4. Verslag landelijke raad 13 december 2014
De landelijke raad wordt gevraagd het verslag, inclusief actie- en besluitenlijst, vast te stellen.
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4.1 Verslag
4.1.1 Opening
Voorzitter Boudewijn Revis opent de vergadering van de 84e landelijke raad en heet alle aanwezigen
van harte welkom, in het bijzonder de vicevoorzitter van het Europese Comité van WAGGGS:
Amanda Medler. Ten slotte stelt de voorzitter de twee kandidaat bestuursleden voor: Philip Komen en
Maurice van der Leeden.
De voorzitter stelt een aanvulling op het protocol van de landelijke raad voor om, met ingang van deze
landelijke raad, jaarlijks met elkaar even stil te staan bij de scouts die ons in het afgelopen jaar zijn
ontvallen.
De landelijke raad stemt hier mee in en besluit jaarlijks tijdens de decembervergadering van de
landelijke raad een moment van stilte in acht te nemen voor de scouts die het afgelopen jaar
zijn overleden.
De voorzitter geeft aan nog iets met de landelijke raad te willen delen. Het bestuur heeft de afgelopen
weken gemerkt dat het soms lastig is een goede verbinding met de landelijke raad te maken, zoals
onder andere blijkt uit de enorme hoeveelheid regiovragen. Het bestuur heeft hierover vervolgens
contact gehad met enkele leden van de landelijke raad, waarover de voorzitter graag Wim Willems het
woord wil geven.
Wim Willems (Regio Rondom de IJssel) vertelt dat er de afgelopen weken met veel regio’s contact is
geweest om overeenstemming te bereiken over de toekomst van Groepsontwikkeling en daarmee de
toekomst van de vereniging. In veel van deze gesprekken kwam het gevoel naar voren dat de
landelijke raad en het landelijk bestuur van elkaar vervreemd waren. Daarop is besloten contact op te
nemen met de voorzitter van het landelijk bestuur, wat uitgemond is in een gesprek van Wim Willems
en Robbert Gijsbertse (Regio Neder Veluwe) met het bestuur. Dit was een constructief gesprek,
waarbij vooral gekeken is hoe de onderlinge samenwerking tussen de landelijke raad en het landelijk
bestuur beter kan.
Van daaruit is het voorstel gedaan om met een delegatie vanuit de landelijke raad, samen met het
landelijk bestuur, een meningsvormend deel van de landelijke raad over dit vraagstuk voor te
bereiden. De initiatiefnemers Andrea Nagelmaker (Regio Haarlem), Luc Rader (Regio Hollands
Midden), Robbert Gijsbertse (Regio Neder Veluwe) en Wim Willems (Regio Rondom de IJssel)
hebben aangegeven bereid te zijn om hier als delegatie vanuit de landelijke raad verdere invulling aan
te geven. De volledige tekst van de toelichting is opgenomen in bijlage 1.
De voorzitter geeft aan dit een goed initiatief te vinden en benadrukt dat de landelijke raad en het
landelijk bestuur één team zijn, één bestuursorgaan voor de vereniging. Die eenheid moeten we met
elkaar opzoeken en versterken. Dank voor het initiatief: de komende periode gaan we hier samen mee
aan de slag.
4.1.2 Meningsvormend deel: meerwaarde van het internationale aspect van Scouting
De internationaal commissarissen in het landelijk bestuur, Marjolein Sluijters (WAGGGS) en Wouter
Zilverberg (WOSM), lichten de rol van Scouting Nederland in de internationale Scoutingorganisaties
WAGGGS en WOSM toe. De presentatie is beschikbaar op de website
(https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2014-12-13/verslag-7/3209-powerpoint-presentatie-meningsvormend-deelinternationaal).
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Marjolein Sluijters licht toe dat dit jaar de statuten van Scouting Nederland door zowel WOSM als
WAGGGS zijn goedgekeurd en dat daarnaast ons trainingssysteem van Scouting Academy door
WAGGGS is goedgekeurd. Dit betekent onder andere dat alle vrouwelijke TO4-opleiders daarmee
allemaal erkend WAGGGS-trainer zijn en hiervoor een certificaat en pin ontvangen.
Als eerste ontvangt Marijke Hodes hiervoor het certificaat en de pin uit de handen van Amanda
Medler, die tevens Scouting Nederland feliciteert met de accreditatie van Scouting Academy door
WAGGGS.
