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Inhoudsopgave
In dit document zijn de vragen opgenomen die door regio’s gesteld zijn over de eerder verzonden
agenda en de stukken van de landelijke raad van 11 juni 2022, aangevuld met enkele aanvullingen op
de agenda en enkele bijlagen ter informatie.
Toelichting
Zoals in de uitnodiging van de agendastukken is aangegeven wordt de landelijke raad van 11 juni
2022 in het Avonturenhuis op het Scoutinglandgoed georganiseerd.
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Informatie vooraf
Het landelijk bestuur is verheugd te kunnen mededelen dat de landelijke raad van 11 juni a.s. definitief
zonder beperkingen plaats kan vinden in het nieuwe Avonturenhuis op het Scoutinglandgoed in
Zeewolde.
Informatieavonden vooraf
Op donderdag 19 mei heeft weer een informele informatieavond plaatsgevonden over de
verenigingsfinanciën voor (nieuwe) raadsleden die hier iets meer over willen weten. Van deze
bijeenkomst zijn geen opnamen gemaakt of verslag opgesteld, maar is het wel mogelijk de deze
informatieavond gebruikte powerpoint presentatie is te downloaden via deze link:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/landelijke-raad/landelijke-raad2022-06-11
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Regiovragen en antwoorden

Agendapunt 2: Meningsvormend deel
1. Regio Drie Rivieren Utrecht
Er is sprake van “de werkgroep”, echter het is ons onbekend wie de werkgroep vormt.
- Wie hebben er plaats in de werkgroep?
- Wat is hun taak en doel?
- Is deze werkgroep samengebracht naar aanleiding van die de commotie die ontstaan is op de
brief van d.d. 02-02-2022?
Wij wensen de werkgroep des ondanks veel wijsheid toe.
De werkgroep is samengesteld uit leden van de landelijke raad die zich hiervoor vanuit de online
informatiebijeenkomst op 9 februari 2022 hebben aangemeld. Het betreft:
Marieke Helmer (regio Maasdelta)
Edy Bruinooge (landelijke raadsvertegenwoordiger waterscouting)
Freek Verschuren (regio de Langstraat)
Nico Eeftink (regio Twenteland)
Kees van der Meij (regio Delfland)
Debbie Damen (regio Noord Veluwe – Flevoland)
Jaap Boot (landelijk bestuur)
Thijs Jansen (landelijk bestuur)
Het doel en de taak van deze werkgroep is het om de komende periode in gesprek te gaan met scouts
uit verschillende landelijke teams om een goed beeld te vormen hoe we landelijk samenwerken en
hoe veiligheid daarbij een rol speelt. We gaan daarbij in op de vragen als: hoe ziet de veiligheid en
samenwerking er op dit moment uit binnen de diverse teams? Hoe is dit de afgelopen jaren gegaan en
waar staan we nu? Maar ook hoe zien we dit idealiter en wat is daarvoor nodig? Uitkomsten en
aanbevelingen zullen worden meegenomen bij (onder andere) de inrichting van onze landelijke
evenementen in de toekomst.
2. Regio Eindhoven
Tijdens de extra bijeenkomst van de landelijke raad van 2 april jongstleden hebben we ook gesproken
over het fenomeen veiligheid en samenwerking. Dit naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom
Nawaka 2022 en het beëindigen van de productieorganisatie zoals die tot februari van dit jaar
bestond. Tijdens deze bijeenkomst van de landelijke raad is ook gesproken over onveilig en
onwenselijk gedrag door scouts. Onze vicevoorzitter heeft daarin letterlijk benoemd dat we onze
‘pappenheimers’ kennen.
Opvallend is dat we een hardwerkende HR organisatie hebben; maar weinig vastleggen over het
functioneren van onze medewerkers en vrijwilligers binnen de landelijke (project)organisaties. Zowel
positieve ervaringen als verbeter- en leerpunten over personen worden in veel gevallen niet
gestructureerd vastgelegd. Tijdens de bijeenkomst is daarom opgeroepen om werk te maken van een
passende registratie van ongewenst gedrag. Daarnaast is het ook goed om ook het positieve goed
vast te leggen.
Hoe zorgen we dat we de kennisborging over houding en gedrag van medewerkers/vrijwilligers niet af
laten hangen van het geheugen van enkele personen?
Er wordt momenteel door het HRM team, in samenwerking met de vrijwilligerscoördinatoren, gewerkt
aan een plan om voor een beperkt aantal personen een digitaal dossier bij te gaan houden. Dit kan in
het geval waar kansen voor doorstroom naar verantwoordelijke functies gezien worden, dan wel naar
aanleiding van ongewenste situaties. Het plan dient te voldoen aan de AVG eisen en moet transparant
zijn voor alle betrokkenen. Dit plan komt tegemoet aan de gestelde vraag van regio Eindhoven.
Daarnaast blijft het belangrijk elkaar aan te blijven spreken en waarderen.
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Agendapunt 3: Voordrachten en stemming
3. Regio Eindhoven
Er wordt (gelukkig op tijd) actief geworven voor de nieuwe secretaris/penningmeester. Ook nu valt
weer te lezen dat dit een gecombineerde functie is waarbij het (schijnbaar) niet mogelijk is om je voor
een van beide functies kandidaat te stellen.
Al enkele jaren geleden hebben we als regio Eindhoven onze zorgen geuit over de zwaarte van de
gecombineerde functie secretaris/penningmeester binnen het landelijk bestuur. We willen nogmaals
oproepen om deze functies uit elkaar te halen en niet al bij voorbaat in te zetten op de combinatie van
beide functies bij een enkel bestuurslid. Hiervoor hebben we twee belangrijke redenen:
•
Een splitsing over een extra 2e persoon zorgt voor een verlichting van de taken en
verantwoordelijkheden voor het bestuurslid.
•
Door de combi van beide rollen ligt een grote taak, maar ook invloed en zeggenschap
bij 1 en dezelfde persoon. Het zijn daarbij beide functies die zitting hebben in het
dagelijks bestuur. Wanneer de functies gescheiden zouden zijn; dan zouden de
taken binnen het dagelijks bestuur ook over meer personen verdeeld kunnen worden.
1.

Herkent het bestuur onze zorg dat er veel werklast, invloed en zeggenschap ligt in deze
gecombineerde functie?

Nee, het landelijk bestuur deelt deze zorg niet. De werklast van een bestuurder wordt voornamelijk
bepaald door de portefeuilles waar hij / zij bij betrokken is. Het bestuur bespreekt de
portefeuilleverdeling regelmatig en past de verdeling aan als bijvoorbeeld de werkdruk te hoog is. De
zeggenschap van alle bestuursleden is gelijk. Conform statuten hebben bestuursleden geen eigen
formele bevoegdheden, maar is het bestuur gezamenlijk verantwoordelijk.
2.

Wat is de reden dat de vacature voor beide functies niet apart worden uitgezet?

In de afgelopen decennia zijn beide functies binnen het bestuur gecombineerd en er is geen
aanleiding voor het landelijk bestuur om daarvan af te wijken.
3.

Wanneer een kandidaat maar op een van beide functies zou solliciteren, is die mogelijkheid er
dan?

Nee, deze mogelijkheid bestaat op dit moment niet.
4. Regio Noord Holland - Noord
Hier wordt voorgesteld een opvolger te werven in 2022 voor de functie en ter benoeming in 2023 als
penningmeester/secretaris. Hij/zij wordt dan tussentijds benoemd of veranderd dan het rooster van
aftreden?
Zoals in de toelichting staat omschreven wordt de kandidaat, indien die nog geen lid is van het
landelijk bestuur, in eerste instantie tijdens de landelijke raad van december 2022 voorgedragen als
algemeen lid van het landelijk bestuur voor een periode van 1 jaar. Daarna zal bij wederzijds
welbevinden de kandidaat in december 2023 voorgedragen worden als penningmeester/secretaris
voor een periode van 3 jaar. In totaal kan de kandidaat 2 maal in deze functie herbenoemd worden
met een maximum van 9 aaneengesloten jaren als bestuurslid. Dus de derde en laatste
herbenoemingstermijn als penningmeester/secretaris kan te zijner tijd voor maximaal 2 jaar (1 + 3 + 3
+ 2 = 9 jaar).
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5. Regio Eindhoven
In de vacature van de penningmeester/secretaris wordt gesproken over het 'dagelijks bestuur' van het
landelijk bestuur. Een dagelijks bestuur binnen de landelijke raad wordt niet als zodanig genoemd in
de statuten of het HHR.
In de vereniging Scouting Nederland heeft het dagelijks bestuur geen formele status. De taken zijn
vergelijkbaar met die van een agendacommissie, waarbij deze bestuursleden de agenda van de
bestuursvergaderingen voorbereiden. Daarnaast treden zij namens het landelijk bestuur op als
werkgever van de directeur.
In deze hoedanigheid is er dan ook geen sprake van organisatie, taken en verantwoordelijkheden die
in de Statuten of HHR verwerkt moeten zijn. Het dagelijks bestuur en haar taken zijn wel beschreven
in het bestuursreglement, dat naar aanleiding van de WBTR is opgesteld. Het bestuursreglement is te
vinden op de website van Scouting Nederland via de volgende link:
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Juridischezaken/Bestuursreglement-Scouting-Nederland-sept-2021.pdf
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Agendapunt 4: Overige mededelingen
T.a.v. statusupdate nautisch technische richtlijnen:
6. Regio Noord Holland - Noord
1. Wie is bevoegd om genoemde amendementen in te dienen?
Besturen van regio’s en admiraliteiten mogen wijzigingsvoorstellen in het kader van de nautisch
technische richtlijnen inbrengen.
2.

Op welke wijze wordt door welk organisatieonderdeel besloten over de amendementen?

De beoordeling van wijzigingsvoorstellen op de nautisch technische richtlijnen vindt plaats door het
Kennisnetwerk. Dit kan zijn na consultatie van alle admiraliteiten indien het amendementsvoorstel
ingrijpend is. De beoordeling volgt door het Kennisnetwerk zoals gebruikelijk op basis van de input
van de regio's/admiraliteiten in 1 of meerdere feedback rondes.
3.

Graag een overzicht van andere thema’s/ onderwerpen waarop de landelijke raad
amendementen kan indienen.

