen van factsheets, 

inclusief de lobby, beroepsmatig te organiseren. Hierdoor waren we in staat snel te schakelen. Dit 

heeft tot gevolg gehad dat andere werkzaamheden moesten blijven liggen.  

Ten aanzien van de WBTR was de uitdaging dat er in Nederland nog weinig deskundigheid aanwezig 

was en dus ook niet te vinden in onze vrijwilligerspool. Beroepsmatig was er geen mogelijkheid om 

zoveel tijd hiervoor vrij te spelen. Er is daarom voor gekozen om de coördinatie en het opstellen van 

modelstatuten en stappenplannen wel deels intern te organiseren, maar voor de directe ondersteuning 

aan groepen gebruik te maken van externe deskundigheid. De kennis is nu breder aanwezig, maar 

het vinden van vrijwilligers die voldoende juridisch onderlegd zijn levert nog onvoldoende resultaat op. 

Als vereniging zien we ook dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld veel sportbonden, we een zeer breed 

dienstverleningspakket hebben op alle terreinen van het Scoutingspel. Niet alleen Scouting-

inhoudelijk, maar ook ten aanzien van vastgoed, juridische zaken, aansprakelijkheid, wet- en 

regelgeving, lobby. Dit is een waardevol onderdeel van ons als organisatie en veel andere 

koepelorganisaties en landelijke verenigingen zijn hier jaloers op. Maar met de huidige wijze van 

organiseren wordt ook duidelijk waar de grenzen liggen. In het kader van een interne 

dienstverleningsdiscussie, waarbij de positieve ervaringen van de corona-ondersteuning 

meegenomen worden, wordt nagedacht over oplossingsrichtingen. Uiteindelijk kost inzet van 

beroepskrachten en uitbreiding van het dienstenpakket tijd en daarmee geld of het gaat ten koste van 

andere ondersteuning die landelijk geboden wordt. 

44. Regio Noord-Holland Noord

Het Juniorprogramma als bijdrage aan het voortbestaan van groepen. Is dit een op zichzelf staand 

aanbod, aanvullend of zijn hiervoor veranderingen nodig in het explorer- en roverscoutsprogramma bij 

groepen? Binnen welke termijn en op welke factoren wordt het effect, onder andere van de genoemde 

kwaliteitsimpuls, meetbaar van dit programma? 

mailto:juridischezaken@scouting.nl
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Het Juniorprogramma is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op het bestaande explorer- en 

roverscoutprogramma, niet als apart of concurrerend aanbod. De komende maanden zal input in de 

vereniging worden opgehaald om de opzet en invulling van het programma zoveel mogelijk te laten 

aansluiten op de behoeften en praktijksituatie in de groepen. Het streven is daarbij dat gedurende het 

jaar de eerste groepen dit programma als pilot gaan uitproberen. Op basis van deze eerste ervaringen 

worden, indien succesvol, verdere plannen gemaakt voor uitrol naar andere groepen. Belangrijk 

daarbij is dat de betrokken leden van de groepen zelf het programma als meerwaarde zien voor hun 

eigen ontwikkeling, voor de continuïteit van de groep (doorstroom van jeugdleden naar 

vrijwilligersfunctie in de groep) en voor het explorer- en roverscoutprogramma zelf door het bieden van 

een extra uitdaging. 

45. Regio Zeeland

Tijd voor Avontuur is niet overtuigend voor de groepen. Met name dan op het aspect om geld te 

vragen voor deelname. Welke communicatie- en promotiemiddelen worden actief vanuit Scouting 

Nederland aan groepen beschikbaar gesteld of verstuurd zodat dit beter uit de verf komt? 

Het concept Tijd voor Avontuur heeft vele elementen in zich. Met de eerste lancering hebben we de 

32 deelnemende groepen gevolgd en op dit moment kijken we welke elementen wel werken en welke 

elementen niet zo werkbaar zijn. Geld voor deelname zou kunnen verdwijnen als dat niet werkbaar is. 

Als groep kun je ook die elementen kiezen die je wel kunt gebruiken en de andere laten liggen. Er ligt 

in elk geval een frisse nieuwe campagne, getest bij de doelgroep 9-14 jaar waar we even mee vooruit 

kunnen. Waarbij vooral het uitgangspunt is: zet je activiteiten voorop en laat deelnemers Scouting 

beleven. 

• Promotiematerialen specifiek voor het evenement zijn te bestellen na aanmelding via de

speciale website tijdvooravontuur.nl

• Promotiematerialen voor een bredere positionering kunnen worden gedownload op

scouting.nl/tijdopavontuur. Op deze pagina is voor deelnemende groepen ook een (gratis)

spandoek aan te vragen.

46. Regio Rond de Rotte

In het activiteitenplan wordt gesteld “Voldoende, gekwalificeerde vrijwilligers zijn essentieel voor 

Scouting”. Daarnaast wordt in de begroting 2022 rekening gehouden met een groei van het aantal 

kaderleden. In het activiteitenplan worden onder “duurzaam vrijwilligersbeleid” echter geen extra of 

aanvullende acties beschreven om werving of promotie te intensiveren. Daarnaast is in de begroting 

(p77) bij de toelichting op activiteitskosten een substantieel lager budget voorgesteld voor het team 

HRM en het team Groepen en regio’s. Kunt u toelichten waarop u de verwachte stijging van het aantal 

kaderleden heeft gebaseerd, mede in relatie tot ogenschijnlijke vermindering van de budgetten voor 

de teams die daar een bijdrage aan zouden kunnen leveren? 

Het landelijk bestuur ziet de vrijwilligers als een van de pijlers onder de vereniging. We zijn dan ook 

ontzettend trots op alle vrijwilligers op groeps-, regio, bovenregionaal en landelijk niveau. Zonder 

vrijwilligers geen wekelijkse opkomsten, activiteiten en kampen. De afgelopen jaren is het thema dan 

ook veelvuldig aan de orde geweest en dit zal ook naar de toekomst toe zo blijven. De begroting houdt 

geen rekening met een groei van kaderleden, maar is een weergave van de ontwikkeling van 

afgelopen jaar. Een trend die al langer zichtbaar is waarbij tot vorig jaar het aantal kaderleden (en dan 

met name plusscouts) steeg. Daar tegenover staat de constatering dat binnen veel groepen  een 

tekort aan direct leidinggevenden en bestuursleden is. Dit is ook de boodschap die Scouting geeft 

naar aanleiding van ledengroei: De groei kan nog groter zijn als meer mensen vrijwilliger willen 

worden. In het activiteitenplan wordt aangegeven dat met de methodiek ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’ 

groepen een tool kunnen gebruiken om actief op zoek te gaan naar vrijwilligers. Ook in de campagne 

Tijd voor Avontuur, worden (net als bij Laat je uitdagen) hulpmiddelen voor vrijwilligerswerving 



Regiovragen en antwoorden 28 
 

aangeboden. De inzet op en het belang van een thema hangen daarmee niet direct samen met de 

hoogte van het begrootte bedrag onder activiteitenkosten. 

