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1 Verslag 
 

1.1 Opening en welkom 

De voorzitter Jaap Boot heet via Teams alle aanwezigen welkom en licht het verloop van deze 98e editie van 

de landelijke raad toe. Voor de vierde achtereenvolgende keer vindt er naar aanleiding van de 

coronamaatregelen geen fysieke bijeenkomst plaats, maar een digitale. De voorzitter licht daarbij toe dat alle 

aanwezige bestuursleden en ondersteuners vooraf een negatieve sneltest hebben afgelegd, een coronabewijs 

hebben getoond en tijdens de vergadering de afstandsregels in acht nemen. 

 

Presentieronde: er zijn 44 van de 48 stemgerechtigde raadsleden aanwezig aan het begin van de 

vergadering, waarmee het benodigde quorum ruimschoots is gehaald.  

(tijdens de vergadering zijn er enkele raadsleden die voortijdig de vergadering verlaten, waardoor het totaal 

aantal stemgerechtigden gedurende het verloop van de vergadering wat afneemt, maar boven de 

quorumgrens van 25 raadsleden blijft om geldige besluiten te kunnen nemen).  

 

De voorzitter licht de agenda toe en meldt dat er bij de mededelingen ook nog aandacht wordt besteed aan de 

nieuwe Nautisch Technische Richtlijnen 2021 naar aanleiding van een mail hierover vanuit de regio 

Vlietstreek. Verder wordt agendapunt 8c aangevuld met een voorstel over de verlenging van de opdracht van 

de Landgoedcommissie (zoals in de nazending is meegestuurd). 

 

Hierna stelt de voorzitter één voor één de bestuursleden voor, heet raadsleden die voor het eerst als 

afgevaardigde aan de landelijke raad deelnemen nogmaals persoonlijk welkom en dankt de leden van de 

introductie- en begeleidingscommissie voor hun begeleiding van de nieuwe raadsleden. 

 

De voorzitter verzoekt de landelijke raad om een moment van aandacht voor de dit jaar overleden scouts.  

 

1.2 Meningsvormend deel – visie op kamperen en bivakkeren in de vereniging 

Eefje Smeulders geeft een korte terugkoppeling over het meningsvormend deel. Er is onder andere gesproken 

over: 

• de kwaliteit van voorzieningen die nodig zijn op een kampeerterrein; 

• dat er voldoende variatie in het aanbod van kampeer- en bivakmogelijkheden moet zijn; 

• de verschillen tussen onder andere land- en waterscoutinggroepen met aandacht voor voorzieningen 

voor wachtschepen; 

• de kennis en kunde van onze vrijwilligers om goed met groepen op kamp te gaan.  

Deze input wordt meegenomen in het voorstel over de visie op kamperen en bivakkeren dat in de landelijke 

raad van 11 juni 2021 ter besluitvorming wordt voorgelegd.  

 

1.3 Start besluitvormend deel met voordrachten en stemming 

Omdat de voorzitter Jaap Boot zelf ter herbenoeming wordt voorgedragen, draagt de voorzitter voor dit 

agendapunt het voorzitterschap tijdelijk over aan de vicevoorzitter Wendy Beenakker.  

 

De kandidaten voor (her)benoeming voor het landelijk bestuur stellen zich middels een video-opname aan de 

landelijke raad voor. De kandidaten voor de landgoedcommissie en gezamenlijke geschillencommissie en 

commissie van beroep, worden middels een foto aan de landelijke raad voorgesteld.  

 

Thijs van den Boom: In de toelichting geeft Jaap Boot aan dat hij zijn ‘schoenen’ (takenlast) wil verkleinen, 

maar tegelijkertijd ook meer wil gaan doen. Hoe wil hij dit gaan realiseren?  

Jaap Boot: Door meer te verschuiven naar voorwaarde scheppende taken en zelf minder in de frontlinie actief 

te zijn.  

 

Wendy Beenakker licht de stemprocedure toe en brengt de voordrachten voor bestuur en commissies in 

stemming. Hiervoor is een korte pauze ingelast met gelegenheid om te stemmen via een tijdens de 
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vergadering per mail toegestuurde stemlink. Na afronding van dit agendapunt draagt Wendy Beenakker het 

voorzitterschap weer over aan Jaap Boot.  

 

1.4 Mededelingen 

De voorzitter licht de stand van zaken naar aanleiding van de coronacrisis toe: Het crisisteam komt wekelijks bij 

elkaar en zorgt steeds direct na elke persconferentie voor een update van de factsheet, waarover over het 

algemeen zeer positieve reacties worden gehoord. Wat opvalt is dat het ledenaantal ondanks de coronacrisis 

toeneemt. Blijkbaar wordt de meerwaarde van buitenactiviteiten bij Scouting ook in de samenleving gezien. Dit 

blijkt onder andere ook uit de toename van het aantal goede contacten met externe organisaties en de 

overheid. Natuurlijk hopen we komend jaar elkaar vooral weer face-to-face te kunnen ontmoeten en heeft 2022 

wat dat betreft mooie evenementen in het verschiet die hopelijk allemaal kunnen doorgaan om er zo samen een 

fantastisch 2022 van te maken. 

 

Arwen van der Leeuw meldt dat het bestuur supertrots is op onze nieuwe Chief scout Freek Vonk en dat dit 

heuglijke feit met alle vrijwilligers is gedeeld door onder andere een speciale paginagrote bedankadvertentie 

voor alle vrijwilligers in het Algemeen Dagblad tijdens de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december jl.  

 

Kees van der Meij: Is de benoeming van Freek Vonk voor een bepaalde termijn of zolang hij het leuk vindt? 

Arwen van der Leeuw: We zijn een open samenwerking aangegaan zonder vaste termijn, maar zullen 

regelmatig evalueren om te kijken of de samenwerking blijft passen.  

 

Jasmijn van Dijk: Komt Freek Vonk ook bij Scoutingactiviteiten langs zodat we hem een keer kunnen 

ontmoeten? 