De notitie in de mededelingen gaat over het indienen van wijzigingsvoorstellen op de nautisch
technische richtlijnen en hierin is geen directe rol voorzien voor de landelijke raad.
De algemene mogelijkheid om een amendement in te dienen door raadsleden wordt expliciet
benoemd in de statuten: Leden van de landelijke raad kunnen bij een voorgestelde statutenwijziging
amendementen indienen (artikel 38 lid 7 statuten).
T.a.v. Update voortgang doorontwikkeling Scouting Academy
7. Regio Fryslân
Bij update voortgang doorontwikkeling Scouting Academy wordt gesproken over Q1, 2, 3 en 4. Nu
vraag ik mij wat wordt daarmee bedoeld? Wordt daarmee het kwartaal bedoeld?
Dat klopt: Q1 = 1e kwartaal; Q2 = 2e kwartaal, etc. We zullen dit in de volgende rapportages expliciet
benoemen.
8. Regio Noord Holland - Noord
T.a.v. softwarepakket digitale leeromgeving: Binnen welke begrotingspost wordt de implementatie van
dit voornemen gedekt? Zijn er extra beheerskosten te verwachten en heeft dat invloed op me
meerjarenramingen?
De implementatie van het traject is onderdeel van de activiteitenbegroting van het team Scouting
Academy. De benodigde kosten worden op zijn vroegst onderdeel van de begroting 2023. De
beheerskosten van ICT toepassingen worden in de toekomst opgenomen onder kosten ICT. In de
toelichting zal dit worden toegelicht. Deze kosten hangen af van de keuze van het softwarepakket
(eigen beheer, open source of via de leverancier). De hoogte van de (extra) beheerskosten en de
invloed daarvan op meerjarenramingen is nog niet bekend. Binnenkort start fase 2 van project Digitale
leeromgeving om dit verder in beeld te brengen.
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T.a.v. fiscale positie Scouting Nederland
9. Regio Drie Rivieren Utrecht
T.a.v. horecaomzet evenementen staat vermeld: “Met het inrichten van een BTW-administratie voor
de ScoutShop en de verenigingskampeerterreinen is het noodzaak om ook op dit onderdeel van de
vereniging deze verplichting door te voeren. Afdragen van BTW betekent dat ook de BTW op kosten
die gemaakt worden voor inkoop en de voorzieningen (de bartent) verrekend kunnen worden. Dit zal
naar verwachting niet leiden tot een verhoging van de deelnemersbijdrage.”
Wat wordt bedoeld met deelnemersbijdrage? Kampgeld of de kosten van een consumptie?
Na het opstellen van de notitie over de fiscale positie van de vereniging is antwoord van de
Belastingdienst ontvangen. Hierin is expliciet opgenomen dat zowel de contributie, als de vergoeding
voor een Scoutingevenement (de kampprijs) (incl overnachting en de maaltijden) gezien worden als
een BTW vrijgestelde jeugdwerkactiviteit. Het gaat in bovenstaande dus expliciet om consumpties die
rechtstreeks aan deelnemers, medewerkers of bezoekers verkocht worden. Omdat er hierbij, naast
het berekenen van 9% BTW bij de verkoop, ook aftrek mogelijk is van de inkoop van drank en voeding
(9%) en van inhuur van voorzieningen, zal het heffen van BTW niet leiden tot een hogere verkoopprijs.
Andere ontwikkelingen, zoals de huidige inflatie, zorgen wel voor een hogere prijs.
10. Regio Zeeland
Er wordt gesproken over het afdragen van BTW voor kampeerterreinen. In hoeverre zijn
kampeerovernachtingen op verenigingsterreinen daarin verschillend en is deze regeling dan ook van
toepassing voor groepsverenigingen en stichtingen?
Voor groepsverengingen en -stichtingen geldt een ander (het huidige) regime. Zie hiervoor de
informatie zoals die op de website van Scouting Nederland te vinden is:
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Financi%C3%ABn
/Financi%C3%ABle%20regelgeving/BTW-bij-nieuwbouw-en-verhuur.pdf
Mocht er veel verhuur aan niet scouts plaatsvinden én is de aard van de verhuur vergelijkbaar met
een camping of kampeerboerderij/jeugdherberg dan zou er sprake kunnen zijn van een BTW-plicht.
Een beheerder kan hierover contact opnemen met de Belastingdienst.
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Agendapunt 5: Conceptverslag landelijke raad 11 december 2021
11. Regio Haarlem
T.a.v. admiraliteit: Het is ons niet duidelijk hoe de admiraal benoemd moet/gaat worden. Wij vinden dit
ook niet (duidelijk) terug in de stukken. Hoe gaat de procedure werken om een admiraal te benoemen?
Wordt de admiraal in de nieuwe opzet alleen door de watergroepen gekozen?
Niet alle details, zoals benoeming van een admiraal, zijn op dit moment uitgewerkt. Een en ander hangt
af van het antwoord op de vraag welke rechtsvorm het best past. En van de verdere uitwerkingen in de
tekst van het huishoudelijke reglement en andere stukken, die bij de projectgroep in voorbereiding zijn.
Het landelijk bestuur neemt deze vraag daarin mee.
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Agendapunt 8: Ontwikkelingen Larikslaan en nieuwbouw in Zeewolde
12. Regio Noord Holland-Noord
Bij ontwikkeling Larikslaan en nieuwbouw Zeewolde, staat op pag. 56 dat in tegenstelling tot informatie
op de vorige raadsbijeenkomst, het LSC wel voldoet aan de huidige normen. Conform gegeven
informatie zou een voorstel voor nieuw- of verbouw van het LSC gegeven worden, terwijl agendapunt 8
voorziet in opstart voor een nieuwbouwtraject.
Welke alternatieve keuzes ten opzichte van verbouw en/of uitstel zijn afgewogen en in welke
ordegrootte verhouden de opbrengsten/investeringen zich in deze drie (nieuwbouw, uitstel, blijven)
scenario’s?
Tijdens de vorige landelijke raad was het nog onduidelijk in hoeverre verregaande investeringen ten
aanzien van duurzaamheid noodzakelijk waren om binnen de huidige wetgeving het huidige gebouw
als kantoor te kunnen blijven gebruiken. We hebben opdracht gegeven aan een expert om dit na te
gaan. Inmiddels heeft hij vastgesteld dat het huidige pand op dit moment aan de geldende wetgeving
voldoet.
Daarnaast gaan de ontwikkelingen in Leusden sneller dan eind vorig jaar voorzien. De ontwikkelingen
van de vastgoedmarkt en daarmee de druk op ons huidige perceel nemen toe. Aangezien binnen het
verenigingsrecht de landelijke raad (algemene ledenvergadering) over dergelijke keuzes gaat, zijn we
voor besluitvorming (terecht) gebonden aan de planning van de vergaderingen, maar deze lopen niet
altijd in pas met de ontwikkeling in projectontwikkelland. Het landelijk bestuur heeft er daarom voor
gekozen om nu een concreet voorstel voor verkoop/herontwikkeling, verhuizing en nieuwbouw voor te
leggen, zodat stappen gezet kunnen worden in het herontwikkelen van de Larikslaan.
Indien niet gekozen wordt voor verhuizing/nieuwbouw, dan zullen investeringen nodig zijn in het huidige
pand om het ook de komende jaren als een toekomstbestendig kantoorgebouw te kunnen gebruiken.
Deze kosten zijn niet in kaart gebracht, en hiervoor zijn, anders dan de reguliere voorziening voor groot
onderhoud, geen gelden gereserveerd..
De reden dat op dit moment een voorstel voor start van het nieuwbouwtraject voorligt is primair
ingegeven door het huidige momentum. Door de ontwikkelingen op het bedrijventerrein in Leusden is
de voorziene opbrengst van verkoop hoog en inzetbaar voor het realiseren van een nieuw gebouw. In
de plannen voor het Scoutinglandgoed was deze wens voorzien (deelproject D uit het Masterplan
2015).
13. Regio Neder-Veluwe
Het doel van de voorgestelde constructie met een op te richten B.V. is ons niet geheel
duidelijk. Hoe zit dit dan bijvoorbeeld met betrekking tot het financieringsvraagstuk. Als de B.V. het
pand aan de Larikslaan 5 te Leusden koopt van de Vereniging Scouting Nederland zal er toch eerst
geld ingebracht moeten worden in de B.V. Wie gaat dit financieren? En betalen wij als landelijke
vereniging zo niet zelf de helft van de verkoopprijs?
Er zijn drie mogelijkheden om met de verkoop van het pand aan de Larikslaan om te gaan:
1. Het huidige pand met de grond wordt verkocht (aan een projectontwikkelaar). Dit levert een
vaste prijs op en geeft op voorhand zekerheid over de opbrengst. De volledige winst op de
ontwikkeling van het terrein tot woningbouw zal ten gunste van de kopende partij komen. Dit
gaat om een substantieel bedrag.
2. Scouting Nederland ontwikkelt zelf het perceel en verkoopt. Hiervoor ontbreekt de kennis en
capaciteit en hierbij ligt het volledige opbrengst en het risico van de ontwikkeling binnen de
vereniging Scouting Nederland.
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3. De vereniging Scouting Nederland gaat samenwerken met een ontwikkelaar waarbij kennis
over het proces geborgd is en de uitvoerende werkzaamheden bij de ontwikkelaar komen te
liggen. De winst die ontstaat door het ontwikkelde terrein/bebouwing door te verkopen wordt
gedeeld tussen de partijen in de BV. Tevens ligt het risico dan bij de ontwikkel BV en wordt
gedeeld met de projectontwikkelaar. De ontwikkel BV heeft een andere doelstelling dan de BV
die voor het Scoutinglandgoed is opgericht. De ontwikkel BV Larikspark BV heeft als enige doel
om te komen tot herontwikkeling van het huidige perceel aan de Larikslaan. Het gaat hierbij om
het doorlopen van de noodzakelijke procedures om woningbouw mogelijk te maken. Expliciet
gaat het hierbij om het wijzigen van het bestemmingsplan, het ontwerpen van de bebouwing
incl. de noodzakelijke tekeningen en daarmee samenhangende zaken en het aanvragen van
een bouwvergunning. Hierna zal verkoop aan een wederpartij plaatsvinden. Larikspark BV zal
dus niet zelf de bouw realiseren.
Het landelijk bestuur kiest voor de derde variant omdat hiermee een hogere opbrengst van verkoop
gerealiseerd wordt en de risico’s acceptabel zijn.
In de BV zal een startkapitaal in de vorm van aandelen ingebracht worden om de ontwikkeling van de
Larikslaan (bestemmingsplanwijziging, ontwerp en bouwvergunning, architect kosten) te kunnen
financieren. Deze kosten worden uiteindelijk terugverdiend met de verkoop. Het uitkeren van de
aankoopsom van de Larikslaan aan Scouting Nederland zal financieel afgerekend worden na verkoop
van de nieuwbouw.
14. Regio Neder-Veluwe
Wordt het pand aan de Larikslaan 5 te Leusden voor een marktconforme prijs verkocht aan de B.V.?
Voor welke prijs wordt het pand verkocht? Is er ook bij andere partijen geïnformeerd naar de prijs die zij
zouden willen betalen voor het pand?
Voor de aankoop van de grond en het pand wordt een marktconforme prijs betaald. Naast het dekken
van deze aankoopkosten uit de verkoop naar derden, zal dus de waardevermeerdering van de grond
uitgekeerd worden aan beide aandeelhouders.
15. Regio Neder-Veluwe
Wij missen bij dit plan volledig het financiële kader waarbinnen deze besluiten zich afspelen. Kan het
landelijk bestuur dit voorgenomen besluit van een helder financieel kader voorzien, zodat de landelijke
raad ook weet over welke bedragen er gesproken wordt/besloten wordt?
Financiële cijfers over opbrengst en winst worden gedurende het proces gedeeld met de financiële
commissie en achteraf verantwoord in de landelijke raad. Het op voorhand delen van deze cijfers in
stukken die openbaar zijn komt onze positie niet ten goede. Uitgangspunt is dat kosten voor nieuwbouw
gedekt worden uit de verkoop van het huidige pand.
16. Regio Neder-Veluwe
Wat zijn de verwachten kosten van de nieuwbouw? En binnen welke termijn kan deze gerealiseerd
zijn? Is het wel haalbaar om dit gerealiseerd te hebben voor de ontwikkelaar de huidige locatie in
Leusden ter beschikking wil/moet hebben voor sloop en nieuwbouw?
Uitgangspunt in het proces is dat verhuizing pas plaatsvindt na nieuwbouw van het pand in Zeewolde.
Dit vraagt een goede afstemming van beide processen (ontwikkeling/verkoop en nieuwbouw), maar is
een belangrijk uitgangspunt. De planning is nu dat nieuwbouw in Zeewolde, afhankelijk van
besluitvorming en vergunningverlening, in de eerste helft van 2023 kan starten.
17. Regio Neder-Veluwe
Wij missen bij dit voorstel een uitgebreide risico analyse. Wat zijn de financiële risico’s voor de
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Vereniging Scouting Nederland? En hoe dekken we deze risico’s af. Wat zijn de overige risico’s zowel
met betrekking tot het ontwikkelen van een nieuw pand in Zeewolde als met het deelnemen in de
ontwikkeling aan de Larikslaan. Wordt er hiermee niet ook een extra werkdruk gelegd bij het personeel
van het LSC?
Zoals hierboven aangegeven is gekozen voor een constructie met een ontwikkel BV om zowel de
opbrengst te verhogen, het risico te verkleinen als de werklast niet bij het huidige apparaat neer te
leggen.
18. Regio Neder-Veluwe
Wat is de reden dat er wordt gekozen om dit project samen in te zetten met de ontwikkelaar van het
Avonturenhuis waar op het financiële stuk (bouwkosten) e.e.a. toch niet helemaal lekker gelopen is. Is
er geïnformeerd bij andere partijen of er interesse was?
Het landelijk bestuur herkent zich niet in de opmerking dat met de huidige ontwikkelaar ‘het op het
financiële stuk (bouwkosten) e.e.a. toch niet helemaal lekker gelopen is’. In een tijd van hoge
prijsstijgingen en coronamaatregelen is het gelukt om een pand te realiseren binnen het bouwbudget
en is strak gestuurd op kosten. Ontwikkel- en bouwtrajecten buiten Scouting laten hoge
overschrijdingen zien. De goede ervaring met de huidige partijen zijn de reden om vervolgstappen te
zetten.
19. Regio Neder-Veluwe
Welke lessen worden er getrokken uit de ontwikkeling van bijvoorbeeld het Avonturenhuis en het
Kraaiennest die meegenomen worden in de voorgenomen ontwikkeling van een nieuw
ontmoetingscentrum in Zeewolde?
Belangrijke lessen die getrokken worden zijn met name positieve lessen dat het bouwen met een
bouwteam zoals bij beide trajecten gerealiseerd, goed gewerkt hebben en zorgen dat in het proces
sturing mogelijk is. Aan de voorkant hebben we geleerd dat het opstellen van een helder programma
van eisen essentieel is, en dat in het ontwikkel/ontwerptraject nauwe samenwerking tussen architect,
installatie en bouwen al helpt om kosten te besparen. Daarnaast wordt in het voorliggende traject op
voorhand ook de inrichting van de buitenruimte meegenomen, zowel in het ontwerp als in de
financiering.
20. Regio Neder-Veluwe
Het huidige voorstel wordt door de groepen uit onze regio niet als transparant ervaren. Van onze