Daarnaast is de afgelopen tijd geconstateerd dat groepen, mede door alle aandacht die nu ook nodig 

is om zich staande te houden in coronatijd, niet altijd de tijd en energie vrij kunnen maken om met het 

thema aan de slag te gaan en gebruik te maken van het ondersteuningsaanbod. Dit werd ook duidelijk 

bij de doorstart van groepsontwikkeling. Meer aanbod betekent dus niet dat groepen, waar de 

uiteindelijke werving zal moeten plaatsvinden, er meer tijd aan kunnen en willen besteden. 
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Agendapunt 12a: Financiën en beheer – Nota van toelichting en 

begroting Vereniging Scouting Nederland 2022 

47. Regio Rond de Rotte

In het verlengde van vraag 46 aangaande de stijging van het aantal contributieplichtige leden zoals 

opgenomen in de begroting. De trend van de afgelopen maanden kent een grillig verloop (SOL, lijst 66 

juli-oktober) met dalingen en in oktober weer een toename. Is het vanuit het voorzichtigheidsbeginsel 

niet verstandiger een begroting op te stellen die uitgaat van ledenbehoud in plaats van ledengroei? 

Bij het berekenen van de contributie op basis van de ledenaantallen is voor de begroting 2022 het 

gemiddelde ledenaantal tussen september 2020 en september 2021 genomen. Er is dus geen 

aanname richting de toekomst gedaan maar uitgegaan van de huidige situatie. 

48. Regio Eindhoven

In de beantwoording op de regiovragen van de landelijke raad van 12 juni 2021 is beloofd dat er in 

toekomstige begrotingen rekening zal worden gehouden met een standaard afwaardering van de 

voorraad van de ScoutShop. Hoewel het in de toelichtende tekst op pagina 71 én 73 wel wordt 

vermeld wordt er in de begroting hiervoor geen bedrag opgenomen; er staat een ‘-‘ bij de begroting 

2022. Ook staat er geen bedrag vermeld bij de Prognose voor 2022. Waarom lijkt deze afwaardering 

voorraad ScoutShop niet opgenomen in de begroting? 

In de begroting van de ScoutShop wordt naar aanleiding van de vraag in juni 2021 nu rekening 

gehouden met de afwaardering ScoutShop en daarmee wordt deze post onderdeel van de lasten van 

de ScoutShop-begroting. Deze is in de voorliggende verenigingsbegroting enkel gesplitst op baten en 

lasten. Een specificatie van de details, waaronder de begrote afwaardering, wordt zichtbaar in de 

jaarrekening (in dit geval jaarrekening 2022). 

49. Regio Eindhoven

Waarom lijkt de afschrijving voor de nieuwbouw van St. Walrick ook niet opgenomen in de begroting 

voor 2022 én prognose voor 2021? 

De uitsplitsing van de onttrekking en toevoegingen bestemmingsreserves wordt pas in de jaarrekening 

zichtbaar, omdat dan pas de definitieve verdeling voorgesteld kan worden aan de landelijke raad. 

50. Regio Zeeland

Vanwege de hoge en toenemende deelnamekosten is er een groot aantal groepen die aangeven niet 

deel te nemen aan Nawaka. De deelnamekosten zijn in de afgelopen edities steeds verder opgelopen. 

Groepen geven aan dat naast de deelnamekosten ook andere kosten gemaakt moeten worden en 

deze gezamenlijk een zeer hoog kampbedrag opleveren. Het duurder worden van het huren van 

materiaal, eten en drinken en dergelijke lijkt niet in lijn te zijn met de stijging in deelnamekosten. Op 

welke manier wordt gekeken naar het minimaal houden van de deelnemerskosten en communicatie 

hiervan naar potentiële deelnemers? 
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Bij het organiseren van grote evenementen als Nawaka komen steeds meer en hogere kosten kijken. 

Dit heeft enerzijds te maken met een stijging van kosten voor bijvoorbeeld materiaal en voeding, maar 

ook wet- en regelgeving alsmede steeds meer onzekere factoren in de huidige tijd. Anderzijds heeft dit 

ook te maken met verwachtingen van deelnemers als het gaat om het voorzieningenniveau op 

evenementen. Het organisatieteam van Nawaka heeft samen met het landelijk bestuur als 

opdrachtgever veel tijd besteed aan het opstellen van een passende én realistische begroting. Goede 

afspraken met partners, leveranciers en sponsoring/fondsenwerving maken hier deel van uit. Een 

betaalbaar en toegankelijk evenement is daarbij zeer zeker belangrijk, maar een zo goedkoop 

mogelijk evenement is geen doel op zich en kan ook niet meer. Het is belangrijk om dit ons als 

vereniging ook te realiseren. Het organisatieteam van Nawaka besteed in bezoeken aan admiraliteiten 

en in de communicatie op hun website aandacht aan het toelichten van de kostenstructuur. De 

ervaring nu, maar ook uit het verleden, leert dat bij het aangaan van de gesprekken in de groepen, 

veel ouders bereid zijn deze bedragen te betalen voor deelname, omdat het de ervaring waard is. 

Tegelijkertijd hebben veel (jonge) vrijwilligers een ander bestedingsperspectief en zien dergelijke 

bedragen als heel hoog. Het is dus aan ons allen om hierover het gesprek te blijven voeren en ervoor 

te zorgen dat we jeugdleden de kans blijven geven deel te nemen: enerzijds door scherp te blijven op 

de kosten en toegankelijkheid, wat wij als landelijke organisatie als belangrijke verantwoordelijkheid 

zien, anderzijds door het gesprek te blijven voeren vanuit de regio’s, admiraliteiten en groepen en 

jeugdleden deze kans te bieden. 

51. Regio Rond de Rotte

Ten opzichte van de begroting 2021 zijn de geraamde activiteitenkosten (budgetten) fors lager. 

Daarnaast stijgen de apparaatskosten aanmerkelijk. Deels wordt dit tekstueel verklaard op pagina 72. 

Mede door de zinsnede “Een deel van de noodzakelijke besparing om de verminderde donatie van het 

Scouting Nederland Fonds op te vangen, is gerealiseerd binnen het activiteitenbudget.” is het raden 

naar de mate waarin activiteiten zoals beschreven in het activiteitenplan geraakt worden door de 

verminderde bijdrage van het Scouting Nederland Fonds of neerwaarts bijgestelde budgetten. 

In eerdere vragen en bijeenkomsten is gevraagd om in de stukken een duidelijke relatie te leggen 

tussen voorgenomen activiteiten en de kosten daarvan.  

• Bent u voornemens hiertoe een voorstel te doen of bereid de vormgeving van de stukken aan te

passen?

Het landelijk bestuur neemt de wens mee en zal bij het opmaken van de begroting 2023 bezien hoe 

meer aan deze wens tegemoetgekomen kan worden.  