Arwen van der Leeuw: Natuurlijk willen we hem allemaal een keer zien en ontmoeten, maar hij heeft een heel 

druk schema, dus we hopen dat hij bij sommige grotere evenementen aanwezig kan zijn maar kunnen dat nu 

nog niet precies zeggen.  

 

Arwen van der Leeuw licht de campagne Tijd voor Avontuur toe. De focus van de campagne ligt op het laten 

zien van wat voor gave, avontuurlijk activiteiten we bij Scouting doen. Binnen deze campagne is het mogelijk er 

als groep een eigen invulling aan te geven en het is ook mogelijk een evenement te organiseren en bij te 

dragen aan een goed (maatschappelijk) doel. Er hebben al 32 groepen aan campagne deelgenomen. Op de 

website is ondersteunend materiaal te vinden voor groepen die hiermee aan de slag willen: 

https://www.scouting.nl/ondersteuning/communicatie/tijd-voor-avontuur 

 

Sven van Nieuwenhoven: Wat is nou precies de doelgroep in de campagne Tijd voor Avontuur? 

Arwen van der Leeuw: We zetten de campagne zo breed mogelijk in. Zowel jeugdleden als vrijwilligers om te 

laten zien hoe je in scouting als vrijwilliger avontuur kunt aangaan.  

 

Thijs Jansen licht naar aanleiding van de vanuit regio Vlietstreek gestuurde mail over de nieuwe Nautisch 

Technische Richtlijnen 2021 (NTR) toe, dat deze richtlijnen op 13 oktober jl. door het landelijk bestuur zijn 

vastgesteld, maar nu nog even graag de inhoud en het proces toe wil lichten. De vorige richtlijnen dateren uit 

2008 en sinds 2019 is er door een werkgroep al gewerkt aan een update. Deze werkgroep heeft daarbij veel 

overleg gepleegd met vertegenwoordigers uit regio’s en regionale admiraliteiten en is het voornemen jaarlijks te 

kijken of er dingen bijgesteld of gereviseerd moeten worden. Inhoudelijk gaat het vooral om richtlijnen voor het 

borgen van de veiligheid op en rond het water, waar je indien noodzakelijk als groep op basis van de eigen 

situatie een bewuste keuze kan maken hiervan af te wijken.  

 

Edy Bruinooge: In de uitwerking van de richtlijnen is veel werk gaan zitten, maar helaas bereiken ons de laatste 

weken veel reacties van groepen dat hun belangrijkste obstakels niet zijn weggehaald, zoals de verplichting om 

reddingsvesten aan boord te dragen en altijd iemand met een CWO-diploma aan boord te hebben. We leggen 

daarmee een richtlijn op waar de verantwoordelijke groepsbesturen niet aan tegemoet kunnen komen. Dus 

hierbij het verzoek deze richtlijnen alsnog te wijzigen.  
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De landelijke raad stelt met meerderheid van stemmen het verslag van de landelijke raad d.d.  

12-06-2021 inclusief besluitenlijst, zonder wijzigingen vast en neemt kennis van de actielijst. 

 

De landelijke raad neemt kennis van de stand van zaken introductie- en begeleidingscommissie 

landelijke raad. 

Tom Vijverberg: Wij scharen ons achter de argumentatie van Edy Bruinooge en maken ons er grote zorgen over 

aansprakelijk gesteld te kunnen worden als we ons niet aan de richtlijnen houden en er een ongeluk gebeurt.  

Jarno Dakhorst: Ook wij hebben de afgelopen dagen veel reacties over de nieuwe richtlijnen ontvangen en 

vragen ons af wat nu verplicht is en wat nu een aanbeveling is. Graag opnieuw kijken naar de richtlijnen en in 

overleg met de groepen gaan zodat er richtlijnen komen die door de groepen gedragen worden. 

Kees van der Meij: Zou er niet een toevoeging bij kunnen komen met daarin een uitzonderingsmogelijkheid voor 

groepen? 

Thijs Jansen: Misschien wel goed om te vermelden dat de nieuwe richtlijnen door 90% van de regionale 

admiraliteiten wordt ondersteund, maar neemt niet weg dat er vooral vanuit 2 regionale admiraliteiten bezwaren 

zijn. Nog eens samenvattend: de nieuwe NTR zijn richtlijnen, geen regelgeving maar het is wel belangrijk dat er 

een bewuste afweging wordt gemaakt wanneer hiervan wordt afgeweken. Het is een handvat voor 

basisafspraken in de groepen en kijk daarbij vooral wat hierin wel of niet passend is. Het bewust omgaan met 

veiligheid op en rond het water staat daarbij centraal. Ook in de toekomst blijft de werkgroep kijken of het nodig 

is hierin dingen aan te passen.  

 

Edy Bruinooge: Thijs geeft aan dat 90% van de regionale admiraliteiten de nieuwe richtlijnen ondersteund, maar 

wil hier toch vragen tegemoet te komen aan de node van de minderheid om de richtlijnen op het gebied van de 

verplichting voor zwemvesten en CWO-diploma hierop te wijzigen.  

Thijs Jansen: In het updatetraject hebben we ons ook de vraag gesteld om in de toelichting op te nemen hoe we 

hier per groep maatwerk in kunnen geven. Hierbij de toezegging dat we in de komende versie volgend jaar 

opnieuw zullen kijken hoe we dit kunnen doen.   

Kirsten Romwinckel: Er is ook al in dit traject aan alle regionale admiraliteiten gevraagd om mee te denken en te 

participeren in de update van de richtlijnen. Hierbij dan ook een oproep om in het vervolg ook echt van deze 

mogelijkheid gebruik te maken en vooraf mee te denken.  

 

Ton Vijverberg: De CWO-kwalificatie wordt verplicht gesteld, maar hoe kunnen wij dat aanbieden? Dit vraagt 

nogal wat van onze organisatie.  