groeps- en regiobesturen verlangen wij dat zij besluiten degelijk voorbereiden en van een correcte en
deugdelijke onderbouwing voorzien. Het voorliggende voorstel beslaat 2 A4’tjes. Dit verhoudt zich
absoluut niet tot het voorstel bij agendapunt 9 dat ruim 80 pagina’s aan onderbouwing kent.
Het voorstel bestaat feitelijk uit twee delen:
- Herontwikkeling en verkoop van het perceel Larikslaan 5
- Besluit tot nieuwbouw van een ontmoetingscentrum op het Scoutinglandgoed in Zeewolde.
Deze beide trajecten staan inhoudelijk los van elkaar maar kennen een grote afhankelijkheid. Verkoop
van de Larikslaan is niet mogelijk zonder een besluit over nieuwbouw en nieuwbouw is pas mogelijk als
er duidelijkheid is over verkoop en opbrengst van de Larikslaan. Ook in tijd kennen ze een
afhankelijkheid zoals aangegeven bij vraag 16.
Om rendement te verhogen en risico te beperken stelt het landelijk bestuur voor om de ontwikkeling en
verkoop van larikslaan 5 plaats te laten vinden in een ontwikkel BV. Door daarin als Scouting te
participeren wordt meegedeeld in de waardevermeerdering van het perceel na ontwikkeling tot locatie
voor woningbouw. De volledige opbrengst voor de vereniging komt ten goede aan nieuwbouw.
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Het proces van nieuwbouw in Zeewolde is vergelijkbaar met andere bouwtrajecten in de vereniging. Na
het opstellen van het programma van eisen, zal de ontwerpfase van het gebouw plaatsvinden, kan het
vergunningstraject starten en de bouw beginnen. Omdat een besluit over nieuwbouw samenhangt met
een besluit over verkoop van de Larikslaan wordt eerder in het proces dan bij andere trajecten een
formeel besluit van de landelijke raad gevraagd. Zoals in december 2021 toegezegd, zal de raad
gedurende het proces geïnformeerd worden over het ontwerp, de begroting en de planning.
21. Regio Eindhoven
Allereerst willen we benadrukken dat de verkoop van de huidige locatie en met de opbrengst hiervan de
ontwikkeling van een nieuw kantoor en ontmoetingscentrum op het Scoutinglandgoed een logische
stap lijkt.
Hetgeen waar we vraagtekens bij zetten is de participatie van Scouting Nederland in de herontwikkeling
van de locatie Larikslaan naar woningen en appartementen. Anders dan andere vastgoedprojecten van
SN zal het eindproduct niet ten goede komen aan de leden van de vereniging. Enig doel van deze
participatie is om een hoger rendement te behalen op financiële middelen.
Het is algemeen bekend dat risico en rendement hand in hand gaan, dus bij een hoger verwacht
rendement hoort ook een hoger risico. In vastgoedontwikkeling zijn er vele succesverhalen, maar ook
mislukkingen en hoofdpijndossiers.
Is het actief participeren van SN in vastgoedprojecten met een doel anders dan dat het vastgoed wordt
gerealiseerd ten bate van gebruik door eigen leden te vereenzelvigen met de kernwaarden en
doelstellingen van SN?
Zoals in de inleiding aangeven is het doel om te participeren in een ontwikkeltraject het verhogen van
de opbrengst en het beperken van het risicorendement omdat daarmee een voorziening voor de
vereniging gerealiseerd kan worden dat (indirect) ten goede komt aan de leden. De hogere opbrengst is
substantieel en het zou de vereniging te kort doen als daar niet optimaal op gestuurd wordt.
22. Regio Eindhoven
Is het actief participeren van SN in vastgoedprojecten met als doel financieel rendement halen iets wat
de vereniging maatschappelijk gezien moet willen? Denk hier onder meer aan eventuele negatieve
publiciteit.
Het landelijk bestuur is van mening dat, omdat het gaat om de ontwikkeling van het huidige perceel, dat
eigendom is van de vereniging, dit verenigbaar is. Het zou anders zijn als de vereniging voor dit doel
gronden zou aankopen en ontwikkelen. Ook fiscaal gezien is het verhogen van rendement uit verkoop
van grond mogelijk als dit weer wordt ingezet voor nieuw vastgoed. De ontwikkel BV wordt ook voor dit
specifieke doel, voor dit specifieke project, opgericht.
23. Regio Eindhoven
Wordt de tijd die besteed wordt aan dit project door de voorzitter en penningmeester/secretaris als
vertegenwoordigers van de aandeelhouders, de directeur SN als directie en eventuele andere betaalde
en onbetaalde medewerkers op deze manier het beste benut voor de leden?
Gezien het verwachte rendement is het antwoord hierop ja.
24. Regio Eindhoven
De ontwikkeling en realisatie van deze hoeveelheid woningen en appartementen binnen één project
heeft een voor de vereniging grote financiële exposure. Indien er rendement behaald moet worden op
financiële middelen, is het dan niet verstandiger investeringen meer te diversifiëren om risico’s te
spreiden?
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Het landelijk bestuur ziet niet in hoe dat bij dit project mogelijk is. De doelstelling is het voor de
vereniging zo gunstig mogelijk verkopen van het huidige perceel, zodat hiermee de ruimte ontstaat
voor een nieuw ontmoetingscentrum in Zeewolde. Het bestuur is van mening dat we op deze manier
optimaal de mogelijkheden benutten die de verkoop van de Larikslaan biedt. Zoals aangegeven bij
vraag 13, wordt alleen de ontwikkeling van het perceel binnen de ontwikkel-BV gerealiseerd en hierna
wordt de grond, met de juiste bestemming en vergunningen doorverkocht. De uiteindelijke bouw wordt
niet door de ontwikkel-BV of door Scouting Nederland gerealiseerd.
25. Regio Eindhoven
Het oprichten van een BV beperkt het risico van de vereniging tot de ingebrachte middelen. De
ingebrachte middelen (of niet gerealiseerde verkoop opbrengsten) zullen bij een project van deze
omvang significant zijn voor de vereniging. Zijn de leden bereid om dit hogere risico te aanvaarden op
deze middelen?
Zie eerder: de opbrengst is substantieel hoger en gezien de beperkte risico’s is het aanvaardbaar. Een
alternatief is dat het perceel voor een fixed price verkocht wordt (huidige grondwaarde) en te
accepteren dat de ontwikkelaar de winst opstrijkt waardoor ook minder financiën beschikbaar zijn voor
nieuwbouw.
26. Regio Eindhoven
Indien de landelijke raad instemt met de actieve participatie van SN in de herontwikkeling van de locatie
Larikslaan, opent dit dan niet de deur voor participatie van SN in andere niet-Scoutinggerelateerde
vastgoedprojecten met als doel financieel rendement te behalen?
Nee dit opent niet de deur omdat het gaat om een specifieke BV voor de herontwikkeling van het
huidige perceel dat eigendom is van de Vereniging Scouting Nederland. Het is niet de intentie van het
bestuur en de vereniging is om zich substantieel op de vastgoed ontwikkelmarkt te begeven.
27. Regio Groningen
De landelijke raad wordt gevraagd om 2 besluiten te nemen over nieuwbouw; Ontwikkelingen
Larikslaan en nieuwbouw Blauwe Vogelhuis. In de agenda staat een uitgebreide beschrijving over de
nieuwbouw van het Blauwe Vogelhuis. Met onder andere de volgende elementen:
• Exploitatierekening
• SWOT-analyse
• Duidelijke cijfers
• Risico analyse
Daarnaast is Buitenzorg al jarenlang een goed draaiend verenigingsterrein die goede cijfers laat zien.
Op basis van deze stukken is de regio Groningen in staat een degelijke keuze te maken. Dit kunnen wij
ook goed uitleggen aan onze regioraad.
Het verschil met de aangeleverde stukken over de ontwikkelingen van de Larikslaan is groot. De
opgesomde punten hierboven ontbreken volledig. Daarnaast wordt gewerkt met aannames die een
belangrijke impact kunnen hebben op het hele plan, zoals:
• Een verwacht besluit van de gemeenteraad
• Een gesprek over de verbetering van het openbaar vervoer
Keuzes moeten baseren op gesprekken en verwachtingen in de toekomst, waaraan grote financiële en
operationele consequenties voor de vereniging zitten, is niet makkelijk. De regio Groningen vraagt aan
het landelijk bestuur dan ook om uitgebreidere informatie zodat wij een gedegen besluit kunnen nemen.
Neem desnoods Buitenzorg als voorbeeld.
Dank voor de vraag en het landelijk bestuur realiseert zich dat er twee grote vastgoedprojecten
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geagendeerd staan. De beide ontwikkeltrajecten zijn echter verschillend van elkaar en verkeren in een
andere fase. Bij Buitenzorg gaat het om de nieuwbouw van een verblijfsaccommodatie op een
bestaand perceel waarbij Scouting de ontwikkelsnelheid voor een belangrijk deel zelf kan bepalen.
De ontwikkelingen rondom de Larikslaan kennen een andere snelheid en dynamiek waarbij niet alleen
de ontwikkelingen in Leusden en de ontwikkelingen in Zeewolde samen moeten vallen, maar ook de
besluitvormingsmomenten in de vereniging ingepast moeten worden.
Sinds het opstellen van de stukken, hebben de ontwikkelingen niet stilgelegen. Het college van B&W
van de gemeente Leusden heeft ingestemd met een voorstel voor woningbouw en appartementen op
onze huidige locatie en gaat akkoord om het bestemmingsplan hiervoor aan te passen.
(https://www.leusderkrant.nl/lokaal/nieuwbouw/822039/plan-33-woningen-op-terrein-van-hoofdkantoorscouting-nederland). Met deze informatie wordt concreet wat het rendement op bouw (en de kosten van
ontwikkeling) is en daarmee wat het maximaal beschikbare budget voor nieuwbouw is. Nu deze stap
gezet is kan, na akkoord door de landelijke raad, een verdere uitwerking volgen van de herontwikkeling.
Na oprichting van de BV zal de gemeente starten met de aanpassing van het bestemmingsplan en hier
zal de rest van 2022 mee gemoeid zijn. De BV zal namelijk een overeenkomst hiervoor met de
gemeente moeten sluiten. Ondertussen kunnen tekeningen verder uitgewerkt worden en het traject van
bouwvergunningen aangevraagd worden. Ook vinden gesprekken plaats met eindgebruikers over
verkoop. Start van de bouw kan pas plaatsvinden na vaststelling van het bestemmingsplan en na
verhuizing van het huidige kantoor.
Dit traject staat feitelijk los van realisatie van een ontmoetingsgebouw in Zeewolde, maar beide
trajecten hangen samen omdat voor herontwikkeling een besluit over opzet BV en verkoop genomen
moet zijn en dat impliceert dat er verhuisd moet worden. De fase voor ontwikkeling in Zeewolde bestaat
nu uit het opstellen en vaststellen van een programma van eisen met een eerste kostenraming. Dit zal
gebruikt worden voor het maken van een definitief ontwerp, de basis voor de aanvraag van een
bouwvergunning. De landelijke raad zal gedurende dit traject geïnformeerd worden. Start van de bouw
in Zeewolde is voorzien in de eerste helft van 2023.
28. Regio Haarlem
T.a.v. Larikspark BV: We hebben de constructie besproken in de regioraad. We snappen dat het een
BV wordt om risico's af te dekken. Stel dat de BV het niet lukt om gezond te blijven, door bijvoorbeeld
onvoorziene gebeurtenissen, wordt de BV dan failliet verklaart? Wat is hierin afgesproken?
De BV is een tijdelijke BV (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Scoutinglandgoed) en zal bestaan voor
de duur van de ontwikkeling. Na verkoop van het eindproduct zal de BV geliquideerd worden. De
uiteindelijke bouw zal niet door de BV plaatsvinden. Inderdaad zal in het ultieme geval de BV failliet
verklaard kunnen worden. Het risico is echter beperkt omdat kosten voor de bouw van woningen en
appartementen niet binnen de BV liggen maar bij de kopende partij. Het grootste risico is dat de
woningen en appartementen niet verkocht worden, of voor een veel lagere prijs dan nu gecalculeerd.
29. Regio Noord-Holland Noord
Gelezen pagina 26 waar gesproken wordt over huur- en eigendomsvarianten bij nieuwbouw op het
Scoutinglandgoed: Heeft vestiging van het LSC gevolgen voor de financiële verrekeningen tussen LSC
en SLZ, zo ja op welke wijze?
Het voorstel nu is dat de vereniging bouwer en eigenaar wordt van het nieuwe pand in Zeewolde, de
vereniging is huur/pacht verschuldigd voor het perceel. Het bouwperceel wordt momenteel door het
Scoutinglandgoed gepacht van Staatsbosbeheer. Met de grondeigenaar Staatsbosbeheer zal worden
besproken of het bouwperceel uit de erfpacht van het landgoed gehaald kan worden. In dat geval
ontstaat er een rechtstreekse relatie tussen de vereniging en Staatsbosbeheer.
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30. Regio Fryslân
Op termijn zal Larikslaan worden verkocht. Heeft u ook bepaalde verwachting binnen redelijkheid in
welke termijn? Spreken we dan over maanden of jaren?
Verkoop van de Larikslaan zal op een zo laat mogelijk moment plaatsvinden zodat direct doorverkoop
naar de eindgebruiker mogelijk is. Hierdoor hoeft namelijk maar 1 keer overdrachtsbelasting betaald te
worden.
31. Regio Utrechtse Heuvelrug
In besluit b staat “… waarbij de opbrengst van de verkoop ten goede komt aan duurzame investeringen
binnen de vereniging Scouting Nederland (w.o. de bouw van het ontmoetingscentrum in Zeewolde)”.
Waaraan komt de opbrengt ten goede naast de bouw van een ontmoetingscentrum in Zeewolde, en
wie besluit hierover?
Deze zin is fiscaal nodig omdat op deze wijze over de opbrengst geen vennootschapsbelasting betaald
hoeft te worden als het ten goede komt aan duurzame investeringen. Mocht er na realisatie van
nieuwbouw in Zeewolde, nog een deel van de opbrengst over zijn, dan zal tegen die tijd het landelijk
bestuur een voorstel doen aan de landelijke raad voor besteding.
32. Regio Utrechtse Heuvelrug
Krijgt de landelijke raad inzicht en/of inspraak in de Nota van Uitgangspunten?
De Nota van Uitgangspunten is opgesteld na het consulteren van de diverse stakeholders. In juni 2021
is een workshop met de medewerkers georganiseerd, er hebben gesprekken plaatsgevonden met de
ScoutShop, het Nationale Scoutingmuseum en het Scoutinglandgoed. In het najaar is een uitgebreide
enquete uitgezet onder landelijk vrijwilligers. Daarnaast heeft het personeel een bezoek gebracht aan
het duurzame pand van de Goede Doelen loterijen. De concept nota is aan de diverse stakeholders
voorgelegd en de commentaren zijn verwerkt. De Nota van Uitgangspunten wordt vastgesteld door het
landelijk bestuur. Op het moment dat daarvan meer informatie beschikbaar is dan zal dit, samen met de
uitgangspunten, gedeeld worden met de landelijke raad.