Ook lijkt het hierdoor (en wellicht is het ook zo) dat de organisatie duurder wordt en er minder wordt 

uitgegeven aan de activiteiten die ondernomen worden. 

• Bent u het met mij eens dat deze ontwikkeling en/of beeldvorming onwenselijk is en afbreuk doet

aan het draagvlak voor de landelijke organisatie?

In de begrotingssystematiek zoals die nu gehanteerd wordt, worden onder de activiteitenkosten de 

kosten opgenomen die direct te maken hebben met uitgaven (voor bv bijeenkomsten, 

productontwikkeling, dienstverlening en het in stand houden van de teams). Het schuiven van posten 

tussen apparaats- en activiteitenkosten zou het beschreven beeld kunnen oproepen. Aan de andere 

kant geeft de begroting geen beeld van de inzet (in tijd en geld) voor de verschillende thema’s. De 

belangrijkste uitgavenpost, personeelskosten, levert immers een belangrijk deel van de 

dienstverlening.   
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Overige vragen 

52. Regio Maasdelta

Hoe gaat Scouting Academy door met digitaal trainen en wat is hun visie op e-learning? 

Regionale trainingsteams kunnen ervoor kiezen om een deel van hun trainingsaanbod digitaal aan te 

bieden, zeker als coronamaatregelen fysieke trainingen onmogelijk maken. In het eerste kwartaal van 

2021 heeft Landelijk team Scouting Academy daarom drie series workshops ‘Online trainen’ 

aangeboden waar ongeveer 50 regionale trainers aan mee deden. Bij behoefte vanuit de regio’s willen 

we dat in het eerste kwartaal van 2022 wederom doen. 

Het Landelijk team Scouting Academy ondersteunt de ontwikkeling van digitale modules voor 

leidinggevenden (https://www.scouting.nl/scouting-academy/e- learning/digitale-modules). Dit is een 

initiatief van het trainingsteam van regio Zeeland, met bijdragen van trainers vanuit ongeveer zes 

andere regio’s. 

Tevens is het Landelijk team Scouting Academy een project gestart dat de mogelijkheden voor een 

digitale leeromgeving voor leidinggevenden binnen Scouting verkent en daarover advies uitbrengt. 

Het Landelijk team Scouting Academy ziet e-learning als waardevolle aanvulling, maar geen 100% 

vervanging, op fysieke deskundigheidsontwikkeling. 

53. Regio Rond de Biesbosch

Op dit moment zijn wij bezig met de herverkiezing van de leden landelijke raad van onze regio. In het 

nu geldende huishoudelijk reglement staan in Paragraaf 3.6 onder artikel 50 t/m 53 een aantal zaken 

beschreven met betrekking tot de (her)verkiezing. Bij een aantal van de punten vragen wij ons af hoe 

dit tegenwoordig praktisch uitvoerbaar is. 

Artikel 51 lid c 

“De kaderleden, woonachtig binnen de geografische grenzen van de regio, die geen kaderlid zijn bij 

een groepsvereniging, een regio, of een kringvereniging aangesloten bij een regio.” 

Op dit moment is het vanuit Scouts Online niet mogelijk om een selectie te maken van bovenstaande 

leden. Ook vragen wij ons af hoe precies de geografische grenzen zijn gedefinieerd. Gaat dit op 

postcode gebieden? Het zou hier onder andere gaan om selectie 930 en 2511. Het is op dit moment 

voor ons niet te bepalen welke leden dit zijn. 

De leden zijn voor de regio momenteel op te zoeken via een ‘diverse lijst’ op deze wijze: 

• Overzichten/links

• Algemeen

• Diverse overzichten

• Lijst: Landelijke vrijwilligers in mijn regio  (lijstnr: 930)

Er is door Team Internet nu ook een lijst gemaakt waarin te zien is welke postcodegebieden daarbij in 

welke regio vallen (lijst 1891). 

Indien dit als overzicht en lijst niet toereikend is, dan hoort Team Internet dat graag, via 

helpdesk@scouting.nl. 

54. Regio Rond de Biesbosch

Hierop aansluitend naar aanleiding van artikel 53 lid 3 in het huishoudelijk reglement: 

“Het regiobestuur publiceert de plaats, de datum en het tijdstip van de verkiezing op een zodanige 

wijze dat elk kaderlid hiervan kennis kan nemen”. 
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• Hoe wordt dit op dit moment door de regio’s gedaan? Op de website van de regio? Facebook? In

de krant?

Dit kan op diverse manieren, afhankelijk wat het beste past. Het landelijk bestuur is niet op de hoogte 

hoe regio’s hier vorm aan geven. We nodigen de regio’s uit om elkaar daarover te informeren. 

• Ook het volgende lid, 4 / 4a lijkt ons in praktijk niet haalbaar en betrouwbaar om een valide

stemming te kunnen doen.

• Graag zien wij een modernisering en of verduidelijking van de gehele Paragraaf 3.6, zodat het

aanstellen van leden van de landelijke raad transparant maar ook realistisch en haalbaar kan

worden uitgevoerd.

In de herziening van 2022 zullen we ook deze paragraaf bekijken. Eventuele aanpassingen zullen 

vooral op praktisch gebied liggen, aangezien met deze regels in een aantal wettelijke eisen wordt 

voorzien. 



Aanvullingen op de agenda 





Aanvulling op agendapunt 8b: Afronding project realisatie 

Avonturenhuis 

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad kennis te nemen van de notitie 
Avonturenhuis, verblijfsaccommodatie – Afronding bouw november 2021, inclusief de 
bijgevoegde toelichting over de dekking van de nog openstaande kosten.  
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Avonturenhuis, verblijfaccommodatie 

Afronding bouw november 2021 

1. Algemeen

Het Avonturenhuis dat gebouwd is op ons Scoutinglandgoed is zo goed als gereed! De bouw is

nagenoeg afgerond, het aanbesteden van de laatste grote zaken als de zonnepanelen is gebeurd en

het wachten is op de verlening van de gebruiksvergunning. Dit zal naar verwachting in december 2021

plaatsvinden. Het inrichten van het gebouw is begonnen en een datum voor het verhuizen is gekozen.

Met deze notitie wordt de landelijke raad geïnformeerd over het proces van de afgelopen jaren en het 

eindresultaat, inclusief de financiën. De definitieve financiële afrekening wordt onderdeel van de 

jaarafrekening 2021 van Scoutinglandgoed Zeewolde welke in juni 2022 ter informatie aan de 

landelijke raad wordt aangeboden.  

2. Proces van besluitvorming en bouw

Om te komen tot het Avonturenhuis zijn er diverse stappen doorlopen. Het is begonnen met het maken

van een wensenlijst en daarna met het maken van een programma van eisen.

In juni 2018 is in de landelijke raad de notitie ‘Ambities, risico’s en planning van het Scoutinglandgoed 

Zeewolde’ besproken. In deze vergadering heeft de landelijke raad ingestemd met het verder 

uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor het Avonturenhuis inclusief de aanvraag van 

vergunningen en tot definitieve besluitvorming te komen in de decembervergadering 2018.  