Thijs Jansen: Dat is een goede vraag die ik graag zou willen meenemen naar de landelijke werkgroep: Wat 

betekent de implementatie van de richtlijnen voor de ondersteuning van regio’s en regionale admiraliteiten. Ik 

zorg ervoor dat deze vraag op de juiste plaats terecht komt.  

 

1.5 Conceptverslag landelijke raad 12 juni 2021, inclusief actie- en besluitenlijst.  

 

 

 

 

 

1.6 Stand van zaken introductie- en begeleidingscommissie landelijke raad (IBC) 

Joep van Dooren licht de stand van zaken aan de hand van een video toe. Hij geeft daarin onder andere aan 

dat naast de gebruikelijke introductiebijeenkomsten voor enkele nieuwe raadsleden, de commissie werkt aan 

het verbeteren van de toegankelijkheid van de toolkit voor nieuwe raadsleden en aan het verbeteren van het 

introductieprogramma. Daarnaast gaat ook deze commissie werken met een rooster van aftreden ten behoeve 

van de continuïteit van de commissie. 

 

 

 

 

 

1.7 Relatie regio’s en regionale admiraliteiten 

Thijs Jansen licht met behulp van een video nog eens de hoofdlijnen van de notitie toe, waarin onder andere 

wordt ingegaan op de drie hoofdlijnen van ondersteuning (spel op het water, veilig varen en 

belangenbehartiging) en de wijze waarop deze ondersteuning georganiseerd kan worden (vanuit 1 regio of 
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De landelijke raad stemt met meerderheid van stemmen in met de in de notitie ‘Relatie regio’s en 

regionale admiraliteiten’ beschreven taken en verantwoordelijkheden van een regionale 

admiraliteit en de twee mogelijke organisatievormen.  

 

vanuit een interregionale samenwerking). Het komend half jaar wordt in overleg met de regio’s en regionale 

admiraliteiten gekeken welke vorm voor de eigen situatie het meest geschikt is. Deze landelijke raad ligt met 

deze notitie de beleidslijn ter vaststelling voor, de volgende landelijke raad volgt dan een voorstel voor de 

aanpassing van de inrichting van de ondersteuningsorganisatie in het huishoudelijk reglement.  

 

Richard de Groot: Er zijn bij ons in de regio groepen die zowel landscouts als waterscouts hebben. Zijn deze 

groepen naar aanleiding van de notitie dan ineens met 2 bestuursleden vertegenwoordigd in het regiobestuur?  

Thijs Jansen: Deze notitie gaat niet zozeer op de vertegenwoordiging van groepen in de regio, maar op de 

organisatie van de ondersteuning van groepen met waterscouts in een regionale admiraliteit en hoe de 

bestuurlijke verantwoordelijkheid hiervoor goed te organiseren is in één of meerdere regio’s.  

 

Sven van Nieuwenhoven: Als de ondersteuning aan waterscoutinggroepen wordt georganiseerd door een 

regionale admiraliteit die meerdere regio’s beslaat wordt er een aparte interregionale rechtspersoon opgericht. 

Schept dat geen precedent voor het voor het organiseren van andere interregionale activiteiten? 

Thijs Jansen: Dit is hier buitenbeschouwing gelaten, maar in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen is het wel goed na te denken hoe dit is georganiseerd en waar de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid ligt.  

 

Joep van Dooren: Gezien de complexiteit in onze regio, willen we voor het vervolgproces graag met de 

verschillende regio’s waar onze regionale admiraliteit deel van uitmaakt rond de tafel.  

Thijs van den Boom: Wij zien in de beschreven taken en verantwoordelijkheden een behoorlijk verschil met 

huidige praktijk, zoals het organiseren van trainingen vanuit de regionale admiraliteit. Blijft hier ruimte voor en zo 

ja, waarom wordt dat niet beschreven in de taken en verantwoordelijkheden van een regionale admiraliteit? 

Thijs Jansen: Formeel ligt dit in het huishoudelijk reglement nu allemaal bij de regio’s. Nu gaan we ook de 

regionale admiraliteiten een formele taak geven in de ondersteuning van activiteiten, veiligheid en 

belangenbehartiging op en rond het water. Als het gaat over de vraag of we de onderlinge taakverdeling en 

verantwoordelijkheden samen met de regio’s en regionale admiraliteiten gaan invullen, dan is het antwoord 

nadrukkelijk ‘ja’. 

 

Thijs van den Boom: Er is aangegeven dat de notitie over de beleidslijn gaat en er in juni een voorstel voor het 

huishoudelijk reglement ligt. Waar stemmen we dan vandaag over? Ik stel voor dat we pas stemmen over de 

inrichting van rechtspersonen als duidelijk is hoe de formele inbedding is uitgewerkt.  

Thijs Jansen: We hebben het er inderdaad over gehad of we alles in een keer kunnen doen, maar dat is voor 

nu nog een te grote stap, met name omdat de voorbereiding voor aanpassing van het huishoudelijk reglement 

en de statuten een complex proces is. Daarom hebben we besloten dit uit elkaar te trekken en nu eerst 

afspreken hoe we het inhoudelijk gaan doen en daarna hoe we het formeel gaan opschrijven in wijzigingen 

van het huishoudelijk reglement, waarbij ook gekeken wordt naar aansluiting bij de nieuwe Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen.  