33. Regio Drie Rivieren Utrecht
Is er in het bestemmingsplan van het Scoutinglandgoed Zeewolde ruimte voor de bouw van nog een
gebouw?
Ja, in de oorspronkelijke plannen, waaronder het bestemmingsplan, is ruimte voor bebouwing voor een
kantoor, ontmoetingscentrum, museum en retail.
34. Regio Drie Rivieren Utrecht
Voor de beroepskrachten van Scouting Nederland betekent verhuizing naar Zeewolde mogelijk een
grotere reisafstand. Is een vergoeding hiervoor opgenomen in het sociaal plan?
Voor de verhuizing zal geen sociaal plan opgesteld worden, maar de OR zal wel advies uitbrengen over
nog te treffen regelingen voor medewerkers die samenhangen met de verhuizing. De OR heeft op 24
mei 2022 positief geadviseerd over het voornemen tot verhuizing. Voor de vergoeding van reiskosten
gelden de reguliere afspraken conform de CAO.
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Agendapunt 9: Nieuwbouw Blauwe Vogelhuis op Scoutcentrum
Buitenzorg
35. Regio Neder-Veluwe
Wanneer zijn de ramingen van de bouwkosten vastgesteld? De kosten van bouwprijzen
gaan de laatste tijd namelijk zeer hard omhoog. Is de ingecalculeerde stijging van 19% wel
voldoende om het gebouw volledig te realiseren? Is er een risico dat er straks wel een
gebouw staat, maar dat we voor de inrichting weer net als bij het Avonturenhuis het geval
was apart moeten gaan zoeken naar financiële dekking? En hoe wordt dit risico afgedekt?
Het uitgangspunt is op dit moment nog dat deze stijging afdoende is. De wereld is in beweging en het is
lastig om in een glazen bol te kijken. Bij het Avonturenhuis was inventaris in de eerste ramingen niet
meegenomen omdat voorzien was dat we de inventaris door middel van donaties bij elkaar zouden
krijgen. Hiervan hebben we geleerd en daarom is in het project Blauwe Vogelhuis die inventaris in de
planvorming meegenomen. De bouwkosten zijn in februari opnieuw berekend op basis van de input van
de kostendeskundige van de architect uitgaande van het verwachte prijsniveau per januari 2023. Daar
bovenop is nog een post onvoorzien opgenomen. Hiermee zijn de prijsrisico’s naar verwachting
voldoende afgedekt.
36. Regio Noord Holland-Noord
Hier wordt een lening van 1,2 miljoen t.b.v. de nieuwbouw van het Blauwe Vogelhuis voorgesteld
waarbij voordelen in mindering worden gebracht op de lening. Gezien de bouw(materialen)markt een
hoge inflatie en schaarste kent, hoe wordt met verwachte lastenverzwaring omgegaan?
De lastenverzwaring zal in beginsel gevonden moeten worden binnen het bouwbudget. Zie ook het
antwoord op de vorige vraag. Het prijsrisico is voldoende afgedekt in de voorstellen. Bovendien zijn de
subsidies op het minimumniveau opgenomen zoals ingeschat door de fondsenwerver.
37. Regio Neder-Veluwe
Wanneer verwachten wij dat de geplande investering/lening terugverdiend zal zijn?
De terugverdientijd is geraamd op 15 tot 20 jaar afhankelijk van de snelheid waarmee de verhuur op
het gewenste niveau gebracht kan worden. De levensduur tot het eerstvolgende verwachte groot
onderhoud is 25 jaar.
38. Regio Fryslân
Heeft u een inschatting wanneer met de bouw ongeveer zal kunnen worden begonnen?
Op dit moment worden de plannen verder uitgewerkt om te kunnen komen tot de aanvraag van een
bouwvergunning. Na een positief besluit door de landelijke raad kan, na afgeven van de vergunning,
gestart worden met de bouw. Het vergunningentraject is reeds besproken met het bevoegde gezag en
kan nog dit jaar worden afgerond. We bekijken nog welke bouwperiode januari – mei of september –
december (beide in 2023) het beste past bij de belangen van onze gasten en in het licht van de
bouwkostenontwikkeling (de prijzen op iets langere termijn zijn lager omdat de factor haast ontbreekt).
39. Regio Fryslân
Bij financiering Blauwe Vogelhuis gaat bij de meest waarschijnlijke variant in op 1,5% inflatie
per jaar. Is dat realistisch gezien de inflatie volgens mij op dit moment veel meer is?
Bij het opmaken van de stukken was dit een reëel uitgangspunt. Inderdaad is er op dit moment sprake
van een hogere inflatie. Dit heeft echter niet alleen gevolgen voor de uitgavenkant van de vereniging,
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kampeerterreinen of een project zoals het Blauwe Vogelhuis, maar zal dit ook gevolgen gaan hebben
voor de inkomsten kant. Met andere woorden: ook contributie en overnachtingsprijzen zullen op gelijke
wijze geïndexeerd moeten worden waardoor de inkomsten en uitgaven meer in balans komen.
Inflatie is voor het terugverdienmodel juist gunstig omdat daarmee ook de tarieven voor overnachtingen
stijgen, terwijl de belangrijkste kostenpost, het gebouw, al betaald is. We hebben de exploitatie ook
doorgerekend bij hogere inflaties en ook bij het minder snel laten stijgen van de overnachtingsprijzen
en de terugverdientijd blijft daarmee tussen de 15 en 25 jaar schommelen.
40. Regio Utrechtse Heuvelrug
Op pagina 81 staat over het gedeelte van het terrein dat gepacht wordt van Staatsbosbeheer “… voor
besluitvorming over de nieuwbouw van het Blauwe Vogelhuis is het wenselijk om zekerheid te
verkrijgen over de gebruiksmogelijkheden op de lange termijn.”, maar aanvullende informatie ontbreekt.
Wat is de huidige situatie en welke acties zijn/worden hierop ondernomen? Welke risico’s heeft het
eventueel uitblijven van deze zekerheid en hoe worden die ondervangen?
De bouw van het Blauwe Vogelhuis vindt plaats op eigendomsgrond van de vereniging. Een deel van
de kampeerterreinen ligt op grond die gehuurd wordt van Staatsbosbeheer. Het is niet de insteek van
Staatsbosbeheer om de huur te beëindigen, maar Scouting Nederland ziet graag dat een langere
verbintenis ontstaat, waar mogelijk in de vorm van erfpacht. Deze gesprekken lopen nog waarbij
Staatsbosbeheer heeft aangegeven een langdurig gebruikerscontract aan te willen gaan.
41. Regio Utrechtse Heuvelrug
Op pagina 85 wordt de vraag gesteld: “Hoe kan van een beheerteam worden gevraagd te sturen op
een begroting als het achteraf en onaangekondigd wordt geconfronteerd met het aanpassen van de
jaarrekening door het landelijke bureau?” Kan het landelijk bestuur deze vraag beantwoorden?
De opmerking in de stukken had betrekking op een eenmalige correctie van de afschrijvingen die beter
onderling gecommuniceerd had moeten worden. Er is geen sprake van structurele eenzijdige
aanpassingen op de jaarcijfers.
Op dit moment wordt nog gewerkt in twee administraties (een voor het terrein en een voor de
vereniging als totaal). Met ingang van boekjaar 2023 zal er in een gezamenlijke en voor de terreinen
toegankelijke Exact Globe administratie gewerkt worden, waardoor mutaties voor iedereen zichtbaar
zijn en gewerkt kan worden aan een gezamenlijk eindresultaat.
42. Regio Utrechtse Heuvelrug
In de plannen ligt er flinke nadruk op het uitbreiden van gebruik door niet-scouts. Hoe wordt
gegarandeerd dat scouts hier geen nadeel van ondervinden?
Het uitbreiden van gebruik door niet-scouts wordt vooral voorzien voor doordeweekse dagen als er
door scouts geen gebruik van gemaakt wordt. In de kalender zijn als Scoutingperiodes aangemerkt de
weekenden, twee weken in oktober, de voorjaars- en meivakantie, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren en
6 zomerweken. De overige weken zijn de Scoutingluwe periodes. De verhuur aan niet-scouts staat in
beginsel alleen open voor die Scoutingluwe periodes. De verhuur aan niet-scouts stelt de vereniging in
staat om eigen logeervoorzieningen te ontwikkelen en te beheren.
43. Regio Zeeland
Betreffende het aantal verwachtte overnachtingen wordt gesproken over een verdubbeling naar 9000
overnachtingen per jaar (in 2024) in het Blauwe Vogelhuis. Afgaande op de gemiddelde cijfers van
2018 en 2019 (2800 bezoekers) lijkt een groot verschil te ontstaan in het aantal te verwachten
bezoekers van het nieuwe Blauwe Vogelhuis.
- Is dit bezoekersaantal niet te rooskleurig neergezet?
- En komt daarmee ook de business case niet onder druk te staan?
- Is de financiering in dit opzicht rendabel?
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Zoals uit de toegestuurde stukken blijkt, is hiervoor ook advies ingewonnen bij een derde partij.
Het huidige gebouw is bijna volledig bezet, terwijl de bedden maar voor 30% bezet zijn. Hierdoor moet
vaak aangegeven worden dat het gebouw niet beschikbaar is. Door het gebouw deelbaar te maken
kunnen twee groepen tegelijkertijd gebruik maken van het gebouw. Hiermee wordt de bezetting
verdubbeld. In de berekeningen is uitgegaan van 58% bezetting door het jaar heen, wat in de
sector aan de onderkant is van het gemiddelde. Het bestuur is daarmee van mening dat de aantallen
niet te rooskleuring neergezet zijn, de businesscase dus niet onder druk komt te staan en de
financiering rendabel is.
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Agendapunt 10a: Beleidskaders Scouting Nederland - t.a.v. wijziging
statuten en aanpassing huishoudelijk reglement SN
44. Regio West-Brabant
In het kader van de WBTR moeten groepen hun statuten wijzigen. Deze wijzigingen moeten notarieel
worden vastgesteld. Nu is de vraag vanuit onze regio welke rol kan en moet Scouting Nederland spelen
in bij het bemiddelen tussen groepen en de notaris. Met name omdat er hoge kosten aan verbonden
zitten.
Een overgroot deel van de verenigingen en stichtingen in Nederland, waaronder ook die binnen
Scouting, zullen de komende jaren naar aanleiding van de WBTR de statuten wijzigen. In de meeste
gevallen is in de huidige statuten momenteel niet het element ‘belet en ontstentenis’ opgenomen, dat
voor de statuten verplicht wordt gesteld in de WBTR. Aanpassing hoeft niet direct, maar moet gebeuren
bij de eerstvolgende statutenwijziging.
Uit de binnengekomen vragen van het afgelopen jaar blijkt dat veel groepen ervoor kiezen om de
statuten direct aan te passen. Daarvoor kunnen zij de modelstatuten gebruiken die zijn opgesteld. Uit
de berichten blijkt ook dat de bedragen die notarissen vragen sterk verschillen, maar over het
algemeen hoog zijn. De tarieven lijken de laatste jaren flink gestegen.
Vanuit Scouting Nederland is contact opgenomen met enkele notarissen met het doel een prijsafspraak
te maken voor dossiers van scoutinggroepen. Met een notaris in Leusden wordt momenteel de laatste
hand gelegd aan een dergelijke afspraak. Groepen kunnen bij deze notaris straks met korting op het
gebruikelijke tarief de statutenwijziging door deze notaris laten verzorgen op basis van de
modelstatuten. De groepen zullen over deze mogelijkheid in juni worden geïnformeerd.
Het blijkt daarnaast juist heel waardevol te kunnen zijn voor een groep om zelf lokaal contact op te
nemen met notarissen. In een aantal gevallen heeft dat geleid tot een flinke korting op grond van
‘maatschappelijke dienstverlening’, waar wij als landelijke organisatie in de onderhandelingen niet in de
buurt komen. Deze optie zal meegenomen worden in de informatie naar de groepen.
45. Regio Utrechtse Heuvelrug
Op pagina 149, onder 5. wordt een wijziging voorgesteld aangaande het rooster van aftreden van het
landelijk bestuur. Uit het conceptverslag van de landelijke raad van 11 december 2021 (pagina 46) blijkt
dat het huidige rooster uit balans is: 6 van de 11 bestuursleden zijn in december 2023 aftredend, ruim
verwijderd van het streven van één derde, zoals genoemd in artikel 24, lid 2 van de statuten. Er wordt
voorgesteld het betreffende artikel te wijzigen, waarbij deze bepaling geschrapt wordt. Echter, een
dergelijke bepaling dient een doel: het waarborgen van continuïteit binnen het landelijk bestuur.
1. Is het landelijk bestuur voornemens een evenwichtigere verdeling aan te brengen in het
rooster van aftreden? Zo ja, op welke manier?
Het landelijk bestuur deelt de mening dat continuïteit belangrijk is en een evenwichtige verdeling in het
rooster van aftreden hieraan kan bijdragen. Het bestuur streeft dan ook naar continuïteit en een zo
evenwichtig mogelijk patroon van aftreden en aantreden van bestuurders. Met de voorgestelde
aanpassing is het beter mogelijk te sturen in de samenstelling en de periodes dat een bestuurslid in
functie is. Dat is verder ook afhankelijk van wanneer een bestuurslid zijn functie neerlegt en wanneer
vacante posities kunnen worden opgevuld.
Naast het streven naar continuïteit via het rooster van aftreden werkt het bestuur ook aan continuïteit
op andere manieren. Een voorbeeld hiervan is het werken met duo-portefeuillehouderschap om zo
kennis en continuïteit binnen het bestuur te borgen.
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2. Deelt het landelijk bestuur de mening dat het waarborgen van continuïteit belangrijk is en dat het
wenselijk is dat reglementen hieraan bijdragen? Zo ja, is het landelijk bestuur bereid te overwegen
hier een bepaling over op te nemen in het huishoudelijk reglement bij de komende wijziging in
december 2022? Zo nee, kunt u dit toelichten?
Het landelijk bestuur deelt de mening dat continuïteit belangrijk is, echter zien wij naast de voorgestelde
aanpassingen voor nu geen aanleiding hierover een (extra) bepaling op te nemen. Een en ander is
recent, naar aanleiding van de WBTR, ook opgenomen in een bestuursreglement.
46. Regio Drie Rivieren Utrecht
T.a.v. punt 3, pag 169: Elektronisch stemmen – artikel 43 lid 4 en artikel 76 lid 7
Indien bij de oproeping voor de vergadering vermeld, kan een lid van de regioraad/landelijke raad via
een elektronisch middel deelnemen aan de vergadering, mits hij via het elektronisch middel kan worden
geïdentificeerd. Als de deelname door technische redenen wordt onderbroken heeft dit geen gevolgen
voor de rechtsgeldigheid.
-