In bijlage 1 is de tabel uit deze notitie opgenomen waarin de relatie van het project Avonturenhuis met 

de ambities van het Scoutinglandgoed is beschreven.  

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-

zaken/Landelijke-raad/Archief/Agenda%20(geheel)/Agenda-landelijke-raad-9-juni-2018.pdf 

In december 2018 is de landelijke raad geïnformeerd over het plan van aanpak voor het Avonturenhuis 

Scoutinglandgoed Zeewolde en heeft ingestemd met de bouw van het Avonturenhuis en de inzet van 

de extra schenking van de Postcode Loterij van € 1.500.000  

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-

zaken/Landelijke-raad/Archief/Landelijke%20raad%202018-12-08/Agenda-landelijke-raad-8-

december-2018-klein.pdf 

In september 2020 is de landelijke raad via een separate notitie “Iedereen op avontuur in de natuur” 

geïnformeerd over de laatste stand van zaken rond het Scoutinglandgoed via een update van het plan 

van aanpak. Hierin is een definitieve kostenraming en planning opgenomen. Het bouwbudget is toen 

vastgesteld op € 2.800.000 exclusief btw en gezien de omvang van het project en het risico in de 

bouwsector is aanvullend uitgegaan van een stelpost van € 200.000 voor onvoorziene kosten.  

In de landelijke raad van december 2020 is hier in de toelichting op het Scoutinglandgoed ook nog bij 

stilgestaan.  

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-

zaken/Landelijke-raad/Voortgangsrapportages%20Scoutinglandgoed%20Zeewolde/Update-Plan-van-

aanpak-Avonturenhuis-september-2020.pdf 

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-zaken/Landelijke-raad/Archief/Agenda%20(geheel)/Agenda-landelijke-raad-9-juni-2018.pdf
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-zaken/Landelijke-raad/Archief/Agenda%20(geheel)/Agenda-landelijke-raad-9-juni-2018.pdf
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-zaken/Landelijke-raad/Archief/Landelijke%20raad%202018-12-08/Agenda-landelijke-raad-8-december-2018-klein.pdf
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-zaken/Landelijke-raad/Archief/Landelijke%20raad%202018-12-08/Agenda-landelijke-raad-8-december-2018-klein.pdf
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-zaken/Landelijke-raad/Archief/Landelijke%20raad%202018-12-08/Agenda-landelijke-raad-8-december-2018-klein.pdf
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-zaken/Landelijke-raad/Voortgangsrapportages%20Scoutinglandgoed%20Zeewolde/Update-Plan-van-aanpak-Avonturenhuis-september-2020.pdf
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-zaken/Landelijke-raad/Voortgangsrapportages%20Scoutinglandgoed%20Zeewolde/Update-Plan-van-aanpak-Avonturenhuis-september-2020.pdf
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-zaken/Landelijke-raad/Voortgangsrapportages%20Scoutinglandgoed%20Zeewolde/Update-Plan-van-aanpak-Avonturenhuis-september-2020.pdf
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3. Realisatie

Het streefbeeld voor het Avonturenhuis (zie bijlage 1) is vertaald in een programma van eisen en 

vervolgens in een ontwerp voor het gebouw. Het Avonturenhuis moest een duurzaam gebouw worden 

waar kinderen en jongeren met en zonder beperking op avontuur in de natuur kunnen.  

Het is gelukt om een bijzonder gebouw te realiseren waarmee door slim ruimtegebruik en een flexibele 

indeling het pand voor de verschillende functies die bedacht waren gebruikt kan worden. Het gebouw 

is geschikt om zelfstandig te gebruiken voor bijvoorbeeld kampactiviteiten en trainingen maar ook in 

combinatie met het kampeer- en evenemententerrein en als basisvoorziening tijdens evenementen. 

Het gebouw biedt daarnaast, zoals voorzien, ruimte voor de sanitaire voorzieningen voor 

kampeerders.  

Er zijn 18 kamers gerealiseerd met in totaal 82 bedden waarbij 4 kamers met totaal 8 bedden en eigen 

sanitair specifiek in gericht zijn voor mensen met een beperking. Daarnaast zijn er voor medewerkers 

van ons landgoed (servicestaf) 3 kamers met totaal 10 bedden. De centrale keuken biedt ruimte om 

met meerdere groepen gezamenlijk te koken, een kookprogramma met je jeugdleden te houden en op 

te schalen als keuken voor medewerkers tijdens de grotere evenementen. Regent het keihard buiten 

dan biedt het Avonturenhuis ruimtes om te spelen in de zogenoemde huiskamers waar je aan tafels 

kan werken en bij de openhaard kan opwarmen.  

Het gebouw is voorzien van diverse duurzaamheidsmaatregelen: grijs water (niet drinkwater), 

zonnepanelen voor energie, zonnecollectoren voor warm water, pelletkachel, led-verlichting, sedum 

dak en veel natuurlijke materialen zoals hout en glas. In het gebouw is de technische ruimte met 

duurzaamheidsvoorzieningen via een groot raam zichtbaar voor de gasten. Op termijn is te zien 

hoeveel energie en warm water deze voorzieningen opleveren en wordt middels een filmpje uitgelegd 

hoe een en ander in zijn werk gaat. 

Door de ligging centraal op het terrein naast het doorgaande recreatieve fietspad en door de 

bijzondere uitstraling fungeert het pand als eyecatcher dat menige voorbijganger doet stilstaan. Dit 

biedt ons de gelegenheid om voorbijgangers het verhaal van Scouting te vertellen.   

Kortom het is gelukt om een Avonturenhuis te bouwen dat voldoet aan het programma van eisen en 

als we kijken naar het resultaat dan staat er een super gaaf gebouw op ons landgoed waar we trots op 

(mogen) zijn!  (zie ook bijgaande foto’s).  

Foto’s van Most Architecture en TOMDAVID “ 
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Foto’s van Most Architecture en TOMDAVID 

Kamers hebben junglenamen
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Overige foto’s van Scoutinglandgoed Zeewolde 

opklapbare bedden, verschillend aantal bedden per kamer 

Kamer voor oa mensen met een beperking  sanitair voor gebruikers Avonturenhuis 

Sanitair voor mensen met een beperking  10 douches en 4 toiletten extra voor kampeerders 
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Huiskamers ingericht met tafels en stoelen 

4. Tijdspad

In september 2020 is de landelijke raad geïnformeerd over de planning van de bouw waarbij de

verwachting was dat het Avonturenhuis rond de zomer 2021 gereed zou zijn. De bouw van het

Avonturenhuis is in augustus 2020 begonnen en de fundering is vrij kort daarna gestort. Burgemeester

Gorter van Zeewolde en gedeputeerde Hofstra van de provincie Flevoland hebben samen met een

aantal welpen in een coronaproof setting in september 2020 de feestelijke handelingen verricht voor

de start van de bouw. De bouw heeft als gevolg van coronamaatregelen en weersomstandigheden

vertraging gekend, maar is inmiddels nagenoeg afgerond. Als grootste element zullen op het dak nog

zonnecollectoren, zonnepanelen en sedum worden aangebracht. De verwachting is dat in december

2021 de gebruiksvergunning afgegeven gaat worden. Daarmee is de bouw zover afgerond dat het

Avonturenhuis haar deuren kan openen voor gasten!