 
 
 

 

 

 

1.8 Scoutinglandgoed Zeewolde 

a.    Algemene stand van zaken, waaronder ontwikkeling steiger 

Arwen van der Leeuw licht de algemene stand van zaken rondom het Scoutinglandgoed Zeewolde mondeling 

toe. Arwen geeft daarbij onder andere aan dat het Scoutinglandgoed ondanks de coronapandemie toch nog 

een redelijk goed jaar heeft gekend. Er zijn weliswaar veel evenementen afgelast, maar daar staan wel veel 

overnachtingen en dagactiviteiten van bijvoorbeeld scholen tegenover. Verder meldt Arwen dat het magazijn 

onder de naam ‘Kraaienest’ op 11 september jl. officieel is geopend en dat de ontwikkeling van de steiger 

volgens planning verloopt. Ten slotte vertelt Arwen dat het Avonturenhuis vanaf week 51 in gebruik genomen 
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De landelijke raad neemt kennis van:  

a. Algemene stand van zaken, waaronder ontwikkeling steiger. 

b. Afronding project realisatie Avonturenhuis, 

c. Voortgangsrapportage Landgoedcommissie.   

 

kan worden en het bouwteam voor een verrassing heeft verzorgd door als gift een klimtoren in het 

Avonturenhuis te maken. 

 

b.    Afronding project realisatie Avonturenhuis 

Saskia van Dongen licht met behulp van een video nogmaals toe dat in de nazending aanvullende informatie 

over dit agendapunt is verstuurd, waarin onder andere de dekking van de kosten voor de bouw van het 

Avonturenhuis, de inventaris en de herinrichting van de buitenruimte wordt toegelicht.  

 

Sven van Nieuwenhoven: Er wordt grofweg een half miljoen vanuit verschillende posten gedekt, is het niet beter 

om dit over meerdere jaren te verdelen? 

Philip Komen: We gaan nu het Avonturenhuis openen en de werkzaamheden afronden en we willen dan ook nu 

de rekening opmaken en kunnen meenemen in de afrekening 2021.  

 

Jelmer Boter: Regio Utrechtse Heuvelrug heeft besloten een bed te doneren aan het Avonturenhuis. 

Saskia van Dongen: Dank daarvoor, elke bijdrage is welkom en ook voor andere regio’s is er nog steeds de 

mogelijkheid om een bijdrage te leveren. 

 

Rudolf van den Eventuin: We worden gesponsord door het fonds van Het Gehandicapte Kind, maar het viel me 

op dat het Avonturenhuis geen lift heeft. Hoe kan iemand met een rolstoel dan in de kantoorruimte op de 

bovenverdieping komen? 

Saskia van Dongen: Het klopt dat er geen lift is in het Avonturenhuis, maar alle basisonderdelen, zo ook 

kantoorruimte, zijn ook beschikbaar op de begane grond.   

 

Lennard Loomans: De afgelopen jaren is er tijdens bouwfase veel commentaar geweest op hoogte van de 

bouwkosten van het Avonturenhuis. Dit hebben we altijd kunnen verdedigen doordat we als vereniging Scouting 

Nederland hier nooit een bedrag aan hebben gegeven, maar nu wordt er uiteindelijk toch een flink bedrag 

geschonken. Hoe kunnen we dat uitleggen aan de minder bedeelde leden van de vereniging?   

Philip Komen: De afgelopen tijd hebben we allerlei fondsen en sponsors afgelopen met en verzoek om een 

bijdrage, die ook steeds vroegen of wij zelf ook wat gingen bijdragen. Als je nu ziet dat we uiteindelijk maar liefst 

90% van alle kosten kunnen betalen uit externe giften en fondsen dan is dat een ongelofelijk resultaat. Het gaat 

nu weliswaar om 150K maar hiervan was al eerder 100K geoormerkt, dus gaat het nu om een extra 50K vanuit 

de vereniging. Ook de bijdrage vanuit het Scouting Nederland Fonds is goed te verantwoorden, want het fonds 

is er immers om de vereniging te ondersteunen. Als we ervoor kunnen zorgen dat het Avonturenhuis vol zit met 

kinderen, dan is dat een erg goede investering in een enorm goed project. 

 

Monique de Jonge: Bij de vaststelling van de begroting 2020 is er voor gekozen om de contributie structureel te 

verhogen om de algemene reserve aan te zuiveren. Wordt onze algemene reserve door deze gift nu niet weer 

lager en moeten we dat straks weer oplossen met contributieverhoging? 

Philip Komen: De contributieverhoging in 2020 had 2 redenen: 1. Een aantal kosten waren toen meer gestegen 

dan we met de reguliere verhoging konden afdekken, waarvoor een correctie nodig was en 2. We vinden het 

daarnaast enorm belangrijk elk jaar met een positief resultaat af te ronden, dus positief te begroten, want het 

zwaar weer met bijvoorbeeld de coronapandemie is nog niet voorbij. Dit zal straks toegelicht worden bij de 

begroting Vereniging Scouting Nederland 2022. 

 

c.    Voortgangsrapportage Landgoedcommissie najaar 2021 

Er zijn geen vragen.  
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De landelijke raad  stemt in met meerderheid van stemmen in 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. 

Extra agendapunt: Verlenging opdracht Landgoedcommissie 

Het voorstel hierover is meegestuurd met de nazending. Er zijn geen vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 Ontwikkelingen vastgoed Scouting Nederland 

a.    Scoutcentrum De Viersprong in Nederweert  

Eefje Smeulders licht met behulp van een video de ontwikkeling van dit nieuwe Scoutcentrum toe, dat met 

name dankzij een legaat en de steun van gemeente Nederweert gerealiseerd kan worden.  

 

Frank Blaauw: Wat zijn de verwachtingen van het financieel draaien van het terrein? 

Eefje Smeulders: Met dit kampeerterrein worden dezelfde afspraken gemaakt als met andere kampeerterreinen, 

dat je je financiële plannen voor het komend jaar rond hebt. We voorzien dat dat goed gaat komen. 

 

b.    Plan nieuw Blauwe Vogelhuis Buitenzorg 

Eefje Smeulders licht met behulp van een video nog eens kort de plannen voor het Blauwe Vogelhuis toe. 

Er zijn geen vragen. 