Hoe ziet het bestuur zich dit in de praktijk voor zich? Wordt daar een (betaalbare) tool voor
beschikbaar gesteld?
Of kan/moet er gebruik gemaakt worden van de bestaande programma’s, zoals Google meet,
Microsoft Teams, Zoom, Jitsi?
Is hier dan een voorkeur voor een bepaald programma?

De bedoeling van deze toevoeging is om het formeel mogelijk te maken gebruik te maken van
technische middelen, als dat gewenst is. In de afgelopen periode met coronamaatregelen is dat voor
velen wenselijk gebleken. Voor de toepassing hiervan zijn diverse mogelijkheden, van simpele
afspraken binnen gratis vergadertools tot allerlei geavanceerde producten, op de markt. De laatste
twee jaar zijn de mogelijkheden daarin flink toegenomen. Er is geen voorkeur voor een tool, de keuze is
aan het organisatieonderdeel. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van Teams via een
persoonlijke uitnodiging.
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Agendapunt 10b: Beleidskaders Scouting Nederland - t.a.v. financiële
kaders Scouting Nederland
47. Regio Utrechtse Heuvelrug
Op pagina 175, n.a.v. “Contributie”: Uit navraag bij de financiële afdeling van Scouting Nederland blijkt
dat voor regiovrijwilligers en landelijke vrijwilligers een verschillend beleid bestaat met betrekking tot
(de afdracht van) de landelijke contributie. Waar vrijwilligers met alleen een landelijke functie alleen
betalen wanneer zij op het moment van meten ingeschreven zijn, betaalt de regio voor
regiovrijwilligers per maand. Dit maakt het voor ons als regio onmogelijk om op één lijn te gaan zitten
met het landelijke beleid en de contributie door te berekenen naar vrijwilligers. Daarnaast leidt dit tot
problemen wanneer gedurende een jaar een vrijwilliger wisselt en vervolgens zowel op regioniveau
wordt gefactureerd voor een aantal maanden, als ook op landelijk niveau, omdat op het moment van
meten dat de enige functie was. Hier komen twee vragen uit voort:
1. Hoe kunnen we als regio eenzelfde beleid voeren als de landelijke organisatie op dit gebied?
2. Hoe wordt voorkomen dat vrijwilligers dubbel betalen op het moment dat zij wisselen tussen hun
landelijke en regionale functie gedurende het jaar?
Voor het doorbelasten van de landelijke contributie naar regio’s wordt hetzelfde regime aangehouden
als bij contributie inning bij groepen. De landelijke nota gaat hierbij uit van een gemiddeld aantal
vrijwilligers over het jaar. Je kunt als regio beleid maken om één bepaalde datum te kiezen als
peildatum voor de contributieplicht, bijvoorbeeld 1 maart, om daarmee op individueel niveau de
contributie in rekening te brengen.
De landelijke contributie voor scouts die alleen op landelijk niveau actief zijn, wordt vastgesteld op 1
ijkmoment. Er wordt nu op ingezet om deze contributie in de toekomst op eenzelfde moment te
bepalen en innen op het moment dat ook de contributie bij regio’s en groepen geïnd wordt.
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Agendapunt 13b: Financiën en beheer – Jaarverslag Vereniging
Scouting Nederland 2021
48. Regio Zeeland
T.a.v. punt 14 - pagina 243:
“Daarnaast is er een bedrag van €115.000 in rekening gebracht door Scoutinglandgoed Zeewolde
voor het afgelasten van Scout-In 2021 en Nationale Jamboree 2021.”
Een pandemie of andere vorm van overmacht in combinatie met het streven van zo veel mogelijk
deelnemersbijdrage terug te geven bij het vooraf cancelen van een evenement is financieel lastig
houdbaar. Hoe wordt de Vereniging Scouting Nederland ingedekt tegen het maken van deze kosten?
Is of komt hiervoor een fonds of potje beschikbaar?
Het ingewikkelde in deze situatie is dat kosten niet verhaald kunnen worden op individuele
deelnemers (de consument) omdat ze geen gebruik gemaakt hebben van de dienst en we dus
wettelijk verplicht zijn om terug te betalen. Aan de andere kant zien we dat breed leveranciers van
locaties en materialen wel met strakkere annuleringsregelingen gaan werken.
Het vergoeden van de kosten aan het Scoutinglandgoed en eerder al aan de
verenigingskampeerterreinen kan gedekt worden uit de compensatieregelingen van de overheid.
Mocht dit in de toekomst spelen, waarbij geen overheidssubsidie beschikbaar is, dan is gebruik maken
van het calamiteitenfonds een optie.
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Overige vragen
49. Regio Utrechtse Heuvelrug
In de afgelopen maanden hebben we gemerkt dat het proces rondom het aanvragen van
waarderingstekens omslachtig is. Zowel in technische zin, als in het aantal handelingen wat
uitgevoerd moet worden. Dit is foutgevoelig en in het afgelopen halfjaar is het voorgekomen dat
aanvragen voor een waarderingsteken later of zelfs helemaal niet bij de commissie terecht komen,
zonder medeweten van de verzender of de Interregionale Beoordelingscommissie
Waarderingstekens. Ons is na navraag verbetering beloofd, maar tot nu toe zien we daar nog geen
concrete acties in. Wat zijn de concrete acties om de foutgevoeligheid van dit proces op korte termijn
te verbeteren?
Het landelijk bestuur hecht grote waarde aan de waardering voor alle vrijwilligers binnen Scouting
Nederland. Het aanvragen van een waarderingsteken(s) dient zo eenvoudig mogelijk plaats te vinden.
Wij herkennen dat het huidige proces versimpeld kan worden. Samen met de Landelijk teams
Communicatie en ICT heeft dit probleem de volle aandacht.
Rond de technische problemen die zich rondom de jaarwisseling voordeden hebben Landelijk team
Internet, Landelijk team Communicatie en de landelijke commissie gekeken naar de oorzaak. Die is
voornamelijk herleid naar problemen in de connectie tussen OTRS en de website met
Microsoft/Outlook. Deze problemen zijn ondertussen grotendeels weg, er is nu aandacht voor enkele
issues die zich nog voordoen met de e-mail, die worden onderzocht.
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Aanvullingen op de agenda