5. Bouwkosten en dekking

De uitwerking van het opgestelde programma van eisen heeft geleidt tot een voorlopig ontwerp en

uiteindelijk een definitief ontwerp. In september 2020 is er een update van het plan van aanpak

Avonturenhuis opgesteld waarin het bouwbudget is vastgesteld op € 2.800.000 exclusief btw en

daarnaast maximaal € 200.000 als onvoorzien.

Bouwkosten   

De totale bouwkosten van het Avonturenhuis zijn uitgekomen op € 2.996.019. De bouwkosten liggen 

daarmee € 196.000 boven het bouwbudget maar blijven binnen het voorziene bedrag van bouwbudget 

en onvoorzien. 

Het bouwteam heeft een analyse gemaakt waardoor deze overschrijding is veroorzaakt. De 

omstandigheden waaronder het Avonturenhuis is gebouwd waren zeer moeilijk. De coronapandemie 

zorgde voor een (wereldwijd) tekort aan materialen met als gevolg dat prijzen maar door bleven stijgen 

en levertijden langer werden. Daarnaast legden producenten van grondstoffen en bouwmaterialen 

vorig jaar hun productie tijdelijk stil of verminderden hun productiecapaciteit. 

Vervolgens is in de loop van afgelopen jaar de bouw wereldwijd zo snel weer aangetrokken, met een 

grote vraag naar bouwmaterialen, met name staal en hout, als gevolg. Twee producten die veel 

gebruikt zijn bij de bouw van het Avonturenhuis. Daarnaast stegen de kosten voor transport over de  

gehele linie fors en van containervervoer in het bijzonder. Het bouwteam is er in geslaagd om voor de 

grootste onderdelen zoals dak, spanten, staalskelet en houten ombouw de prijzen voor leveranties 

vast kunnen leggen zodat we niet meer afhankelijk waren van “dagkoersen”. Dat heeft niet kunnen  
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verhelpen dat de opwaartse prijsdruk tussen september 2020 en november 2021 van gemiddeld meer 

dan 7% met uitschieters naar 10/15% een grote rol heeft gespeeld. (cbs, prijsindex bouwkosten).  

Fondsenwerving en dekking van kosten 

Voor de financiering/dekking van het Avonturenhuis werd uitgegaan van zoveel mogelijk externe 

financiering. In de afgelopen jaren is ingezet op het verkrijgen van donaties van verschillende 

organisaties en fondsen. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van de diensten van een extern 

bureau dat gespecialiseerd is in fondsenwerving.  

Realisatie 

Totaal bouwkosten € 2.996.019 

Dekking 

Ontvangen en toegezegde bedragen 

Donatie Nationale Postcode Loterij € 1.500.000 

Donatie Gehandicapte Kind € 175.000 

Donatie Jantje Beton € 130.000 

Leadersubsidie Europa, provincie Flevoland en gemeente Zeewolde € 500.000 

Overige donaties € 398.370 

Totaal € 2.703.370 

Ongedekt € 292.649 

Dit leidt uiteindelijk tot een ongedekt bedrag in de financiering van de bouwkosten van € 292.649,-. 

Inventaris 

Voor de inventaris is in eerste instantie uitgegaan van 10% van de bouwkosten. In de zomer van 2020 

is dit op basis van een gedetailleerde inventarislijst vastgesteld op € 263.000 exclusief btw.  

Fondsenwerving en dekking van kosten 

Voor de dekking van deze kosten is zowel een beroep gedaan op fondsen als particulieren. In het 

eigen netwerk zijn symbolisch objecten ‘verkocht’ en via een social media campagne is aan een 

breder publiek gevraagd het Avonturenhuis te ondersteunen. Daarnaast zijn onderdelen van de 

inventaris in natura ontvangen. De sponsoring van objecten als een bed, stoel en picknickbank was 

zeer succesvol. Deze wervingsacties zijn nog niet afgerond en zullen tot aan de opening van het 

Avonturenhuis in het voorjaar van 2022 doorlopen. Ook is op dit moment nog niet alle inventaris 

aangeschaft.    
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Begroting Inventaris 

 Totaal inventarisbudget € 263.000 

Dekking inventariskosten 

Ontvangen en toegezegde bedragen 

Donaties in natura € 10.000 

Verkoop objecten (stoel, bed, bank, picknick tafel)  € 83.916 

Overige donaties  € 35.115 

donateurswerving social media € 2.766 

Totaal € 131.797 

 Ongedekt (stand van zaken 30 november 2021) € 131.203 

Dit leidt uiteindelijk tot een ongedekt bedrag in de financiering van de inventaris van € 131.203. 

Buitenruimte 

In de initiële plannen is geen budget opgenomen voor de herinrichting van de buitenruimte. Met het 

afronden van de bouw zal het bouwterrein met halfverharding weer omgevormd moeten worden tot 

een grasveld zodat het buitenterrein goed bespeelbaar is en het gebouw nog meer opgenomen wordt 

in de omgeving. Op enkele plekken (o.a. richting de hoofd- en dienstingang en onder de overkapping) 

zal verharding aangebracht worden, o.a. ten behoeve van bevoorrading. De beukenlaan vanaf de 

ingang van het terrein tot aan de dijk is ter hoogte van het Avonturenhuis indertijd niet aangelegd om 

plannen en bouw van het Avonturenhuis niet in de weg te zitten. Deze zal nu doorgetrokken worden.  

Het inrichtingsplan voor de buitenruimte is gebudgetteerd op € 67.000. Hiervan is reeds een totaal van 

14 bomen gedoneerd (€ 7000). 

6. Nawoord

Met deze notitie ronden we de bouw af. De bouw wordt formeel afgerond op het moment dat de

gebruiksvergunning door de gemeente Zeewolde is verstrekt. Dit is voorzien voor december 2021. De

definitieve financiële afrekening van de realisatie en inrichting van het Avonturenhuis wordt verwerkt in

de jaarrekening 2021 van Scoutinglandgoed Zeewolde.

De komende maanden wordt als de coronamaatregelen het toestaan het gebouw al in gebruik 

genomen, maar uiteraard zal er een feestelijke opening met scouts en sponsoren volgen en deze is 

voorzien in het voorjaar van 2022.  

