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Acties gemeente 

Jaarkalender Scouting 

 

 
 

Maand Scoutingactiviteit Te ondernemen acties Gemeentelijke activiteiten Maatschappelijke 
activiteiten 

Aug.  Uitnodigen ambtenaar / wethouder / raadsleden 
voor overvliegen 

  

  Subsidieaanvraag versturen   

     

  Persbericht naar lokale pers over start seizoen / 
overvliegen 

  

     

Sept. Start seizoen / 
overvliegen 

Ontvangen en rondleiden wethouder / raadsleden   

  Persbericht naar lokale pers over deelname 
Scout-In, focus op deskundigheidsbevordering 

  

 Scout-In    

     

Okt.  Persbericht naar lokale pers over JOTA-JOTI   

  Uitnodigen ambtenaar / wethouder / raadsleden 
voor bouw clubhuis 

Begrotingsbehandeling  

 JOTA-JOTI    

  Persbericht naar lokale pers over Natuurwerkdag Begrotingsvaststelling in de 
gemeenteraad 

 

Nov.   Uitnodigen B&W / 
raadsleden om samen te 
werken voor Natuurwerkdag 

Natuurwerkdag 
(eerste zaterdag van 
november) 

 Start bouw nieuw 
clubhuis 

Ontvangen en rondleiding wethouder / raadslid 
Opening verrichten 

Verzenden position paper 
naar gemeente, presentatie 
aan partijen 

 

     

  Persbericht naar lokale pers over kerstactiviteit Opstellen partijprogramma’s  
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Dec. Kerstactiviteit  Bijwonen / inspraak 
raadscommissie 

 

  Vrijwilligers in het zonnetje zetten, via lokale pers 
en eigen kanalen 

 Nationale Vrijwilligersdag 
(7 december) 

  Uitnodigen ambtenaar / wethouder / raadsleden 
nieuwjaarsmaaltijd 

  

     

     

Jan. Nieuwjaarsmaaltijd Foto en persbericht naar lokale pers   

 Nieuwjaarsreceptie Bijwonen nieuwjaarsreceptie in Scoutfit met alle 
Scoutinggroepen. Let op: geef kinderen hier ook 
een plek! 

Nieuwjaarsreceptie  

     

  Persbericht Jantje Beton collecte   

Feb. Jantje Beton collecte  Uitnodigen van college / 
raadsleden om met Scouting 
deel te nemen aan NLdoet 

Jantje Beton collecte 

     

 World Thinking Day    

  Oproep activiteit NLdoet naar lokale pers   

Mrt.     

 NLdoet    NLdoet 
(tweede weekend maart) 

   Gemeenteraadsverkiezingen  

     

  Persbericht naar lokale pers over Sint Joris   

Apr. Sint Joris    

     

  Felicitatie versturen naar nieuwe raadsleden en 
wethouders 

Installatie nieuwe raad en 
wethouders 

 

     

Mei Dodenherdenking Voorbereiding Dodenherdenking – na afloop 
persbericht naar lokale pers 

 Dodenherdenking 

  Persbericht naar lokale pers met uitnodiging voor 
groepskamp 

  

 Groepskamp Interview met ouder naar lokale pers sturen   

     

  Persuitnodiging reünie / 50-jarig bestaan   
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Jun. Reünie / 50-jarig 
bestaan 

Foto en bericht naar lokale pers   

   Voorjaarsnota vaststellen  

  Lezen voorjaarsnota: uitgangspunten voor 
speerpunten beleid voor volgend jaar 

  

     

Jul. Zomerkamp / 
groepskamp 

Foto en bericht naar lokale pers Kaartje sturen vanaf 
kamplocatie naar wethouder 
/ burgemeester 

 

     

     

     

 