 

c.    Ontwikkeling landelijk servicecentrum 

Ook dit agendapunt wordt door Eefje Smeulders met behulp van een video nog eens kort toegelicht en geeft 

daarbij onder andere aan dat er toenemende belangstelling is voor de grond in Leusden waar het huidige 

pand op staat en dat er bij de ontwikkeling van het Scoutinglandgoed vanaf het begin al rekening is gehouden 

met een eventuele verhuizing.  

 

Kees van der Meij: Wordt er verwacht dat met de opbrengst van het pand en grond in Leusden de financiering 

van het nieuwe pand gedaan kan worden?  

Philip Komen: Ja, dat is wel de verwachting. De waarde van grond stijgt en we vinden het ook belangrijk dat 

vervangende bouw van het landelijk servicecentrum betaald kan worden uit de verkoop huidige pand en grond. 

 

Beatrijs de Leede: Naast een gebouw en grond heb je ook te maken met personeel, wat voor deel vanuit huis 

werkt maar mogelijk ook extra reiskosten maakt. Wordt dat ook in de berekening meegenomen?  

Eefje Smeulders: Ja, de reiskosten voor personeel worden ook meegenomen. Voor een deel zal er in de 

toekomst waarschijnlijk minder gereisd worden, maar dit wordt meegenomen in het plaatje van de verhuizing.  

 

Thijs van den Boom: Compliment voor de informatievoorziening en de acties om de vereniging te betrekken.   

Eefje Smeulders: Dank voor het compliment. Het lukt goed om mensen mee te nemen en dat blijven we doen. 
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De landelijke raad  neemt kennis van de notitie ‘Wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement 

Scouting nederland naar aanleiding van invoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Notitie wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement Scouting Nederland naar aanleiding van 

invoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) 

Joris Schut licht de notitie met behulp van een video toe. 

 

Jelmer Boter: In de stukken lees ik over een mogelijke samenwerking met een notariskantoor. Daar kregen we 

vanuit groepen ook vragen over. Wat is daar de stand van zaken van en is er een termijn te noemen waarop dit 

geregeld is? 

Wouter Zilverberg: De afgelopen week is er een afspraak geweest met het notariskantoor. We zijn er nog niet 

maar hebben er wel een goed gevoel over. Een concrete termijn kunnen we nu nog niet noemen, maar er is 

goede hoop dat de hulp die gevraagd wordt geboden kan worden.  

 

Kees van der Meij: Als alle wijzigingen worden doorgevoerd, laten we deze dan controleren door een extern 

bureau om er zeker van te zijn dat we daarmee volledig aan de WBTR voldoen?  

Wouter Zilverberg: De WBTR is uitgewerkt tot een checklist die je kunt volgen en als je die volgt voldoe je 

feitelijk al aan de wet. Dus wat dat betreft hebben wij er vertrouwen in dat we het goed doen.  

 

Tom Vijverberg: Wij hadden een vraag gesteld over wanneer we uiterlijk over moesten naar de WBTR en er is 

toen geadviseerd om als regio zelf even te wachten tot de wijzigingen na juni, klopt dat? 

Wouter Zilverberg: Voor wat betreft de statutenwijzigingen klopt dat, maar het advies is om wel zo spoedig 

mogelijk met de checklist te beginnen. Hoe eerder je dit op orde hebt, hoe beter het is, ook omdat het gaat om 

afspraken die je als bestuur zou moeten maken. 

 

 

 

 

 

 

 

De landelijke raad neemt kennis van:  

a. Ten aanzien van Scoutcentrum De Viersprong: 
1. het plan om in Nederweert een nieuw Scoutingkampeerterrein te ontwikkelen 

onder de naam Scoutcentrum De Viersprong, volledig gefinancierd door een 
eerder onder voorwaarden verkregen legaat; 

2. het voornemen van het landelijk bestuur om ten behoeve van dit 
Scoutcentrum percelen te verwerven. 

b. Ten aanzien van het Blauwe Vogelhuis op Buitenzorg: 
1. het voornemen van het landelijk bestuur tot vervanging van het Blauwe 

Vogelhuis op Buitenzorg; 
2. het voornemen van het landelijk bestuur voorbereidende werkzaamheden uit 

te voeren voor vervanging van het Blauwe Vogelhuis op Buitenzorg, inclusief 
de aanvraag van vergunningen; 

3. het voornemen van het landelijk bestuur hiertoe een voorstel tot 
besluitvorming voor te leggen aan de landelijke raad van 11 juni 2022.  

c. Ten aanzien van het landelijk servicecentrum: 
1. het voornemen van het landelijk bestuur om het huidige pand en perceel van 

het landelijk servicecentrum aan de Larikslaan 5 te Leusden te vervreemden; 
2. het voornemen van het landelijk bestuur voorbereidende werkzaamheden uit 

te voeren voor verplaatsing en nieuwbouw van een landelijk servicecentrum 
op Scoutinglandgoed Zeewolde, inclusief de aanvraag van vergunningen; 

3. het voornemen van het landelijk bestuur een voorstel tot besluitvorming over 
de nieuw- of verbouw van het landelijk servicecentrum voor te leggen aan de 
landelijke raad van 11 juni 2022. Indien in het voorjaar van 2022 blijkt dat de 
ontwikkelingen het noodzakelijk maken eerder tot besluitvorming over te 
gaan, zal een extra bijeenkomst van de landelijke raad worden ingelast. 
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De landelijke raad  stemt met algemene stemmen in met het Activiteitenplan Scouting Nederland 

2022.  

 

 

1.11 Activiteitenplan Scouting Nederland 2022 

Wendy Beenakker licht het Activiteitenplan Scouting Nederland 2022 met behulp van een video toe en benoemt 

daarbij onder andere dat er naast de reguliere verenigingsondersteuning nog steeds extra ingezet wordt op 

duurzaam vrijwilligersbeleid, het versterken van de verbinding binnen de vereniging en het toekomstproof 

maken van de vereniging, waar de campagne Tijd voor Avontuur onder andere deel van uit maakt. Ook blikt 

Wendy nog even terug naar 2021 waarin de vereniging ondanks de coronacrisis in staat is geweest te blijven 

groeien en de maatschappelijke waarde van Scouting steeds zichtbaarder wordt. Een ontwikkeling die ook in 

2022 verder doorgezet zal worden. 