Alle medewerkers van Scoutinglandgoed Zeewolde nodigen jullie van harte uit voor een ontmoeting in 

ons fantastische Avonturenhuis!  
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Bijlage 1 

In de notitie over Ambities, risico’s en planning van het Scoutinglandgoed Zeewolde uit juni 2018 is 

opgenomen hoe het Avonturenhuis bijdraagt aan de realisatie van de ambitie voor het 

Scoutinglandgoed. Hierin is beschreven: de relatie met de ambitie, het streefbeeld en de actuele 

status (per 2018), evenals de financiële consequenties en de risico’s die met dit onderdeel 

samenhangen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

Naam: Avonturenhuis – verblijfsaccommodatie 

Relatie met ambitie 1. Overnachting voor groepen met kleinere kinderen (bevers, welpen) en gasten met

en zonder beperking in de natuur

2. Accommodatie dient als basisvoorziening voor de organisatie tijdens evenementen

3. Zichtbaarheid van Scouting naast een recreatief fietspad

4. Door intensief gebruik is investeren in duurzame voorzieningen realistisch en

mogelijkheid gasten kennis te laten maken met duurzaamheid

5. Combinatie mogelijk met beheergebouw en sanitair

Streefbeeld Voor het Scoutinglandgoed is een masterplan gemaakt. Hierin is opgenomen dat de 

voorkeur bestaat voor een integraal ontwerp van de centrale gebouwen op het terrein in 

plaats van allemaal losstaande gebouwen. Het gaat hierbij om de verblijfsaccommodatie, 

het beheergebouw met opslag en sanitaire voorzieningen voor kampeerders.  

Een verblijfsaccommodatie met 40 – 80 bedden, geschikt voor kinderen en jongeren met 

en zonder beperking. Duurzaam uitgevoerd en flexibel ingericht. Het gebouw is geschikt 

om zelfstandig te gebruiken voor bijvoorbeeld kampactiviteiten en trainingen maar ook in 

combinatie met het kampeer- en evenemententerrein als basisvoorziening tijdens 

evenementen. 

Door de ligging centraal op het terrein naast het doorgaande recreatieve fietspad 

fungeert het pand als eyecatcher. Combinatie met basisvoorzieningen voor het 

kampeerterrein (beheer/receptie, sanitair en opslag) verdient de voorkeur. Dit biedt 

voordelen op architectonisch gebied, maar ook op het gebied van ruimtegebruik en 

duurzaamheid. Het is mogelijk de diverse onderdelen van het Avonturenhuis modulair te 

bouwen. 

Stand van zaken 

april 2 

018 

Door de architectencombinatie is in samenwerking met vrijwilligers vanuit Scouting en 

externe partijen (o.a. NSGK) een programma van eisen opgesteld (2017). Dit heeft 

geleid tot een eerste kostenraming en een schetsontwerp. In het ontwerp is uitgegaan 

van het Avonturenhuis waarin de verblijfs-accommodatie, een beheergebouw voor het 

kampeerterrein en sanitair voor kampeerders samenkomen. Het gebouw is opgenomen 

in het bestemmingsplan. 

Op basis van de raming en het schetsontwerp zijn de eerste fondsen benaderd. In 

februari 2018 heeft de Postcode Loterij een bijdrage van €1.650.000 toegezegd voor de 

realisatie van het Avonturenhuis (specifiek voor de verblijfsaccommodatie). Een deel van 

deze bijdrage is bestemd voor communicatie (€150.000).  
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Financiën De geraamde kosten op basis van het programma van eisen en de daarin opgenomen 

vierkante meters zijn € 2.468.000 voor het totale gebouw, waarvan €1.883.000 kan 

worden toegerekend aan de verblijfsaccommodatie. Daarnaast is 10% van de 

bouwkosten voorzien voor inrichting. Totale kosten komen daarmee op € 2.071.300 voor 

de verblijfsaccommodatie. Daarvan wordt nu € 1.500.000 afgedekt door de bijdrage van 

de Postcodeloterij. 

De NSGK heeft toegezegd zich in te zetten voor aanvullende financiering voor dit deel 

van het gebouw. Verwachting is dat het Avonturenhuis zich leent voor het aantrekken 

van externe financiering. De toezeggingen voor financiering door de Postcodeloterij en 

het NSGK gaan uit van de oplevering van het gebouw in het voorjaar 2020. Daarvoor is 

rekening houdend met de bouwtijd en voorbereidingen een besluit in 2018 noodzakelijk. 

De realisatie van het Avonturenhuis heeft naar verwachting een versterkend effect op de 

exploitatie van het Scoutinglandgoed: zowel omdat nieuwe doelgroepen aangeboord 

kunnen worden maar ook omdat het Scoutinglandgoed de combinatie tussen kamperen 

en logeren kan aanbieden. Daarnaast blijkt uit ervaring in het buitenland dat een 

accommodatie een positief effect heeft op  de exploitatie van het terrein als geheel: de 

accommodatie is eerder volgeboekt dan het kampeerterrein, ook als het weer minder is. 

Risico’s  Het Avonturenhuis vormt de grootste investering op het Scoutinglandgoed – de 

planning en acquisitie van de middelen vergt extra (beroepsmatige) inzet voor het 

realisatie van het totale concept van het avonturenhuis;  

 Het sluitend krijgen van de exploitatie van het Avonturenhuis binnen het 

Scoutinglandgoed; extra inzet op marketing noodzakelijk om het minimaal 

benodigde aantal overnachtingen te realiseren 

 Het niet gelijktijdig realiseren van de onderdelen van het Avonturenhuis leidt tot 

hogere kosten dan bij het gelijktijdig uitvoeren van de werkzaamheden   

Beoogde locatie op 

het landgoed 





8b. Toelichting op de notitie Avonturenhuis  

In december wordt het avonturenhuis opgeleverd en na het afgeven van de gebruiksvergunning door 

de gemeente Zeewolde, formeel in gebruik genomen. Met het Avonturenhuis is wederom een 

belangrijk deel van de ambitie van het Scoutinglandgoed ingevuld en kunnen kinderen en jongeren, 

met en zonder beperking, op avontuur in de natuur. De ambities van een gebouw met een bijzondere 

uitstraling dat duurzaam en toegankelijk is en gebruikt kan worden door een groot aantal verschillende 

doelgroepen, is gerealiseerd.   

In ‘Avonturenhuis – verblijfsaccommodatie’ is de verantwoording van het Scoutinglandgoed over het 

Avonturenhuis opgenomen. Hierin wordt stilgestaan bij het eindresultaat, het proces en de financiële 

afrekening.  

Door de gezamenlijke inspanning van Scouting Nederland en het Scoutinglandgoed is het gelukt om 

een groot deel van de benodigde financiën via giften, subsidies en fondsen te dekken. De dekking van 

de nog openstaande bedragen wordt hieronder toegelicht.  

