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Vrijwilligersbadge

Achtergrond
Naar aanleiding van terugkerende verzoeken in verschillende landelijke raden de afgelopen jaren, is
er een badge gemaakt voor alle vrijwilligers die géén leiding geven. Onder deze groep vallen
bijvoorbeeld plusscouts, maar ook bestuursleden of andere (groeps-, regionale- of landelijke)
vrijwilligers. Kortom, iedereen die niet iedere week voor de groep staat, maar wel een ondersteunende
functie bekleedt binnen de groep, de regio of het land. Deze groep vrijwilligers maakt geen onderdeel
uit van een speltak en geeft ook geen leiding aan een speltak. Met het dragen van een eigen badge is
duidelijk dat je eveneens een bijdrage levert aan het spel van Scouting. De vrijwilligersbadge mág
uiteraard ook gedragen worden door de speltakleiding omdat zij immers ook vrijwilliger zijn.
Het staat elke vrijwilliger vrij om te kiezen voor het dragen van de badge.
De badge
De badge heeft de kleur donkergroen gekregen, omdat dit afwijkt van de badges die er al zijn en het
goed past op de verschillende kleuren Scoutfit blouses. Deze kleur is daarnaast niet snel te verwarren
met het speltakteken waardoor de badge een eigen identiteit krijgt. Het kleurenschema van de badge
is ‘volwassen’ en knalt qua kleuren niet zo als de speltaktekens, het is hierdoor enigszins bescheiden
van aard wat goed past bij de functie van vrijwilliger.

In het midden van de badge staat het jeugdlid, weergegeven in een groene X, daar doen we het
immers allemaal voor! In verhouding is het kind dan ook groter afgebeeld dan de vrijwilligers. De
vrijwilligers staan om het kind heen, dit idee wordt weergegeven door de groene V’tjes. De vorm van
de V verwijst rechtstreeks naar het woord ‘vrijwilliger’ of het Engelse woord ‘volunteer’. De vrijwilligers
vormen een open kring om het jeugdlid heen waarbij de nadruk op het jeugdlid wordt gelegd. Er zijn
verschillende soorten en maten van klussen en iedere vrijwilliger is anders. Dit is terug te zien in het
verloop van groentinten bij de verschillende V’tjes. Dit verloop staat tevens voor de ontwikkeling die
vrijwilligers zelf doormaken en die we willen stimuleren vanuit de visie dat we als vrijwilligers doen wat
we ook belangrijk vinden in onze spelvisie voor de jeugdleden.
Leuk detail: het +-teken dat in de vroegere plusscoutsbadge werd gebruikt, is ook hier weer
geïntegreerd, zij het in een iets andere verhouding. Dit teken is terug te zien in het beeld van het
jeugdlid (de X).
Plaats van de vrijwilligersbadge
De vrijwilligersbadge wordt op de linkermouw van de Scoutfit gedragen omdat we geen speltak zijn
volgens onze spelvisie.
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