 

Kim Terra: Wordt het activiteitenplan ook geijkt of getoetst, dat wil zeggen wordt na afloop ook gekeken wat we 

van de voorgenomen doelen en resultaten bereikt hebben?   

Wendy Beenakker: Het activiteitenplan begint bij de landelijke teams die kijken naar de plannen en evaluatie 

van het vorige jaar en wat er meer, beter of anders zou moeten. De resultaten worden dan na afloop weer 

beschreven in het jaarverslag. 

 

 

 

\ 

 

1.12 Financiën en beheer 2022 

a.    Nota van toelichting en begroting 2022 van de Vereniging Scouting Nederland  

De penningmeester Philip Komen licht met behulp van een video de begroting 2022 op vier punten extra toe. 

Ten eerste het stopzetten van de Nationale Scoutingloterij en het aanbieden van de Grote Clubactie als 

financiële actie voor groepen, dit is zichtbaar in de begroting door een lagere bijdrage van het Scouting 

Nederland Fonds. Ten tweede de contributie over 2022 die, zoals vorig jaar december al aangekondigd, wordt 

verhoogd naar 24,65 euro. Op de derde plaats de onzekerheid die de coronamaatregelen ook in 2022 met zich 

meebrengen voor evenementen, verenigingsterreinen en ScoutShop. En als laatste een toelichting op het 

begrotingsoverschot van 0,5% om (een deel) van die onzekerheden volgend jaar te kunnen afdekken. 

 

b.    Advies van de Financiële Commissie over de begroting VSN 2022  

De video van Philip wordt gevolgd door een video van Edy Bruinooge met een toelichting op het advies van de 

financiële commissie over de begroting en de bijbehorende toelichting. Daarin vat Edy samen dat de 

commissie een positief beeld heeft over het gevoerde en voorgestelde financiële beleid en de landelijke raad 

adviseert de begroting goed te keuren, inclusief de voorgestelde aanpassing van de contributie. 

 

Monique de Jonge: Welke invloed heeft de gift van 50K aan ons landgoed op de algemene reserve van 

Scouting Nederland en wat betekent dat voor de contributie? 

Philip Komen: Die gift doen we in jaar 2021, dus komt ten laste voor 2021. De verwachting is dat we hiervoor de 

algemene reserve niet hoeven aan te spreken. Helemaal zeker is dat pas wanneer alle cijfers zijn bekend zijn 

en het jaarverslag wordt opgesteld.   

 

Peter Janssen: Is er met de contributieverhoging rekening gehouden om groepen zoals afgesproken hier vooraf 

over te informeren, zodat zij daar rekening mee kunnen houden?  

Philip Komen: Ja, want de periodieke verhoging op basis van de prijsindex is afgesproken in financiële kaders 

die in 2015 door de landelijke raad zijn vastgesteld en over de 1% correctie is de raad vorig jaar december al 

geïnformeerd.  

 

Kim Terra: Als een groep deelnam aan de Nationale Scoutingloterij kon deze groep een aanvraag doen voor 

een bijdrage vanuit het Scouting Nederland Fonds. Nu de Nationale Scoutingloterij wegvalt, moet je dan als 

groep meedoen met Grote Clubactie voor een aanvraag of vervalt die voorwaarde?  

Philip Komen: De voorwaarde voor een aanvraag om mee te doen met de Nationale Scoutingloterij gaat er uit 

en we hebben als bestuur van het Scouting Nederland Fonds de nieuwe voorwaarden nog niet vastgesteld. Het 

is wel belangrijk te herhalen dat die afspraak er was omdat de giften kwamen uit de opbrengsten van de loterij. 
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De landelijke raad: 

a. Keurt de begroting 2022 van de Vereniging Scouting Nederland en de daarbij behorende Nota 

van toelichting met algemene stemmen goed, inclusief het contributiebedrag van €24,65 per 

lid. 

b. Neemt kennis van het advies van de Financiële Commissie over de begroting Vereniging 

Scouting Nederland 2022.  

c. Neemt kennis van de begroting en toelichting Scoutinglandgoed BV 2022. 

d. Neemt kennis van de meerjarenraming en -begroting Scoutinglandgoed BV 2022 - 2026 

 

 

Jarno Dakhorst: Wordt er bij de hoogte van de contributie rekening gehouden met kleinere groepen? 

Philip Komen: Als we de contributie willen verlagen dienen we ook de lasten van de landelijke vereniging te 

verlagen en we zien natuurlijk dat prijzen altijd iets stijgen. Daarom is ook de afspraak gemaakt om jaarlijkse 

een correctie op de contributie toe te passen op basis van de prijsindex.  

 

c.    Begroting en toelichting Scoutinglandgoed BV 2022 

Saskia van Dongen licht de begroting en toelichting toe met behulp van een video. Er zijn verder geen vragen.  

 

d.    Meerjarenraming en -begroting Scoutinglandgoed BV 2022 - 2026 

Saskia van Dongen licht de begroting en toelichting toe met behulp van een video. Er zijn verder geen vragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.13 Benoemingen a.d.h.v. getelde stemmen 

Omdat de voorzitter Jaap Boot zelf ter herbenoeming wordt voorgedragen, draagt Jaap net als bij agendapunt 

3 ook voor dit agendapunt het voorzitterschap tijdelijk over aan de vicevoorzitter Wendy Beenakker.  

 

Wendy Beenakker maakt de uitslag van de stemming bekend (het nieuwe rooster van aftreden van het 

landelijk bestuur is als bijlage aan dit verslag toegevoegd).  