Bouw   

Bouwkosten € 2.996.019 

Donaties van derden € 2.703.370 

Openstaand €    292.649 

Vanwege de waarde van het Avonturenhuis voor de vereniging, heeft het landelijk bestuur besloten 

om ook vanuit de vereniging een bijdrage te leveren aan de bouwkosten. Hiertoe wordt een bedrag 

van € 150.000 als donatie beschikbaar gesteld. Hiervan wordt €100.000 onttrokken aan de 

bestemmingsreserve opstallen Scoutinglandgoed en € 50.000 komt ten laste van het eigen vermogen. 

Het bestuur van het Scouting Nederland Fonds heeft besloten om het resterende bedrag van € 

142.649 beschikbaar te stellen. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestemmingsreserve duurzame 

investeringen. Deze bestemmingsreserve is tot op heden niet gebruikt voor de realisatie van het 

Scoutinglandgoed omdat tot nu toe alle kosten welke niet gedekt zijn vanuit het aandelenkapitaal of 

fondsenwerving als lening verstrekt zijn.  

Inventaris 

Kosten  € 263.000 

Donaties van derden € 131.797 

Openstaand € 131.203 

De komende tijd zal nog inzet gepleegd worden om aanvullende middelen te vinden. In 2020 is 

besloten en afgesproken met het Scoutinglandgoed dat het openstaande bedrag vooralsnog als lening 

beschikbaar gesteld worden vanuit het Scouting Nederland Fonds. In de meerjarenraming van het 

Scoutinglandgoed is rekening gehouden met aflossing van dit krediet en rente. De voorwaarden en 

hoogte van de rente zijn gelijk aan andere leningen welke door het Fonds aan de vereniging en het 

Scoutinglandgoed verstrekt worden.   
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Buitenruimte 

Kosten  €   67.000 

Donaties van derden €     7.000 

Openstaand €   60.000 

Het bestuur van het Scouting Nederland Fonds heeft besloten om het resterende bedrag van € 60.000 

beschikbaar te stellen vanuit de bestemmingsreserve duurzame investeringen. Deze 

bestemmingsreserve is tot op heden niet gebruikt voor de realisatie van het Scoutinglandgoed omdat 

tot nu toe alle kosten welke niet gedekt zijn vanuit het aandelenkapitaal of fondsenwerving als lening 

verstrekt zijn.  
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Aanvulling op agendapunt 8c: Verlengen opdracht 

Landgoedcommissie 

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad in te stemmen met het verlengen van de 
opdracht voor de commissie Scoutinglandgoed van de landelijke raad voor de termijn van 3 
jaar (tot december 2024), of zoveel eerder als de mogelijke nieuwbouw en verhuizing van 
het landelijk servicecentrum en de tweede steiger gerealiseerd is.  





8.c. Verlengen opdracht Landgoedcommissie

Voorstel 
De landelijke raad wordt gevraagd in te stemmen met het verlengen van de opdracht voor de 
commissie Scoutinglandgoed van de landelijke raad voor de termijn van 3 jaar (tot december 2024), of 
zoveel eerder als de mogelijke nieuwbouw en verhuizing van het landelijk servicecentrum en de 
tweede steiger gerealiseerd is.  

Toelichting 
In de landelijke raad van 14 juni 2014 heeft de raad een commissie van ± 5 leden ingesteld, met als 
taakstelling:   

• Het in brede zin controleren van risico’s, met betrekking tot de ontwikkeling van het
Scoutinglandgoed en de landelijke raad hierover informeren.

• De kwartaalinformatie aan de landelijke raad beoordelen en hierover adviseren

Twee jaar later op 11 juni 2016 heeft de raad een reglement opgesteld over de diverse commissies 
van de landelijke raad 
(https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-
zaken/Landelijke-raad/Landelijke-raad-Reglement-overige-commissies-landelijke-raad-juni-2010.pdf). 
Hierin is over tijdelijke commissies (zoals de commissie Scoutinglandgoed) opgenomen: 

• Een tijdelijke commissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden of
plaatsvervangend leden van de landelijke raad

• De leden van een tijdelijke commissie worden benoemd voor de duur van looptijd van
de commissie

• De maximale looptijd van een tijdelijke commissie bedraagt drie jaar. Een lid treedt af indien
dat lid niet langer deel uitmaakt van de landelijke raad.

Op 10 december 2016 is de opdracht van de commissie Scoutinglandgoed verlengd voor een periode 
van drie jaar (tot en met december 2019) of zoveel eerder als de bouwprojecten in deelproject A, B en 
C zijn afgerond. 

Met de voordracht voor een nieuw commissielid in december 2021 constateerde de commissie dat de 
looptijd van de huidige opdracht verstreken is. De behoefte bestaat om de raad wederom het voorstel 
voor verlenging voor te leggen omdat weliswaar deelproject A, B en C voor een belangrijk deel zijn 
afgerond of in de komende maand afgerond worden, maar het landelijk bestuur plannen heeft gedeeld 
voor de mogelijke realisatie van het landelijk servicecentrum op Zeewolde. 

De opdracht voor de commissie bij verlenging luidt: 

• Het in brede zin controleren van risico’s, met betrekking tot de ontwikkeling en exploitatie van
het Scoutinglandgoed en de landelijke raad hierover informeren.

• De kwartaalinformatie aan de landelijke raad beoordelen en hierover adviseren

De opdracht loopt 3 jaar tot december 2024 of zoveel eerder als de mogelijke nieuwbouw en 
verhuizing van het landelijk servicecentrum en de tweede steiger gerealiseerd is.  

Ter informatie 
In de notitie uit juni 2018 worde de diverse deelprojecten benoemd: 
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Bestuurlijke-
zaken/Landelijke-raad/Archief/Agenda%20(geheel)/Agenda-landelijke-raad-9-juni-
2018.pdf#page=64&zoom=100,92,94 
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Buiten spelen
De Speelbeweging: “Op zoek naar uitdaging met 
spelen”
https://www.speelbeweging.nl/op-zoek-naar-uitdaging-
met-spelen/ 

Zomerkampen
Pretwerk: “Scouting Nederland organiseert dit jaar 
ruim 5000 zomerkampen”
https://pretwerk.nl/recreatie-actueel/scouting-nederland-
organiseert-dit-jaar-ruim-5000-zomerkampen/71025 

NLrecreatie: “Zomerkampen 2021 verwachten maar 
liefst 100.000 scouts”
https://nlrecreatie.nl/buitenrecreatie/zomerkampen-2021-
verwachten-maar-liefst-100-000-scouts/ 

Samenwerking SN - NBB
Maritiem Courant: “Scouting en Nederlandsch 
Binnenvaartbureau werken samen aan veilig spelen, 
leren en werken op het water”
https://maritiemmedia.nl/scouting-en-nederlandsch-
binnenvaartbureau-werken-samen-aan-veilig-spelen-
leren-en-werken-op-het-water/ 

Watersport TV: “Scouting en Binnenvaartbureau slaan 
handen in elkaar”
https://www.watersport-tv.nl/nw-31400-7-3895847/
nieuws/scouting_en_binnenvaartbureau_slaan_handen_
in_elkaar.html

