
Bij Scouting bieden we jeugd en jongeren een 
fantastisch avontuur en dragen we bij aan hun 
persoonlijke ontwikkeling. We leren ze dat het 
belangrijk is om waarde toe te voegen aan de 
samenleving.

Aangesloten zijn bij Scouting Nederland biedt 
vele voordelen: samen sta je sterker dan alleen. 
Samen zorgen we ervoor dat de vereniging zich 
blijft ontwikkelen, gezamenlijke belangen behartigd 
worden en dat je als groep altijd kunt terugvallen 
op kennis er ervaring binnen de vereniging. 

Het succes van je eigen Scoutinggroep is 
afhankelijk van vijf factoren: Spel, Vrijwilligers, 
Accommodaties & materiaal, Bestuur & 
organisatie en Financiën. Hier lees per 
succesfactor waarom het lidmaatschap van 
Scouting Nederland zo belangrijk is en welke 
voordelen dit je biedt.

Spel: de landelijke organisatie biedt jouw 

Scoutinggroep van alles om je te helpen jouw 

scouts een kwalitatief goed Scoutingspel te bieden.

Vrijwilligers: de kwaliteit en het plezier in Scouting 

wordt vergroot door de mogelijkheid jezelf te 

trainen en op te leiden tot gekwalificeerd vrijwilliger. 

Accommodaties & materiaal: een goed clubhuis 

of wachtschip, mooie tenten, gps, pionierhout, 

bijlen, pannen: essentieel voor een goed 

Scoutingspel! 

Bestuur & organisatie: een goed bestuur zorgt 

ervoor dat vandaag alles op rolletjes loopt. 

Maar ook morgen, overmorgen en in de verdere 

toekomst.

Financiën: klopt de kas? Hoe zit het met de 

brandverzekering van het clubhuis? Welke 

subsidies kan jouw groep aanvragen? We helpen 

je graag!
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Meer ontdekken? www.scouting.nl

Vijf succesfactoren voor jouw 

Scoutinggroep

Waar komt toch dat geld 
vandaan?
Wist je dat de ScoutShop geen 
winstoogmerk heeft en dat alle 
opbrengsten geïnvesteerd worden in de  
vereniging? En wist jij dat de
contributie maar een deel van de 
inkomsten van Scouting Nederland 
uitmaakt? Een grote vereniging als 
Scouting heeft uiteraard grote inkomsten 
en grote uitgaven. Het merendeel van 
de inkomsten bestaat uit de opbrengsten 
van de ScoutShop, de contributie en 
het Scouting Nederland Fonds. En de 
vereniging spant zich in om het aantal 
donateurs, sponsoren en partners te 
vergroten. Daarnaast ontvangt Scouting 
jaarlijks een mooie bijdrage van de 
deelnemers van de Postcode Loterij. Al 
deze inkomsten worden uitgegeven aan 
de ledenactiviteiten van Scouting, de 
landelijke organisatie, de ontwikkeling van 
nieuwe producten en  diensten en  alle 
andere zaken die bij de succesfactoren 
beschreven staan.

Succesfactor Financiën
Klopt de kas? Moet je geld reserveren voor het grote feest dat je 
over vier jaar wilt vieren? Hoe zit het met de brandverzekering van 
het clubhuis? Welke subsidies kan jouw groep aanvragen? Ook op 
financieel terrein hebben we elkaar bij Scouting heel wat te bieden.
• Alle leden van Scouting Nederland zijn verzekerd voor
• aansprakelijkheid en ongevallen.
• Via Scouting Nederland kun je verzekeringen afsluiten voor 

reizen en bagage, rechtsbijstand en het clubhuis.
• De Nationale Scoutingloterij brengt voor groepen rechtstreeks 

geld in het laatje.
• Voor specifieke ondersteuning doe je een beroep op het team 

van financieel specialisten.
• Bij het Scouting Nederland Fonds kun je een bijdrage 

aanvragen, bijvoorbeeld voor de bouw of verbouwing van je 
clubhuis of voor een bijzonder project. Bovendien onderhoudt 
de vereniging contacten met diverse andere fondsen zoals het 
Gehandicapte Kind en Jantje Beton.