 

Landelijk bestuur     Voor Tegen Blanco Totaal   

Jaap Boot      41 0 1 42 

Joost van Daele 40 1 1 42 

Maam van der Blij 38 3 1 42 

 

Landgoedcommissie     Voor Tegen Blanco Totaal   

Kevin Buijs      39 0 3 42 

 

Gezamenlijke geschillencommissie en 

Commissie van Beroep    Voor Tegen Blanco Totaal   

Roderick Al      41 0 1 42 

Pepijn Eymaal      41 0 1 42 
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Na afronding van dit agendapunt draagt Wendy Beenakker het voorzitterschap weer over aan Jaap Boot.  

 

1.14 Rondvraag en sluiting 

Kim Terra: Namens de regio wil ik hierbij graag Wouter Zilverberg bedanken voor zijn inzet in het landelijk 

bestuur.  

Jaap Boot: Dank daarvoor. 

 

Kirsten Romswinckel: Namens de afgevaardigden waterscouting wil ik hierbij de directeur Fedde Boersma 

bedanken voor het verwerven van een bijdrage uit de samenwerkende maritieme fondsen en ook alle 

aanwezigen en regio’s bedanken voor het nemen van hun verantwoordelijkheid door de notitie rondom regio’s 

en regionale admiraliteiten aan te nemen. Ik ben ontzettend blij en trots dat dit voor de waterscouts is gebeurd.   

 

Johannes de Boer: Zijn er ideeën om het wegvallen van de inkomsten van de Nationale Scoutingloterij voor het 

Scouting Nederland Fonds op te vangen?  

Philip Komen: Het klopt dat hierdoor inkomsten wegvallen bij het Scouting Nederland Fonds, dit is ook terug te 

zien in de begroting 2022 van de vereniging. Daar is ook bij de beantwoording van de regiovragen op ingegaan 

(zie vraag 51 van regio Rond de Rotte in de nazending). Hoe gaan we zorgen voor voldoende inkomsten voor 

het Scouting Nederland Fonds? Belangrijk daarin is de inkomsten via donateurs en legaten en we doen ons 

best om fondsen te werven. Elke initiatief om meer geld in het Scouting Nederland Fonds te verwerven juich ik 

van harte toe. 

 

Frank de Krom: Hoeveel groepen zijn al overgegaan naar nieuwe statuten naar aanleiding van de invoering Wet 

Bestuur en Toezicht Rechtspersonen? 

Wouter Zilverberg: Er is niet zozeer sprake van DE nieuwe statuten, want dat is voor iedere groep anders. We 

kunnen bijhouden of groepen aanvraag doen voor nieuwe statuten maar dat zijn er tot nu toe maar enkele 

geweest.  

 

Thijs van den Boom: Een vraag naar aanleiding van het Activiteitenplan Scouting Nederland 2022. Mooi dat we 

veel ambitie hebben, maar ik merk wel dat het soms wat lastig rapporteren is en het er wat wollig staat. Is het 

mogelijk om meer concreet en gestructureerd weer te geven wat de voortgang en realisatie is van de plannen? 

Wendy Beenakker: In het komende jaarverslag over 2021 zullen we wat uitgebreider en concreter belichten wat 

dit jaar is gerealiseerd.   

 

Cora Groenink: In onze regio zijn veel reacties dat er al clubs lopen voor de Grote Clubactie, maar klopt het dat 

de grote clubactie langer doorloopt?  

Philip Komen: Nee, dat klopt niet. De grote clubactie loopt minder lang door dan de Nationale Scoutingloterij.  

De Grote Clubactie is wel bezig om te kijken of er een abonnementsversie kan komen en dat houden we in de 

De landelijke raad:   

a. Stemt in met de herbenoeming van Jaap Boot als voorzitter landelijk bestuur, voor 
een periode van drie jaar conform het rooster van aftreden. 

b. Stemt in met de benoeming van Joost van Daele als internationaal commissaris 
WOSM / lid landelijk bestuur, voor een periode van 3 jaar conform het rooster van 
aftreden. 

c. Stemt in met de herbenoeming van Maam van der Blij als lid landelijk bestuur, voor 
een periode van drie jaar conform het rooster van aftreden.  

d. Stemt in met de herbenoeming van Roderick Al als lid van de gezamenlijke 
geschillencommissie en commissie van beroep, voor een periode van drie jaar 
conform het rooster van aftreden. 

e. Stemt in met de herbenoeming van Pepijn Eymaal als lid van de gezamenlijke 
geschillencommissie en commissie van beroep, voor een periode van drie jaar 
conform het rooster van aftreden. 

f. Stemt in met de benoeming van Kevin Buijs als lid van de landgoedcommissie, voor 
een periode van drie jaar conform het rooster van aftreden. 
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gaten. Het grote voordeel van de Grote Clubactie is wel dat de loterij digitaal is en je niet persé meer langs de 

deur hoeft om loten te verkopen, maar deze bijvoorbeeld ook kan doorsturen via Whatsapp.  

 

Jelmer Boter: Complimenten voor de snelheid en zorgvuldigheid waarmee steeds naar aanleiding van 

veranderende landelijke coronamaatregelen de coronafactsheet van Scouting Nederland wordt opgesteld en 

verspreid. 

 

Johannes de Boer: Is er ruimte voor input van groepen over de voorwaarden voor nieuwe aanvragen bij het 

Scouting Nederland Fonds, zijn jullie van plan dit participatief te doen? 

Philip Komen: De aanpassingen van de voorwaarden voor nieuwe aanvragen bij het Scouting Nederland Fonds 

is aan het bestuur van het Scouting Nederland Fonds. Daarbij is het van belang dat zoveel mogelijk groepen 

loten verkopen, want daar hebben wij als vereniging via het Scouting Nederland Fonds baat bij.  

 

Sven van Nieuwenhoven: Namens de IBC en als landelijk raadslid wil ik Wouter Zilverberg van harte bedanken 

voor zijn inzet, met name voor de aandacht voor het thema internationaal binnen Scouting.  