Hierna volgt een audiovisuele presentatie over wat WAGGGS op Europees en wereldniveau de
afgelopen jaren heeft gedaan en nog gaat doen en welke bijdrage Scouting Nederland hier aan levert.
Amanda Medler, vicevoorzitter van het Europees Comité van WAGGGS, dankt Scouting Nederland
voor de uitnodiging en licht de belangrijke bijdrage van Girl Guiding en Girl Scouting in de ontwikkeling
en positie van meisjes en jonge vrouwen toe. Daarbij noemt Amanda enkele concrete voorbeelden
van online programma’s die vanuit WAGGGS ontwikkeld zijn en waaraan ook leden van Scouting
Nederland kunnen deelnemen, waaronder een gratis online leiderschapscursus (I-lead), het
programma Free Being Me (waar Scouting Nederland al aan deelneemt) en een Women Leadership
Development Program. Meer informatie en inschrijven voor deze programma’s kan via de site
glow.wagggs.org. De presentatie van Amanda is beschikbaar op de website
(https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2014-12-13/verslag-7/3210-powerpoint-presentatie-meningsvormend-deelwagggs).
Regio Helmond
Op welk vlak werken WOSM en WAGGGS samen in Europa?
Amanda Medler geeft aan dat WAGGGS en WOSM in Europa nauw samenwerken ten aanzien van
evenementen, de ontwikkeling van programma’s en uitwisseling van kennis en expertise.
Wouter Zilverberg geeft aan dat Amanda Medler de contactpersoon voor Scouting Nederland is bij het
Europees Comité voor WAGGGS. Voor het Europees Comité van WOSM is de nieuwe
contactpersoon Kevin Camilleri (lid van het Europees Scout Comité). Kevin kon helaas niet aanwezig
zijn, maar heeft een videoboodschap gestuurd aan de landelijke raad. De videopresentatie is te
bekijken op de website (http://we.tl/GW9uWsJfGf). Wouter zal namens de landelijke raad een
bedankje sturen aan Kevin.
In 2014 hebben de wereldconferenties voor WOSM en WAGGGS plaatsgevonden.
Marjolein Sluijters vertelt dat het gebruikelijk is dat het gastland van een wereldconferentie van de
WAGGGS kleine presentjes maakt. In dit geval hebben de Brownies en Girl Guides uit Hong Kong
kleine presentjes gemaakt voor de leden van onze landelijke raad.
Wouter Zilverberg licht toe dat voorafgaand aan de wereldconferentie van WOSM, het World Scout
Youth Forum wordt gehouden. Dit is een waardevol voorbereidingsmoment voor jonge delegatieleden.
De bijbehorende korte videopresentatie is beschikbaar op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=ruTBOObFBV8
Wouter Zilverberg en Marjolein Sluijters presenteren de belangrijkste conclusies en aanbevelingen
van de wereldconferenties 2014 van WAGGGS en WOSM (dit maakt deel uit van de eerdere
presentatie van Wouter en Marjolein en is beschikbaar op de website
(https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2014-12-13/verslag-7/3209-powerpoint-presentatie-meningsvormend-deelinternationaal).
Wouter en Marjolein roepen hierbij kaderleden en nadrukkelijk jongeren binnen Scouting op om kennis
te nemen van vacatures en zich zo mogelijk beschikbaar te stellen voor internationale
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vrijwilligersfuncties, seminars en congressen op internationaal niveau. Deze oproep wordt tevens op
de website geplaatst.
De leden van de landelijke raad gaan in groepen uiteen om te discussiëren over de vragen:
1. Wat betekent internationaal voor jou bij Scouting Nederland?
2. Wat hebben groepen en regio’s nodig om ervoor te zorgen dat alle leden een positieve
internationale ervaring krijgen, hoe krijg je een twinkel in je ogen?
3. Hoe draagt internationaal bij aan groei?
4.1.3 Voordrachten en stemming
Regio Hollands Midden
Regiovraag gesteld waarom het cv van Marion Geerligs niet is meegestuurd.
De voorzitter: het bestuur dacht dat het zo kon, maar we begrijpen de vraag goed en het bestuur wil
hiermee toezeggen dat in het vervolg altijd het cv wordt meegezonden.
Regio ZON
In de voordrachten wordt gemist waarom de voorgedragen kandidaten een goede aanvulling zijn op
de bestuurssamenstelling als geheel en hoe het bestuur daarmee over alle competenties beschikt die
nodig zijn.