• Als grote organisatie staan we sterk in onderhandelingen. Dat 
heeft mooie resultaten opgeleverd! Denk hierbij aan de centrale 
afspraaken met Albert Heijn voor de kampboodschappen en 
kortingen bij pretparken. 

Scoutingregio’s en admiraliteiten
Naast de groepen en de landelijke organisatie vormen de 
regio’s en admiraliteiten een belangrijk deel van Scouting 
Nederland. De regionale vrijwilligers zijn goed op de 
hoogte van de regionale situatie en helpen groepen vanuit 
hun eigen Scoutingervaring. 
De regio en admiraliteit geven advies aan groepen en 
organiseren contactavonden, regioraden, specifieke 
trainingen en speltakdagen zoals de Bever-Doe-Dag en 
de Jungledag. Hiervoor krijgen zij ondersteuning van de 
landelijke organisatie.
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Als je lid bent van Scouting kun je 
onder andere gebruik maken van:
• mogelijkheid tot deelname aan nationale en 

internationale Scoutingevenementen.
• spelmaterialen, tips en achtergrondinformatie over 

Scouting.
• trainingen en cursussen via Scouting Academy.
• alle inspiratie uit jouw eigen Scouting Magazine dat je 

vier keer per jaar ontvangt.
• ondersteuning van besturen.
• de informatie uit de tweewekelijkse @-scout.
• de website boordevol inspiratie.
• de Scouting-ledenprijs op de Scouting Labelterreinen 

of Scoutingterreinen in het buitenland.
• het ledenadministratiesysteem Scouts Online.
• de resultaten van belangenbehartiging bij overheid en 

maatschappelijke organisaties.
• verzekeringen voor aansprakelijkheid en ongevallen.
• het lidmaatschap van beide wereldorganisaties.
• ondersteuning van specialistenteams in zowel goede 

als moeilijke tijden.
• speciale aanbiedingen bij de ScoutShops met je 

Scoutcard.
• nog veel, veel, veel meer om de leden van jouw groep 

de beste Scoutingbeleving te geven.

Jouw Scoutcard download je eenvoudig zelf!
Om je Scoutcard te downloaden, ga je naar Scouts Online en 
log je in. Vervolgens klik je links bovenin op ‘Mijn Scouting’ en 
vervolgens op ‘Mijn basisgegevens’. Klik rechts onderin op 
‘Download Scoutcard’ en dan opent zich een PDF met jouw 
Scoutcard. Ten slotte kun je jouw Scoutcard printen.

Succesfactor Vrijwilligers
Vrijwilligers zoals jij dragen bij aan de kwaliteit 
van het spel. Naast een gezellige groep wordt de 
kwaliteit en het plezier in Scouting vergroot door de 
mogelijkheid jezelf te ontwikkelen en op te leiden 
tot gekwalificeerd vrijwilliger. Dit wordt ook zeer 
gewaardeerd en  belangrijk gevonden  door ouders 
en de buitenwereld. De landelijke organisatie biedt
hiervoor allerhande mogelijkheden.
• Scouting Academy ontwikkelt in samenwerking 

met de trainers in de regio allerlei trainingen om 
je te ontwikkelen op een manier die bij je past: je 
volgt trainingen in je regio, leert in je eigen groep 
of juist online.  Al deze kennis en vaardigheden 
neem je je hele leven lang mee!

• Om vrijwilligers te werven, vind je op de website 
van Scouting functieprofielen, vacatureteksten 
en diverse materialen voor werving.

• Het landelijk ontwikkelde vrijwilligersbeleid helpt 
je om je vrijwilligers gemotiveerd, gewaardeerd 
en betrokken te houden. 

• Scouting heeft verschillende waarderingstekens 
die je aan kunt vragen voor je vrijwilligers.

• Ook de Gilwell-trainingen, de zeiltrainingen bij 
de Zeilschool Scouting Nederland en de CWO-
erkenningen helpen je om je als vrijwilliger bij 
Scouting te ontwikkelen.

Succesfactor Accommodaties & 
materiaal
Een goed clubhuis of wachtschip, mooie tenten, 
gps, verf, pionierhout, bijlen, pannen. Onder 
de noemer Accommodaties & materiaal vallen 
allerlei hulpmiddelen die je kunt gebruiken om het 
Scoutingspel te spelen.
• In de ScoutShops in het land en via www.

scoutshop.nl kun je Scoutingmateriaal en 
andere handige producten bestellen.