Aanvulling op agendapunt 3: Voordrachten en stemming

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad in te stemmen met de herbenoeming van
Leanne de Boer als lid van de financiële commissie voor de termijn van drie jaar, conform
het rooster van aftreden.

Agendapunt 3: Voordrachten en stemming
De financiële commissie heeft het landelijk bestuur verzocht Leanne de Boer
voor herbenoeming als lid van de financiële commissie aan de landelijke
raad van 11 juni 2022 voor te dragen, voor de termijn van drie jaar conform
het rooster van aftreden.
Toelichting motivatie Leanne de Boer
De afgelopen jaren (sinds 2016) heb ik met veel plezier deelgenomen in de
financiële commissie van de Vereniging Scouting Nederland. Ik vind het
belangrijk dat de leden van de landelijke raad goed geïnformeerd worden
door het bestuur over de financiën van onze vereniging, zodat zij hun toezichthoudende taak kunnen
uitvoeren. Daar zet ik mij in de financiële commissie graag voor in. Daarbij neem ik, bij herbenoeming,
de voorzitterstaak binnen de financiële commissie over van vertrekkend lid Frank de Krom. Vanuit
mijn opleidingsverleden en werkverleden als controlerend accountant in de publieke sector (2007 tot
en met 2014) heb ik veel affiniteit met de financiële verslaggeving van ondernemingen zonder
winstoogmerk. Ik vind het leuk om in de cijfers van een organisatie te duiken en deze te analyseren,
en zet mijn kennis en ervaring graag in voor de raadsleden van de Vereniging Scouting Nederland.

Voordrachten en stemming

31

Aanvulling op agendapunt 12: Voortgang meerjarenbeleid Scouting
Nederland

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad kennis te nemen van het Stappenplan
meerjarenbeleid 2024-2025.

Agendapunt 12: Voortgang meerjarenbeleid Scouting Nederland
Procesplan
1. Opstellen meerjarenbeleid 2024-2025
2. Toetsen toekomstvisie voor periode na 2025

voor april 2023
voor april 2023

Welke stakeholders:
groepsbesturen
leiding (18-24)
explorers/roverscouts
regiobesturen
landelijke raad
landelijke teams
Methodiek:
- Kader voor het meerjarenbeleid 2024-2025 is de bestaande toekomstvisie
- Opnemen in activiteitenplan 2023: Het maken van het MJB en toetsen van de toekomstvisie is
een activiteit in het plan voor 2023.
Juni-juli 2022
- Informeren regiobesturen, landelijke teams en landelijke raad op 11 juni.
Oktober/november 2022
Organiseren van bijeenkomsten op regioniveau voor regio- en groepsbesturen en leiding (18-24)
waar, onder begeleiding van landelijk bestuursleden en regiocontactpersonen, het gesprek over het
meerjarenbeleid gevoerd wordt.
- Uitvoeren tijdens bestuurscafé/kampvuursessie of andere bijeenkomsten in het najaar.
Eventueel aansluiten bij regioraad maar heeft niet de voorkeur gezien benodigde tijd.
- Fysieke bijeenkomst begeleid door landelijk bestuurslid samen met regiocontactpersonen als
procesbegeleider
- Digitaal het net ophalen voor verslag
- Modeldraaiboek met uitnodiging, draaiboek en overzicht faciliteiten
- In methodiek ruimte geven aan ieders stem - deep democracy
- Organiseren dat de uitkomst getoetst kunnen worden aan de huidige Toekomstvisie
- Aanvullend de methodiek aanbieden die regio zelf kan uitvoeren
Ochtendprogramma landelijke raad december
- Toetsen eerste uitkomsten van regiorondes
- Landelijke teams uitnodigen
Voorjaar 2023
• 'input ophalen uit buitenwereld' t.b.v. externe toetsing van en inzichten over maatschappelijke
waarde van Scouting.
• (digitaal) toetsen, bv via social, en gesprek voeren onder/met jeugdleden
(explorers/roverscouts) en jonge leidinggevenden.
• Overleg met landelijk teams over impact op inzet menskracht en financiën en vertaalslag naar
concretere activiteiten – realiteitscheck.
• Evt. prioriteren of keuzes voorbereiden als er teveel keuzes zijn.
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•

Uitkomsten van regiosessies, LR en digitale consultatie leggen naast huidige Toekomstvisie
om analyse te maken waar gaten zitten of aanpassing van Toekomstvisie na 2025 eventueel
nodig is.

Planning
Mei 2022 – september 2022:
Landelijke raad 11 juni 2022:
Juni 2022:
Mei 2022 – april 2023:
Najaar 2022:
Landelijke raad10 december 2022:
April 2023:
Landelijke raad juni 2023:
Landelijke raad december 2023:
1 januari 2024:
Landelijke raad juni 2024:

Uitwerken totale traject incl. de methodieken
Informeren landelijke raad over proces en stappenplan
Informeren regiobesturen en landelijke teams
over stappenplan
Input ophalen uit buitenwereld (NJI, SCP, etc)
Regiosessies
Ochtendprogramma terugkoppeling en toetsing
Vaststellen agenda LR juni en meerjarenbeleid door landelijk
bestuur
Vaststellen meerjarenbeleid 2024-2025
Vaststellen activiteitenplan 2024
Ingangsdatum meerjarenbeleid 2024-2025
Vaststellen Toekomstvisie 2026 e.v.
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Bijlagen

Bijlage 1 - Jaaroverzicht geschillen 2021

Aantal aanvragen in 2021
Aantal
initiële
aanvragen
Geschillencommissie
Commissie van Beroep

11
3

Aantal
behandeld/in
behandeling

Aantal ingetrokken
na bemiddeling

5
2

0
0

Aantal ingetrokken vóór
behandeling (bijv. formulier
niet ingestuurd, bezwaar
tegen bijdrage)
6
1

Samenvatting uitspraken uit 2021
Geschillencommissie
(op twee zaken die in 2021 zijn gestart is in 2022 uitspraak gedaan, deze zijn niet in dit overzicht
opgenomen)
1. GC2021-02: op non-actiefstelling, schorsingsverzoek, onderzoek naar
grensoverschrijdend gedrag, anonimiteit, gebrekkige vorm besluit
Verzoeker is op non-actief gesteld door verweerder (bestuur van een groep) vanwege
vermeend grensoverschrijdend gedrag. Na een niet-geslaagde bemiddeling verzoekt
verweerder de op non-actiefstelling te vernietigen en de voorzitter een waarschuwing te
geven.
Partijen hadden ter zitting niet alle stukken ter beschikking gesteld. Na daarvoor de
gelegenheid te hebben gekregen, is slechts een deel op tijd alsnog verstrekt.
Het besluit is gebrekkig tot stand gekomen, onder meer omdat niet de toegestane termijn is
toegepast en er geen vermelding was van de mogelijkheid het besluit aan te vechten.
Daarnaast is de motivatie gebrekkig. Het is niet duidelijk welk gedrag aanleiding was voor het
besluit, evenmin is daar desgevraagd later nadere toelichting op gegeven.
De commissie beoogt zoveel mogelijk definitief in een geschil te besluiten en geeft de
verweerder gelegenheid informatie te verstrekken aan de commissie, eventueel
geanonimiseerd. Hieraan is geen gevolg gegeven, waardoor de motivering onvoldoende is
gebleven. De verweerder krijgt van de commissie gelegenheid het besluit te herstellen door
de rechtsgevolgen van de op non-actiefstelling vier weken in stand te laten.
De commissie geeft in de uitspraak verder het belang aan de processtappen in het reglement
zorgvuldig te volgen. En dat een bestuur de taak heeft gepaste maatregelen te nemen jegens
leden. Een terughoudende houding omdat er bij justitie mogelijk een proces loopt past daar
niet goed bij en niet bij de regel dat de periode van op non-actiefstelling actief voor onderzoek
gebruikt moet worden.
Uitspraak: Vernietiging besluit tot op non-actiefstelling, rechtsgevolgen blijven vier weken in
stand, afwijzing van het meer verzochte.