Regio Zeeland
Ten aanzien van het voordragen van kandidaten voor het bestuur, hebben we het antwoord gekregen
dat we geen kandidaten meer mochten toevoegen, maar volgens het huishoudelijk reglement gaat dit
over complete agendapunten. Dat zou betekenen dat we nog steeds staande de vergadering
kandidaten mogen voordragen.
Regio Rondom de IJssel
Misschien is het goed twee procedures mee te nemen richting het huishoudelijk reglement. Er staat
namelijk niks in het huishoudelijk reglement over tegenkandidatuur, of dat mogelijk is en voor welke
periode. Daarnaast hebben we als landelijke raad heel duidelijk gezegd wat we ten aanzien van
kandidatuur van nieuwe bestuursleden verwachten van het landelijk bestuur, zoals het tijdig en vooraf
informeren. We vinden dan ook dat de landelijke raad zelf ook in die geest dient te handelen en niet
staande de vergadering met kandidaten moet komen. We zouden graag willen dat dit op deze wijze
ook genomen wordt in het huishoudelijk reglement. Met medeneming van het vraagstuk over de
bestuurssamenstelling daarom hierbij het procesvoorstel e.e.a. integraal te bekijken en de hele
stemming over de bestuursvoordrachten een half jaar uit te stellen.
De voorzitter: het bestuur heeft zorgvuldig naar de procedures gekeken en naar de aanvullende
competenties die we in het bestuur nodig hebben, na het vertrek van Jothijs van Gaalen en Marjolein
Sluijters. De nieuwe kandidaten, Philip Komen en Maurice van der Leeden, kunnen daarin het
bestuur versterken. Daarnaast bestond het bestuur eerder uit elf personen, waarmee de uitbreiding
van de huidige tien bestuursleden naar elf feitelijk een terugkeer naar de oude situatie is. Binnenkort
hoopt het bestuur de elfde (vrouwelijke) kandidaat aan de landelijke raad te kunnen voorstellen,
waarmee het bestuur ook aan de voorgeschreven man-vrouwverhouding voldoet. Dit komt terug op de
volgende landelijke raad. Op die manier hebben we een krachtig bestuur dat graag met de landelijke
raad samenwerkt.
Ten aanzien van de vraag of de landelijke raad tegenkandidaten kan voordragen: het is niet in de
gedachte van deze vereniging om tegenkandidaten te stellen, maar om samen tot de voordracht van
de meest geschikte kandidaten te komen. De landelijke raad en het bestuur zijn daarin samen een
team in de werving en voordracht van kandidaten. Kandidaten tegen elkaar voordragen past daar niet
bij.
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Ten aanzien van het voorstel om de benoemingsprocedure een half jaar uit te stellen: daar ben ik niet
op voorhand voor, maar het is wel belangrijk dat de landelijke raad achter de gevolgde procedure en
de beoogde samenstelling van het bestuur staat.
Regio Eindhoven
Ik snap niet helemaal dat een kandidaat bestuurslid een half jaar voor de voordracht naar een
internationaal congres gaat, zonder kennis van zaken als bestuurslid. Deelname aan een congres is
geen snoepreisje, daar moet op een verantwoorde manier mee omgegaan worden.
De voorzitter: in de verbetering van de voordracht- en benoemingsprocedure hebben we met elkaar
afgesproken ook aandacht te hebben voor een goede inwerkperiode, zodat er een goed afgewogen
voordracht gedaan kan worden. Deelname aan een internationaal congres past daarbij in het
inwerktraject van een nieuwe internationaal commissaris van het bestuur. Een internationaal congres
is hard werken en is zeker geen snoepreisje.
Regio Hollands Midden
Hierbij het verzoek om het rooster van aan- en aftreden van landelijk bestuursleden in het verslag op
te nemen.
De voorzitter: dat gaan we doen (zie bijlage 2).
Voorafgaand aan de stemming lichten de kandidaten hun motivatie toe voor (her)benoeming in het
bestuur.
De voorzitter geeft ten slotte aan dat naast de voordrachten van Marion Geerligs, Lisette van der
Wurff, Philip Komen en Maurice van der Leeden voor het landelijk bestuur, er ook nog een voordracht
is van Quirine van Mourik voor de opleidingscommissie van de landelijke raad en voordachten van
Bas Oudewortel, Jos Kruizinga, Frank de Krom en Jan Smits voor de commissie Scoutinglandgoed
Zeewolde.