• Heb je specialistische vragen over je 
clubhuis? Wil je advies over verbouw, 
nieuwbouw of over brandveiligheid? Vraag 
het de accommodatieconsulenten van het 
Kennisnetwerk!

• Op de website van Scouting Nederland vind je 
veel informatie over wet- en regelgeving.

• Ook voor de veiligheid kun je bij Scouting 
terecht: van veiligheidsbladen tot de 
periodieke botenkeuring. 

• Kamperen doe je natuurlijk op de meer dan 
vijfentwintig Scouting Labelterreinen. Je vindt 
ze gemakkelijk op labelterreinen.scouting.nl. 

Succesfactor Spel
Het belangrijkste bij Scouting is natuurlijk het spel. En daarom biedt de landelijke organisatie van alles om je te helpen 
jouw scouts een kwalitatief goed Scoutingspel te  bieden. Hoe doen we dat? Hieronder zie je enkele voorbeelden.
• Er zijn allerlei nieuwe spelmaterialen ontwikkeld. Je kunt hierbij denken aan kompassen (handboeken voor leiding), 

leuke gidsen voor jeugdleden. Maar ook badges en insignes, de Scoutfit, speltaktekens en ga zo maar door. Het 
spel is continu in beweging en insignes blijven doorontwikkeld worden. Zo is er altijd iets nieuws te doen!

• Voor specialistische vragen over spel en programma’s kun je terecht bij het Team spelspecialisten.
• In de activiteitenbank op www.scouting.nl vind je veel spannende en uitdagende Scoutingspeltips in thema voor de 

verschillende speltakken en voor alle activiteitengebieden.
• De landelijke website, de jeugdwebsites, social media, @-scout en de Scouting Magazines staan boordevol 

Scoutinginspiratie voor leiding en bestuur.
• Met elkaar zijn we in staat geweldige evenementen te organiseren en door het lidmaatschap van Scouting 

Nederland hebben scouts de mogelijkheid om deel te nemen aan landelijke en internationale activiteiten zoals de  
HIT,  Scout-In, de Nationale Jamboree, LSW, LSZW, Nawaka, de World Scout Moot en de World Scout Jamboree.

Succesfactor Bestuur & organisatie
Een goed bestuur zorgt ervoor dat vandaag alles op rolletjes loopt. Maar ook morgen  overmorgen en in de verdere 
toekomst. Een bestuur schept voorwaarden waardoor de organisatie goed draait. Scouting Nederland heeft op het 
gebied van Bestuur & organisatie diverse tools die je kunnen helpen:
• Met Scouts Online houd je je ledenadministratie op orde en kan je de contributie gemakkelijk innen.
• Samen werken we aan een positief en eigentijds imago van Scouting. Dat gebeurt overal in Nederland. Het 

Landelijk team Communicatie richt zich daarbij op landelijke media en ondersteunt contactpersonen communicatie 
in groepen en regio’s.

• Scouting Nederland behartigt de belangen van alle leden. We praten landelijk mee over bijvoorbeeld positief 
jeugdbeleid en toegankelijke natuur. Ook ondernemen we actie bij knelpunten in wet- en regelgeving, om er zo voor 
te zorgen dat we het Scoutingspel overal kunnen blijven spelen.

• Scouting Nederland wil alle scouts een veilige speelomgeving bieden. Door samen te werken met andere 
vrijwilligersorganisaties, zijn er stappen gezet rondom het VOG-beleid, een gedragscode en een gezamenlijke 
‘zwarte lijst’.

• Voor calamiteiten is de vereniging 24 uur per dag bereikbaar via 033 496 0911. Je kunt een beroep doen op de 
vrijwilligers van het landelijk opvangteam of advies krijgen hoe je om moet gaan met - soms lastige - pers. 

• Groepsbesturen verbeteren hun kwaliteit met de hulp van het traject Bestuursontwikkeling, waar ze met andere 
besturen ervaringen delen en tips uitwisselen.

• Via Scouting Nederland ben je lid van de internationale Scoutingorganisaties WOSM en WAGGGS. Daardoor kun je 
deelnemen aan internationale evenementen en kamperen op Scoutingterreinen in het buitenland. 