2. GC2021-04: opheffing van of ontheffing lidmaatschap, termijnoverschrijding,
onvoldoende gelegenheid zienswijze, gevolgen in stand laten.
Het lidmaatschap bij de groep van verzoeker is door verweerder (groepsbestuur) beëindigd.
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Verzoeker vraagt de commissie het besluit te vernietigen vanwege onvoldoende grond en niet
volgen van juiste procedure.
Het is niet duidelijk of het besluit van verweerder een opzegging of ontzetting is. Verweerder
geeft aan niet met het verschil bekend te zijn. Omdat verzoeker in het geschillenformulier het
besluit opvat als een opzegging, merkt de commissie het besluit als zodanig aan. Dat
verzoeker zijn bezwaar niet binnen de termijn deed acht de commissie verschoonbaar, omdat
in het besluit niets over de bezwaarmogelijkheid is vermeld.
De commissie oordeelt dat het besluit gebrekkig tot stand is gekomen. Verzoeker is
onvoldoende in de gelegenheid geweest een zienswijze te geven, nu hij om medische
redenen niet bij de groepsraad aanwezig kon zijn. Daarnaast miste vermelding van de
bezwaarmogelijkheid en ondertekening in het besluit.
De commissie laat de rechtsgevolgen van het besluit wel in stand, omdat verzoeker eerder
heeft aangegeven geen lid meer te willen zijn. Door vernietiging van het rechtsgevolg zou
verzoeker nog lid zijn, dat beogen beide partijen niet.
Uitspraak: Vernietiging besluit, rechtsgevolgen blijven in stand.

3. GC2021-07: functie-ontheffing of afspraak, stichting bij een groep, niet ontvankelijkheid
Verzoeker, teamleider bij een welpenspeltak, is volgens haar uit functie gezet door de stichting
bij een Scoutinggroep.
Verzoeker vraagt het handelen van het bestuur te toetsen op onrechtmatigheden.
Het stichtingsbestuur stelt dat zij geen besluit heeft genomen, omdat bij een bemiddeling
afspraken zijn gemaakt, waarbij verzoeker zou stoppen als teamleider. Verzoeker had de
mogelijkheid hiertegen op te komen bij de commissie, waarvoor een termijn van drie maanden
geldt. Dat heeft verzoekster niet gedaan. Emotionele toestand als reden weegt niet op tegen
belang van betrokkenen bij een tijdige afronding.
Het bestuur heeft verzoeker uitgeschreven naar aanleiding van die afspraken.
De commissie oordeelt dat het bestuur mocht uitgaan van de gemaakte afspraken en dat er
geen sprake is van een besluit. Uitschrijving is bij deze groep belegd bij de stichting volgens
het reglement.
Uitspraak: Verzoek niet-ontvankelijk

Commissie van beroep
1. CB2021-02: op non-actiefstelling, uitspraak door aangewezen lid, deugdelijke
motivering bij onbepaalde duur, belang
Verzoeker is door het landelijk bestuur op non-actief gesteld vanwege vermeend
grensoverschrijdend gedrag. Verzoeker vraagt de geschillencommissie de op nonactiefstelling te schorsen.
Het besluit van verweerder houdt in dat de op non-actiefstelling duurt tot in laatste instantie
door het openbaar ministerie en/of de rechter is beslist, zoals in artikel 105 van het
huishoudelijk reglement beschreven.
Verweerder vraagt aan de commissie verzoeker niet-ontvankelijk te verklaren, omdat
verzoeker de voorwaarden van het besluit overtreden heeft door op kamp te gaan. Het
aangewezen lid van de commissie (hierna commissie genoemd) stelt dat overtreding van het
besluit niet gerechtvaardigd is, maar voor deze procedure, die alleen doelt op schorsing van
de op non-actiefstelling, niet van belang.
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De commissie stelt dat bij het beoordelen of een voldoende motivering aanwezig is, getoetst
moet worden of er aangifte is gedaan, omdat er sprake is van een onbepaalde duur van een
op non-actiefstelling. Uitgangspunt zijn de omstandigheden ten tijde van het besluit.
De commissie oordeelt dat het besluit onvoldoende gemotiveerd is. Er is geen feitelijke
invulling on onderbouwing gegeven aan de termen in het huishoudelijk reglement. Er blijkt uit
het besluit niet voldoende welk gedrag uitdrukkelijk aanleiding geeft tot een op nonactiefstelling. Het is niet duidelijk wat de informatie inhoudt die van justitie ontvangen is, welke
melding binnen is gekomen vanuit de vereniging en welk verband er is met een gedraging die
leidde tot de op non-actiefstelling. Er blijkt uit het besluit en overige informatie niet dat er
sprake is van een aangifte.
De commissie schorst het besluit. De commissie oordeelt dat verzoeker niet direct belang
heeft bij een schorsing, omdat verzoeker zelf gevraagd heeft de behandeling uit te stellen. Het
besluit blijft tot de gevraagde uitsteldatum van kracht. Een schorsing heeft geen
terugwerkende kracht en staat andere of nieuwe maatregelen door het landelijk bestuur niet in
de weg.
Uitspraak: Schorsing van de op non-actiefstelling, schorsing gaat op later moment in.
2. CB2021-03 voorlopige voorziening: opzegging lidmaatschap, geen oordeel over besluit
zelf, geen spoedeisend belang
Het lidmaatschap van verzoeker is door het landelijk bestuur opgezegd. Daarvoor was
verzoeker op non-actief gesteld vanwege vermeend grensoverschrijdend gedrag, dit besluit is
door de commissie geschorst. Het landelijk bestuur heeft het besluit tot opzegging
lidmaatschap genomen voordat de schorsing in ging. Verzoeker is tegen het besluit in
bezwaar gekomen en vraagt de geschillencommissie daarbij om een voorlopige voorziening te
treffen hangende de behandeling van de hoofdzaak.
Verzoeker heeft aangevoerd dat hij wil deelnemen aan activiteiten. Hij voert ook aan dat de
opzegging niet in stand kan blijven omdat de beweerdelijke overtreding van een op nonactiefstelling, die de grond voor het besluit is, niet aanwezig is.
De vraag bij behandeling van de verzochte voorlopige voorziening is of de opzegging
geschorst moet worden. Daarvoor worden de bekend geworden belangen gewogen. Over de
juistheid van de beslissing zelf wordt niet geoordeeld. Ook is een uitspraak over vernietiging
van het besluit niet aan de orde, dat is aan de gehele commissie tijdens de hoofdzaak. Tenzij
bij de behandeling al duidelijk wordt dat de commissie het besluit zal gaan vernietigen.
Het aangewezen lid van de commissie oordeelt dat verzoeker geen spoedeisend belang heeft
aangetoond, anders dan kunnen deelnemen aan activiteiten in algemene zin. Tevens oordeelt
het aangewezen lid voorlopig dat er wel kan worden gesproken van overtreding van de op
non-actiefstelling omdat er is deelgenomen aan een kamp. Het is niet nu al duidelijk dat het
besluit vernietigd zal worden.
Uitspraak: afwijzing van de voorlopige voorziening.
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Opening nieuw stafhuis Naaldenveld

Haarlems Weekblad: “Burgemeesters openen nieuw
stafhuis op Scoutingterrein het Naaldenveld”
https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/overig/807735/
burgemeesters-openen-nieuw-stafhuis-opscoutingterrein-het-naal
Bloemendaal Nieuws: “Drie burgemeesters openen nieuw
stafhuis Scouting Labelterrein”
https://bloemendaal.nieuws.nl/algemeen/40425/
drie-burgemeesters-openen-nieuw-stafhuis-scoutinglabelterrein/
De Zandvoortse Courant: “Nieuw stafhuis voor Scouting
Labelterrein het Naaldenveld”
https://zandvoortsecourant.nl/nieuw-stafhuis-voorscouting-labelterrein-het-naaldenveld/
Haarlem Updates: “Burgemeesters van Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort openen nieuw stafhuis
Scouting Labelterrein het Naaldenveld”
https://www.haarlemupdates.nl/2022/04/02/
burgemeesters-van-bloemendaal-heemstede-enzandvoort-openen-nieuw-stafhuis-scouting-labelterreinhet-naaldenveld/
Heemsteedse Courant: “Rob Lubbers ontvangt
koninklijke onderscheiding voor 30 jaar scoutingwerk”
https://www.heemsteedsecourant.nl/lokaal/
mensen/807788/rob-lubbers-ontvangt-koninklijkeonderscheiding-voor-30-jaar-sc?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=twitter
Heemsteedse Courant: “Burgemeesters openen nieuw
stafhuis op Scoutingterrein het Naaldenveld”
https://www.heemsteedsecourant.nl/lokaal/
overig/807742/burgemeesters-openen-nieuw-stafhuis-opscoutingterrein-het-naal
Lokaal aan zee: “Burgemeesters openen nieuw stafhuis
op Scoutingterrein het Naaldenveld”
https://www.lokaalaanzee.nl/nieuws/zandvoort/807746/
burgemeesters-openen-nieuw-stafhuis-opscoutingterrein-het-naal
Noord-Hollands Dagblad: “Scouts Naaldenveld vieren
feest: Met kamperen leer je meer dan een half jaar op
school”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/
dmf20220402_63079010

Haarlems Dagblad: “Scouts Naaldenveld vieren feest:
Met kamperen leer je meer dan een half jaar op school”
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/
dmf20220402_63079010?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=twitter
IJmuider Courant: “Scouts Naaldenveld vieren feest: Met
kamperen leer je meer dan een half jaar op school”
https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/
dmf20220402_63079010