In de nazending met regiovragen is per abuis de voordracht van Frank de Krom als lid van de
financiële commissie opgenomen. Frank is echter al lid van de financiële commissie en de
voorliggende voordracht heeft betrekking op de commissie Scoutinglandgoed Zeewolde.
De voordrachten voor de commissie Scoutinglandgoed Zeewolde worden per acclamatie
aangenomen. De overige voordrachten worden schriftelijk in stemming gebracht (zie agendapunt 17).
4.1.4a Terugkoppeling meningsvormend deel
Marjolein Sluijters bedankt Amanda Medler voor haar aanwezigheid en bijdrage en licht de uitkomsten
van het meningsvormend deel toe, aan de hand van de drie gestelde vragen:
1. Wat betekent internationaal voor jou bij Scouting Nederland?
 Gevoel onderdeel te zijn van een wereldbeweging.
 Culturen begrijpen.
 Delen en ervaren.
 Persoonlijke contacten.
2. Wat hebben groepen en regio’s nodig om ervoor te zorgen dat alle leden een positieve
internationale ervaring krijgen, hoe krijg je een twinkel in je ogen?
 Door iedereen ambassadeur te laten zijn die zelf een internationale ervaring heeft
opgedaan.
 Door bewustzijn en trots bij leiding en jeugdleden te creëren.
 Door het ontsluiten van kennis en informatie.
3. Hoe draagt internationaal bij aan groei?
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 Een breder wereldbeeld zorgt voor een andere visie.
 De doorlopende leerlijn draagt bij aan groei.
 Het maakt ons uniek.
Regio Rivierenland
De terugkoppeling is niet helemaal volledig, de regio’s willen met name weten hoe zij goedkope reizen
kunnen organiseren. Daar zitten een heleboel leden en afdelingen op te wachten.
De voorzitter: dank voor de aanvulling.
Regio Rondom de IJssel
Ik ben benieuwd naar de vervolgstap. De sheets zijn handreikingen en we zien graag dat het
concreter wordt hoe, naar aanleiding van het meningsvormend deel, dingen ten aanzien van het
internationaal beleid worden opgepakt. Bijvoorbeeld met een terugkoppeling tijdens de volgende
landelijke raad.
Wouter Zilverberg en Marjolein Sluijters: wij gaan zeker nadenken hoe we de uitkomsten van het
meningsvormend deel kunnen benutten voor het internationale beleid en komen daar zeker bij de
landelijke raad op terug.
Regio Neder Veluwe
Graag voortaan ter voorbereiding van het meningsvormend deel wat meer achtergrondinformatie of
een concrete vraag, zodat het meningsvormend deel ook in en met de regio voorbereid kan worden.
Het liefst bij de agendastukken, maar als dat niet lukt in ieder geval bij de regiovragen.
De voorzitter: als wij concrete vragen hebben voor het meningsvormend deel zullen we er voor gaan
zorgen dat de landelijke raad die vooraf krijgt.
4.1.4b Mededelingen
Geen.
4.1.4c Ingekomen stukken
Regio Klein Gelderland
Regio Klein Gelderland heeft twee regiovoorstellen ingediend die als ingekomen stukken zijn
geagendeerd, daar zijn we het niet mee eens. Ten aanzien van het eerste voorstel liep de regio tegen
problemen aan dat de regels van Europa op incassogebied zodanig zijn veranderd, dat het veel
lastiger is geworden hiermee te werken. Dit terwijl voor landelijke evenementen wel gewerkt wordt met
iDEAL, zoals ook bij veel webshops het geval is. Daarom het voorstel om te onderzoeken of het
mogelijk en haalbaar is deze betaalmogelijkheid ook in te bouwen in Scouts Online.
Ten aanzien van het tweede voorstel is het probleem dat niet iedere groep een praktijkbegeleider
heeft, waardoor kwalificaties voor leidinggevenden niet aangevraagd kunnen worden. Geef de regio
de mogelijkheid dat te doen voor groepen die geen praktijkbegeleider hebben.
Regio Hollands Midden:
Wij hebben een half jaar geleden exact dezelfde vraag gesteld ten aanzien van iDEAL en wachten
met belangstelling de reactie van het bestuur af.
