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Financiën 

Financiële tips voor een gezonde groep  

 

 
 
 
Voorkom dat je structurele uitgaven financiert met incidentele of zeer variabele inkomsten. 
 
 
Verhoog je inkomsten 
 
Waar voor je geld? 
Ga na of je contributie nog wel van deze tijd is. Onderzoek onder ouders laat zien dat men het geen 
probleem vindt meer voor Scouting te betalen, als dit geld ten goede komt aan het spel of de 
accommodatie. Een bijdrage tussen 10 en 15 euro per maand vinden ouders/verzorgers heel redelijk.  
 
Ken de subsidieregelingen 
Naast een waarderingssubsidie die veel gemeenten kennen, zijn er soms nog meer potjes. 
Gemeenten kennen subsidies voor jubilerende organisaties of geven bijdragen voor het beheer van 
de accommodatie. Ook kun je soms voor speciale projecten een bijdrage vragen (bv voor de 
herinrichting van je buitenruimte, bijzondere jeugdactiviteiten of jongerenuitwisseling).  
 
Ondersteunen van deskundigheidsbevordering 
Vanuit de Wmo hebben gemeenten de verplichting het vrijwilligerswerk te ondersteunen. Onderdeel 
van deze ondersteuning kan bestaan uit een bijdrage voor deskundigheidsbevordering van 
vrijwilligers. Soms loopt dit via vrijwilligerssteunpunten of –centrales. Naast het afnemen van de daar 
aangeboden trainingen, kun je soms ook trainingskosten van Scoutingtrainingen declareren.  
 
Benader fondsen 
Fondsen leveren over het algemeen geen bijdrage aan de exploitatie van een groep, maar 
ondersteunen wel bijzondere projecten. Het gaat hierbij niet alleen om bouwprojecten, maar 
bijvoorbeeld ook jongerenprojecten of uitwisselingen. Je kunt ook denken aan een bijdrage voor 
bijzonder materiaal.  
 
Werf donateurs 
Denk hierbij aan donateuractie van het Scouting Nederlandfonds of aan het plaatselijk werven van 
donateurs, zoals een club van 100.  
 
Wijs ouders met lage inkomsten op minimaregelingen 
Alle gemeenten hebben regelingen voor mensen met een laag inkomen. Via deze regeling kan bv een 
bijdrage in de contributie gevraagd worden. Wijs ouders op deze mogelijkheid. Informatie is te krijgen 
bij je gemeente.  
 
Zoek gebruikers voor je accommodatie 
Het beheer van een Scoutingaccommodatie kost veel geld. Veel groepen verhuren hun gebouw voor 
zomerkampen aan andere Scoutinggroepen. Ga na of je ook in de rest van het jaar medegebruikers 
kunt vinden. Naast bijvoorbeeld dag- of avondgebruik door de week door maatschappelijke 
organisaties, kun je ook denken aan samenwerking met Buitenschoolse opvang.  
 
Zoek sponsors of samenwerkingspartners 
Sportverenigingen krijgen een belangrijk deel van hun inkomsten uit sponsoring. Binnen Scouting is 
dit nog geen gangbare zaak, maar kan je groep mogelijkheden bieden. Ligt je clubhuis of wachtschip 
op een zichtbare plaats dan kun je mogelijk voor een tegenprestatie een bord ophangen.   
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Denk na over kortingsregelingen 
Sommige groepen kennen kortingsregelingen voor ouders die betalen via automatische incasso. Denk 
eerder aan een opslag als mensen op een andere manier betalen, want dit betekent extra werk voor 
de penningmeester. Bedenk je ook of je wel met gezinskortingen wilt werken. Meerder leden uit één 
gezin betekent niet dat de kosten voor de groep lager worden.  
 
Let op je bankkosten 
Diverse banken kennen verenigingspakketten om het bankieren voor jou als vereniging aantrekkelijk 
te maken. Er zitten grote verschillen in de kosten die banken rekenen. Op www.scouting.nl is een 
infoblad te vinden met een vergelijking van de bankkosten bij diverse banken.  
 
 
Beperk je uitgaven 
 
Vraag energiebelasting terug 
Scoutinggroepen kunnen, als sociale instelling, een deel van de betaalde energiebelasting 
terugvragen bij de belastingdienst. Ga naar www.scouting.nl en klik op Financiën of ga naar de 
website van de belastingdienst.   
 
Koop als groep gezamenlijk in 
Kijk hoe je als groep voordeel kunt halen uit gezamenlijk inkopen in plaats van in te kopen per speltak. 
Werk zoveel mogelijk met groepsmateriaal om te voorkomen dat iedere speltak hetzelfde materiaal 
aanschaft, maar vaak niet tegelijk wordt gebruikt. 
 
Koop gezamenlijk in 
Ga na of je samen met andere Scoutinggroepen of maatschappelijke organisaties producten in kunt 
kopen om zo korting te bedingen. Je kunt hierbij aan verbruiksproducten denken, maar bv ook aan het 
gezamenlijk regelen van afvalinzameling of beveiliging van je pand.  
 
Bouw duurzaam 
Zorg voor een duurzaam gebouw. Investeren in energiebesparende maatregelen of onderhoudsvrije 
oplossingen kunnen je op termijn een besparing van de exploitatiekosten opleveren. Als je gaat 
nieuw- of verbouwen is het goed hier al in de ontwerpfase rekening mee te houden. Informatie kun je 
onder andere vinden in De Blokhutwijzer op www.scouting.nl.  
 
Zoek samenwerking met de gemeente op andere vlakken dan subsidie 
Gemeenten kunnen Scoutinggroepen op veel meer manieren ondersteunen dat alleen met subsidie. 
Overleg welke mogelijkheden er zijn om gebruik te maken van gemeentelijke accommodaties 
(sportzaal), mee te liften bij inkoopvoordeel of gebruik van materialen van de gemeente bij activiteiten.  
 
 
Voorkom verrassingen 
 
Een belangrijk onderdeel van goed financieel beheer is het voorkomen van onverwachte uitgaven.  
 
Reserveer 
Reserveer jaarlijks voor groot onderhoud van je gebouw of wachtschip en/of voor vervanging in de 
toekomst. Weet je dat je binnen afzienbare tijd moet gaan (ver)bouwen, begin hier dan al voor te 
sparen.  
 
Verzekeringen 
Zorg ervoor dat je goed verzekerd bent. Is de nieuwbouwwaarde nog wel up to date en klopt de 
nieuwwaarde van het materiaal. Informatie over verzekeringen kun je vinden op 
www.scoutingverzekeringen.nl. 
 
Jaarrekening 
Laat je jaarstukken controleren door een deskundige kascommissie. Meer informatie hierover vind je 
op www.scouting.nl.  

http://www.scouting.nl/
http://www.scouting.nl/
http://www.scouting.nl/
http://www.scoutingverzekeringen.nl/
http://www.scouting.nl/
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Hou je acties tegen het licht 
Ga als groep na of de acties die gehouden worden nog wel van deze tijd zijn en voldoende rendement 
opleveren. Voorkom dat leden te vaak bezig zijn met geld verdienen, waardoor het eigenlijke spel in 
de knel komt. Liever een grote actie met veel winst dan een paar keer per jaar kleine.  
 
Tot slot 
Scouting Nederland heeft een aantal financieel specialisten in het Kennisnetwerk. Het Kennisnetwerk 
bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepen ondersteunen met het geven van adviezen en informatie 
over o.a. financieel beheer. Het team is bereikbaar via kennisnetwerk@scouting.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels 
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend. 
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