Jutter.nl: “Bijzondere samenwerking tussen maritiem 
college en Scouting”
https://www.jutter.nl/bijzondere-samenwerking-tussen-
maritiem-college-en-scouting/ 

Hulp scouts Limburg
De Stentor: “Scouts uit Dalfsen schieten getroffen 
Limburg te hulp: ‘Voelt niet goed als we niets doen’”
https://www.destentor.nl/vechtdal/scouts-uit-dalfsen-
schieten-getroffen-limburg-te-hulp-voelt-niet-goed-als-we-
niets-doen~a47c742f/

Omroep Friesland: “Scouts in Heerenveen in actie 
voor scoutingclubs in Limburg”
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1080868-scouts-
heerenveen-actie-voor-scoutingclubs-limburg/ 

Barneveldse Krant: “Lunterse scouts helpen getroffen 
fruitboerderij in Limburg”
https://www.barneveldsekrant.nl/lokaal/
maatschappelijk/697136/lunterse-scouts-helpen-
getroffen-fruitboerderij-in-limburg

Telegraaf: “Laat jij jouw kind van 16 alcohol drinken?”
https://www.telegraaf.nl/vrouw/1717154996/laat-jij-jouw-
kind-van-16-jaar-alcohol-drinken-tijdens-de-vakantie 

Scoutinglandgoed Zeewolde / Avonturenhuis
Omroep Flevoland: "Avonturenhuis op 
Scoutinglandgoed bijna klaar"
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/244057/
avonturenhuis-op-scoutinglandgoed-bijna-klaar

Omroep Flevoland: "Scouts op zomerkamp met 
strenge regels"
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/244820/scouts-
op-zomerkamp-met-strenge-regels

Chief scout Freek Vonk
Weekend Online: “Freek Vonk aan de slag voor 
Scouting Nederland”
https://www.weekend-online.nl/nieuws/freek-vonk-aan-de-
slag-voor-scouting-nederland/

Reformatorisch Dagblad: “Freek Vonk aan de slag voor 
Scouting Nederland”
https://www.rd.nl/artikel/944177-freek-vonk-aan-de-slag-
voor-scouting-nederland 

Drimble: “Freek Vonk aan de slag voor Scouting 
Nederland”
https://drimble.nl/binnenlands-nieuws/79434915/freek-
vonk-aan-de-slag-voor-scouting-nederland.html?utm_
source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

RTL Boulevard: “Freek Vonk aan de slag voor 
Scouting Nederland”
https://www.rtlboulevard.nl/entertainment/artikel/5256121/
freek-vonk-aan-de-slag-voor-scouting-nederland 

Nieuws.nl: “Freek Vonk aan de slag voor Scouting 
Nederland”
https://nieuws.nl/algemeen/20210924/freek-vonk-aan-de-
slag-voor-scouting-nederland/ 



Noord-Hollands Dagblad: “Freek Vonk aan de slag voor 
Scouting Nederland”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/
dmf20210924_90195070?utm_source=google&utm_
medium=organic 

Songteksten.net: “Freek Vonk aan de slag voor 
Scouting Nederland”
https://songteksten.net/news/124120/freek-vonk-aan-
de-slag-voor-scouting-nederland.html?utm_source=dlvr.
it&utm_medium=twitter 

Ditjesendatjes.nl: “Freek Vonk aan de slag voor 
Scouting Nederland”
https://www.ditjesendatjes.nl/freek-vonk-aan-de-slag-
voor-scouting-nederland-2-2/ 

Nationale Recreatiegids: “Freek Vonk aan de slag voor 
Scouting Nederland”
https://www.nationalerecreatiegids.nl/outdoor/
nieuws/20287-freek-vonk-aan-de-slag-voor-scouting-
nederland.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 

Dagblad van het Noorden: “Freek Vonk aan de slag 
voor Scouting Nederland”
https://dvhn.nl/binnenland/Freek-Vonk-aan-de-slag-voor-
Scouting-Nederland-27060228.html 

Leidsch Dagblad: “Freek Vonk aan de slag voor 
Scouting Nederland”
https://m.leidschdagblad.nl/cnt/
dmf20210924_90195070?utm_source=google&utm_
medium=organic

MSN: “Freek Vonk aan de slag voor Scouting 
Nederland”
https://www.msn.com/nl-nl/entertainment/nieuws/freek-
vonk-aan-de-slag-voor-scouting-nederland/ar-AAOLnI7

iGO.nl: “Freek Vonk nieuwe Chief scout Scouting 
Nederland”
https://www.igo.nl/nieuws/algemeen/artikel/29683/Freek-
Vonk-nieuwe-Chief-scout-Scouting-Nederland 

Story: “Freek Vonk gooit het roer om: ‘Er is buiten 
zoveel te ontdekken’”
https://www.story.nl/artikel/showbizz/freek-vonk-gooit-het-
roer-om-er-buiten-zoveel-te-ontdekken

Trouw: “Vonk hoofdverkenner Scouting”

RTV Dordrecht: “Onze Dordtse Freek Vonk heeft een 
nieuwe functie”
https://www.rtvdordrecht.nl/onze-dordtse-freek-vonk-
heeft-een-nieuwe-functie/nieuws/item?1179168#.
YU2aLTgEzgg.twitter 

RTL Nieuws: “Tekort aan begeleiders bij de scouting: 
‘Freek Vonk kan imago verbeteren’”
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5256239/scouting-
tekort-begeleiders-freek-vonk-chief-scout-imago

NK lelievlet zeilen
Zeewolde Actueel: "Eerste NK lelievlet zeilen op 
Scoutinglandgoed Zeewolde"
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/sport/240895/
eerste-nk-lelievlet-zeilen-op-scoutinglandgoed-zeewolde

Zeewolde Actueel: "Eerste NK lelievlet zeilen op 
Scoutinglandgoed Zeewolde groot succes"
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/sport/241147/
eerste-nk-lelievlet-zeilen-op-scoutinglandgoed-zeewolde-
groot-s

Groeiende ledenaantallen Scouting
De Stentor: “Nog nooit werden zoveel kinderen lid 
van Scouting: ‘Mooi, maar het levert ook nieuwe 
problemen op’”
https://www.destentor.nl/deventer/nog-nooit-werden-
zoveel-kinderen-lid-van-de-scouting-mooi-maar-het-
levert-ook-nieuwe-problemen-op~adf85cc2/?referrer=http
s%3A%2F%2Fhorizon.obi4wan.com%2F 

Radio 538: item over populariteit Scouting
https://www.538.nl/gemist
538 Ochtendshow met Frank Dane van 21 oktober 2021 
(vanaf 2:48)

RTL Nieuws: "Scouting razend populair"
https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/
video/5262337/rtl-nieuws-1930-uur (vanaf 16:17)

Aandacht vrijwilliger
Nederlands Dagblad: “Kinderen worden niet slechter 
van een schram’”
Portret van vrijwilliger Menno van Holland.
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