 

De voorzitter dankt de mensen die hebben meegeholpen aan het organiseren van deze digitale bijeenkomst en 

dankt de raadsleden die vandaag voor de laatste keer deelnamen aan de landelijke raad.  

 

De voorzitter sluit de vergadering af met een vooruitblik naar 2022 en de wens voor een goed eind van 2021, 

goede gezondheid en zorg voor elkaar in 2022. Tot slot meldt de voorzitter dat na de sluiting het zojuist 

benoemde bestuurslid Joost van Daele als nieuw lid van het landelijk bestuur en internationaal commissaris zal 

worden geïnstalleerd en nog even samen afscheid wordt genomen van Wouter Zilverberg als bestuurslid en 

Internationaal Commissaris en sluit daarmee de vergadering. 
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2 Actielijst 
 

Acties naar aanleiding van de vergadering van de 

landelijke raad van 11 december 2021. 

Status 

1. Visie op kamperen en bivakkeren in de landelijke raad 

van 11 juni 2021 ter besluitvorming voorleggen. 

In voorbereiding. 

2. Beantwoorden van de vraag: Hoe kunnen we in de 

regio de CWO-kwalificatie aanbieden en wat betekent 

de implementatie van de nieuwe richtlijnen (NTR2021) 

voor de ondersteuning van regio’s en regionale 

admiraliteiten?  

Deze vraag is neergelegd bij het 

Landelijk team Scouting Academy. Dit 

team is verantwoordelijk voor de 

implementatie van het CWO-

kwalificatiesysteem. 

3. In het jaarverslag 2021 concreter en uitgebreider 

belichten welke doelen en resultaten zijn gerealiseerd. 

Wordt meegenomen in het jaarverslag 

2021. 
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3 Besluitenlijst 

Genomen besluiten door de landelijke raad van 11 december 2021 

1. De landelijke raad stelt met meerderheid van stemmen het verslag van de landelijke raad d.d. 12-06-

2021 inclusief besluitenlijst, zonder wijzigingen vast en neemt kennis van de actielijst.

2. De landelijke raad stemt met meerderheid van stemmen in met de in de notitie ‘Relatie regio’s en

regionale admiraliteiten’ beschreven taken en verantwoordelijkheden van een regionale admiraliteit en

de twee mogelijke organisatievormen.

3. De landelijke raad stemt met meerderheid van stemmen in 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.

4. De landelijke raad stemt met algemene stemmen in met het Activiteitenplan Scouting Nederland 2022.

5. De landelijke raad keurt de begroting 2022 van de Vereniging Scouting Nederland en de daarbij

behorende Nota van toelichting met algemene stemmen goed, inclusief het contributiebedrag van

€24,65 per lid.

6. De landelijke raad stemt in met de herbenoeming van Jaap Boot als voorzitter landelijk bestuur voor

een periode van drie jaar, conform het rooster van aftreden.

7. De landelijke raad stemt in met de benoeming van Joost van Daele als lid landelijk bestuur /

internationaal commissaris voor een periode van drie jaar, conform het rooster van aftreden.

8. De landelijke raad stemt in met de herbenoeming van Maam van der Blij als lid landelijk bestuur

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

9. De landelijke raad stemt in met de herbenoeming van Roderick Al als lid van de gezamenlijke

geschillencommissie en commissie van beroep voor een periode van drie jaar, conform het

rooster van aftreden.

10. De landelijke raad stemt in met de her benoeming van Pepijn Eymaal als lid van de gezamenlijke

geschillencommissie en commissie van beroep voor een periode van drie jaar, conform het

rooster van aftreden.

11. De landelijke raad stemt in met de benoeming van Kevin Buijs als lid van de landgoedcommissie

voor een periode van drie jaar, conform het rooster van aftreden.
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4 Presentielijst  

<wordt nog ingevoegd> 
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Bijlage 1: Rooster van aftreden landelijke bestuur na LR 11-12-2021 

 

FUNCTIE NAAM 2020  2021 2022 2023 Max. 9 jaar 

1. Voorzitter 
 

Jaap Boot (eerste 

benoeming als VZ: dec. 

2015) 

 

 

H: dec   dec '24 

2. Vice-voorzitter  
 

Wendy Beenakker 
(eerste benoeming als lid: 

juni 2016) 

H: dec   H: dec juni '25 

3. Secretaris/ 
penningmeester 

Philip Komen (eerste 

benoeming als lid: dec. 2014 

  H: dec A: dec dec '23 

4. Bestuurslid/ 
IC WOSM 

Joost van Daele (eerste 

benoeming als IC dec. 2021) 

 B: dec 

 

  dec '30 

5. Bestuurslid/ 
IC WAGGGS 

Eefje Smeulders 
(tussentijds benoemd juni 

2020) 

TB: juni 

H: dec 

  H: dec Juni ‘29 
 

6. Bestuurslid 
 

Thijs Jansen (eerste 

benoeming als lid: juni 2018) 

 

  H: dec  juni '27 

7. Bestuurslid Ivo Weterings 
(tussentijds benoemd juni 

2020) 

TB: juni 

H: dec 

  H: dec Juni ‘29 

8. Bestuurslid 
 

Arwen van der Leeuw 

(eerste benoeming als lid: 

juni 2017) 

  H: dec  juni '26 

9. Bestuurslid Maam van der Blij 
(eerste benoeming als lid: 

juni 2019)  

 H: dec   juni '28 

10. Bestuurslid Saskia van Dongen 

(eerste benoeming als lid: 

juni 2019) 

 

H: dec   H: dec juni '28 

11. Bestuurslid Joris Schut 
(eerste benoeming als lid: 

december 2020) 

B: dec   H: dec Dec ‘29 

  
= herbenoeming mogelijk 

 

= aftredend 

 

= tussentijds benoemd 

 

 

 

 H: 

A: 

TB: 