Nationale Dodenherdenking

Siris.nl: “Lieropse scouts actief bij Nationale Herdenking
op de Dam”
https://siris.nl/nieuws/artikel/lieropse-scout-actief-bijnationale-herdenking-op-de-dam
Udens Weekblad: “Scouts van Uotha helpen mee bij
Nationale Herdenking op de Dam”
https://www.kliknieuws.nl/regio/uden/193172/scouts-vanuotha-helpen-mee-bij-nationale-herdenking-op-de-dam
Brabants Dagblad: “Scouts Jelle (13) en Wendy (14) uit
Udenhout helpen bij dodenherdenking op de Dam”
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/scouts-jelle-13-en-wendy14-uit-udenhout-helpen-bij-dodenherdenking-op-dedam~a76ca971/
Mooi Son en Breugel: “Dutmella-scouts helpen mee bij de
Nationale Herdenking op de Dam”
https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/
algemeen/31420/dutmella-scouts-helpen-mee-bij-denationale-herdenking-op-de-dam
BN de Stem: “Deze West-Brabantse scouts helpen
vanavond bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam”
https://www.bndestem.nl/breda/deze-westbrabantse-scouts-helpen-vanavond-bij-de-nationaledodenherdenking-op-de-dam~a56cc032/
Brabants Centrum: “Boxtelse scout helpt bij
4-meiherdenking op Dam”
https://www.brabantscentrum.nl/nieuws/algemeen/36703/
boxtelse-scout-helpt-bij-4-meiherdenking-op-dam
Ons Son en Breugel: “Scout Veerle Maximus helpt op 4
mei mee bij Nationale Herdenking”
https://onssonenbreugel.nl/nieuws/scout-veerle-maximushelpt-op-4-mei-mee-bij-nationale-herdenking/

Slaponline.nl: “Jochem Vermeulen woensdag als scout bij
de Dodenherdenking op de Dam”
https://www.slaponline.nl/nieuws/jochem-vermeulenwoensdag-als-scout-bij-de-dodenherdenking-op-de-dam/
’t Contact: “’Deze kans krijg je maar één keer’”
https://www.slaponline.nl/nieuws/wp-content/
uploads/2022/05/jochem-pdf-onder-tekst.pdf
DTV Nieuws: “Jurre en Niels (13) helpen mee bij
Nationale Herdenking op de Dam: 'Het is een eer'”
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/jurre-en-niels-13helpen-mee-bij-nationale-herdenking-op-de-dam-het-iseen-eer
Oisterwijk Nieuws: “Haarense scout op De Dam bij
Nationale Herdenking”
https://www.oisterwijknieuws.nl/2022/05/haarense-scoutop-de-dam-bij-nationale-herdenking/
Heeze Leende: “Guus en Jesca hielpen op 4 mei mee
aan de Nationale Herdenking op de Dam”
https://heeze-leende24.nl/home/artikel/81337/Guusen-Jesca-hielpen-op-4-mei-mee-aan-de-NationaleHerdenking-op-de-Dam
Het Klaverblad: “Sebastiaan van Vark (14) helpt mee aan
de Nationale Herdenking op de Dam”
https://www.hetklaverblad.nl/historie/sebastiaan-van-vark14-helpt-mee-aan-de-nationale-herdenking-op-de-dam/
Mooi Boxtel: “Arwen Hooijmans uit Boxtel helpt mee bij
de Nationale Herdenking op de Dam”
https://www.mooiboxtel.nl/nieuws/algemeen/56826/
arwen-hooijmans-uit-boxtel-helpt-mee-bij-de-nationaleherdenkin
Dongen Nieuws: “Freek (15) hielp op 4 mei mee aan de
Nationale Herdenking op de Dam”
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20220505/freek-15hielp-op-4-mei-mee-aan-de-nationale-herdenking-op-dedam/
Oisterwijk Nieuws: “Joost Hop uit Haaren vertelt over de
Dodenherdenking op De Dam”
https://www.oisterwijknieuws.nl/2022/05/joost-hop-uithaaren-vertelt-over-de-dodenherdenking-op-de-dam/

Brabants Centrum: “Boxtelse scout droeg krans van
25 kilo naar de Dam: ‘Grote eer om bij nationale
dodenherdenking te mogen helpen’”
https://www.brabantscentrum.nl/nieuws/
algemeen/36750/-grote-eer-om-bij-nationaledodenherdenking-te-mogen-helpenGemerts Nieuwsblad: “Gemertse scout Marith Verspaget
assisteerde bij Dodenherdenking op de Dam”
https://www.gemertsnieuwsblad.nl/2022/05/87363/

Verhuizing naar Zeewolde

Leusder Krant: “Plan: 33 woningen op terrein van
hoofdkantoor Scouting Nederland aan de Larikslaan”
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/nieuwbouw/822039/
plan-33-woningen-op-terrein-van-hoofdkantoor-scoutingnederland

Bezoek Koningin Máxima

Monarchio: “Regina Maxima a Zeewolde Scouting Estate”
https://monarchico.blogspot.com/2022/05/regina-maximazeewolde-scouting-estate.html
Omroep Zeeland: “Scouts Linde en Nora ontmoeten
Máxima: 'Ik vond het wel heel spannend'”
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14658383/scoutslinde-en-nora-ontmoeten-maxima-ik-vond-het-wel-heelspannend
UFO No More: “Queen Maxima visits Scouting Estate
Zeewolde”
https://ufonomore.com/blog/2022/5/13/queen-maximavisits-scouting-estate-zeewolde
PZC: “Linde (10) na bezoek Maxima aan
Scoutinglandgoed Zeewolde: ‘Ik was eerst wel
zenuwachtig’”
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/linde-10-na-bezoekmaxima-aan-scoutinglandgoed-zeewolde-ik-was-eerstwel-zenuwachtig~aabf7b1a/
Omroep Flevoland: “Koningin Máxima brengt bezoek aan
scoutinglandgoed”
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/285234/koninginmaxima-brengt-bezoek-aan-scoutinglandgoed

Noordhollands Dagblad: “Hoornse scouts presenteren
duurzaam zeilbootje aan koningin Maxima”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/
dmf20220513_89867072
ModekoninginMaxima.nl: “Zien: Máxima op pad met de
scouting”
https://www.modekoninginmaxima.nl/mode-maximamode-algemeen/zien-maxima-op-pad-met-de-scouting
De Stentor: “Koningin Máxima leert in Zeewolde over
water en duurzaamheid”
https://www.destentor.nl/video/productie/koninginmaxima-leert-in-zeewolde-over-water-enduurzaamheid-303554
De Stentor: “Linde (10) na bezoek Maxima aan
Scoutinglandgoed Zeewolde: ‘Ik was eerst wel
zenuwachtig’”
https://www.destentor.nl/veluwe/linde-10-na-bezoekmaxima-aan-scoutinglandgoed-zeewolde-ik-was-eerstwel-zenuwachtig~aabf7b1a/
Libelle: “Máxima laat zien hoe je een hip pak combineert
met loafers”
https://www.libelle.nl/de-oranjes/maxima-laat-zien-hoe-jeeen-hip-pak-combineert-met-loafers~b57ed372/
AD: “Linde (10) na bezoek Maxima aan
Scoutinglandgoed Zeewolde: ‘Ik was eerst wel
zenuwachtig’”
https://www.ad.nl/zeeland/linde-10-na-bezoek-maximaaan-scoutinglandgoed-zeewolde-ik-was-eerst-welzenuwachtig~aabf7b1a/
Agenparl: “Koningin Máxima bezoekt waterscouts op
Scoutinglandgoed Zeewolde”
https://agenparl.eu/koningin-maxima-bezoektwaterscouts-op-scoutinglandgoed-zeewolde/
Vorsten: “Koningin Máxima bezoekt Scoutinglandgoed
Zeewolde”
https://www.vorsten.nl/vorstenhuizen/nederland/koninginmaxima-bezoekt-scoutinglandgoed-zeewolde/
Ditjesendatjes.nl: “Koningin Máxima bezoekt
Scoutinglandgoed Zeewolde”
https://www.ditjesendatjes.nl/koningin-maxima-bezoektscoutinglandgoed-zeewolde/

Koninklijk Huis: “Koningin Máxima bezoekt waterscouts
op Scoutinglandgoed Zeewolde”
https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2022/05/13/
koningin-maxima-bezoekt-waterscouts-opscoutinglandgoed-zeewolde
Harderwijker Courant: “Koningin Máxima bezoekt
waterscouts op Scoutinglandgoed Zeewolde”
https://www.harderwijkercourant.nl/lokaal/
verenigingen/822586/koningin-maxima-bezoektwaterscouts-op-scoutinglandgoed-zeewolde
BN de Stem: “Linde (10) na bezoek Maxima aan
Scoutinglandgoed Zeewolde: ‘Ik was eerst wel
zenuwachtig’”
https://www.bndestem.nl/zeeland/linde-10-na-bezoekmaxima-aan-scoutinglandgoed-zeewolde-ik-was-eerstwel-zenuwachtig~aabf7b1a/
MSN.com: “Koningin Máxima bezoekt Scoutinglandgoed
Zeewolde”
https://www.msn.com/nl-nl/entertainment/royalty/koninginm%C3%A1xima-bezoekt-scoutinglandgoed-zeewolde/
Nederlands nieuws: “Linde (10) na bezoek Maxima
aan Scoutinglandgoed Zeewolde: ‘Ik was eerst wel
zenuwachtig’”
https://www.nederlandsenieuws.com/linde-10-na-bezoekmaxima-aan-scoutinglandgoed-zeewolde-ik-was-eerstwel-zenuwachtig/
Utrecht News: “Linde (10) na bezoek Maxima aan
Scoutinglandgoed Zeewolde: ‘Ik was eerst wel
zenuwachtig’”
https://www.utrecht.news/linde-10-na-bezoek-maximaaan-scoutinglandgoed-zeewolde-ik-was-eerst-welzenuwachtig/
Gelderlander: “Koningin Máxima leert in Zeewolde over
water en duurzaamheid”
https://www.gelderlander.nl/video/serie/kortereportage-977/productie/koningin-maxima-leert-inzeewolde-over-water-en-duurzaamheid-303554
Tubantia: “Koningin Máxima leert in Zeewolde over water
en duurzaamheid”
https://www.tubantia.nl/video/serie/-976/productie/
koningin-maxima-leert-in-zeewolde-over-water-enduurzaamheid-303554

Zeewolde Actueel: “Koningin Máxima bezoekt
waterscouts op Scoutinglandgoed Zeewolde”
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/
algemeen/258009/koningin-maxima-bezoektwaterscouts-op-scoutinglandgoed-zeewolde

Kaagcup

Unity: “Ruim 1700 waterscouts tijdens Scouting Kaagcup
Zeilwedstrijden”
https://www.unity.nu/Artikelen/regio070/ruim-1700waterscouts-tijdens-scouting-kaagcup-zeilwedstrijden
Bollenstreek Omroep: “Hemelvaartsweekend in het teken
van Kaagcup Zeilwedstrijden”
https://www.bollenstreekomroep.nl/hemelvaartsweekendin-het-teken-van-kaagcup-zeilwedstrijden/
De Teyding: “1700 waterscouts op de Kagerplassen”
https://www.deteyding.nl/1700-waterscouts-op-dekagerplassen/
Wassenaarders: “Wassenaarse Scoutinggroepen
Doen Mee Met Strijd Op Hemelvaartsweekend Om
Felbegeerde Kaagcup”
https://wassenaarders.nl/2022052015009/nieuws/
wassenaarse-scoutinggroepen-doen-mee-met-strijd-ophemelvaartsweekend-om-felbegeerde-kaagcup
Sleutelstad.nl: “Scouts strijden om felbegeerde Kaagcup”
https://sleutelstad.nl/agenda/2022/05/scouts-strijden-omfelbegeerde-kaagcup/
Blik op Lisse: “Waterscouts uit Lisse doen mee met
Kaagcup”
https://www.blikoplisse.nl/item/12417-waterwscouts-uitlisse-doen-mee-met-kaagcup
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