De voorzitter: bij beide vragen zijn al antwoorden gegeven. Daarbij is het bestuur zeker bereid de
behoefte en haalbaarheid van een betalingswijze met iDEAL te laten inventariseren, om er vervolgens
over te kunnen besluiten. Ten aanzien van de toekenning van kwalificaties: we hebben een platform
om dat soort dingen op te pakken, namelijk het landelijk overleg Scouting Academy (LOSA).
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Regio Drenthe
Voor deze twee voorstellen is nu een goede procedure afgesproken, maar in de toekomst zou het
meer recht doen aan de inbreng van regio’s als het bestuur ingestuurde regiovoorstellen ook echt als
regiovoorstel op de agenda zet.
Regio Delfland
Wij willen de landelijke raad wel vragen er voor te waken dat wanneer er regiovoorstellen ter
agendering worden ingediend, dit ook echt beleidsmatige voorstellen zijn.
4.1.4d Presentatie opleidingscommissie landelijke raad
Rob Broens licht in een presentatie de rol en plannen toe van de opleidingscommissie voor landelijke
raadsleden. De naam van de commissie dekt niet helemaal de lading. Tijdens de volgende landelijke
raad worden de nieuwe naam en werkwijze van de commissie gepresenteerd, alsmede een update
van de handleiding landelijke raad. De presentatie is beschikbaar op de website
(https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2014-12-13/verslag-7/3211-powerpoint-presentatie-opleidingscommissie).
Regio Rondom de IJssel
Vanmorgen is nadrukkelijk gezegd dat het bestuur en de landelijke raad nauwer moeten
samenwerken, daarom hierbij de suggestie hier ook in gezamenlijkheid naar te kijken.
4.1.4e Regio’s informeren regio’s
Marion Geerligs geeft aan dat tijdens bijeenkomsten van regiovoorzitters en van de kleine vlootraad
vaak wordt gesproken over de onderlinge samenwerking tussen regio’s en regionale admiraliteiten,
met name in regio’s waarbij de grenzen van de regio niet één op één overeenkomen met de grenzen
van de regionale admiraliteit. Geïnspireerd op de manier van samenwerken tussen Regio Delfland en
de regionale admiraliteit Delfland, heeft het bestuur Hermen van Dalen en Ferry van Yperen verzocht
hun wijze van samenwerking te delen met de landelijke raad.
De presentatie is beschikbaar op de website (https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-enorganisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2014-12-13/verslag-7/3212powerpoint-presentatie-regio-s-informeren-regio-s).
4.1.5 Verslag, inclusief actie- en besluitenlijst landelijke raad 14 juni 2014
Het verslag van de landelijke raad, d.d. 14 juni 2014, wordt inclusief het bijgevoegd Erratum
regiovragen, de actie- en de besluitenlijst zonder wijzigingen vastgesteld.
Ten aanzien van de presentielijst:
 Wieteke Koorn geeft aan tijdens de landelijke raad van 14 juni wel aanwezig te zijn geweest.
 Naam van Wouter van der Velden (Regio NO-Brabant) bevat een spelfout.
 Naam Peter Klingen (Regio Amsterdam/Amstelland) bevat ook een spelfout.
4.1.6 Voorstel waarderingstekens
De landelijke raad besluit met meerderheid van stemmen het bestuur te vragen scenario C uit
te werken.
Dit scenario heeft betrekking op het invoeren van een nieuw systeem van waarderingstekens, inclusief
een teken voor uitzonderlijke prestaties. De uitwerking van scenario C zal op een later moment ter
besluitvorming aan de landelijke raad worden voorgelegd.
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Wouter Zilverberg bedankt de leden van de commissie evaluatie waarderingstekens voor hun inzet.
4.1.7 Voorstel aansluiting Scouting Nederland bij tuchtrecht
Lars Wieringa licht het voorstel toe aan de hand van een presentatie. De presentatie is beschikbaar
op de website (https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukkenlandelijke-raad/landelijke-raad-2014-12-13/verslag-7/3213-powerpoint-presentatie-aansluitingtuchtrecht).
Regio Vlietstreek
Dank voor de heldere en neutrale uiteenzetting. In de stukken was de tekst iets meer gericht op een
bepaalde uitkomst, daarom het verzoek om bij dit soort besluiten een iets neutralere voorstelling van
de feiten weer te geven.
Regio Amsterdam/Amstelland
Uitgaande van uitstraling: de eerste optie over een eigen tuchtrecht is een beetje het keuren van eigen
vlees, terwijl de tweede optie uitgaat van een meer neutrale instelling.
Lars Wieringa: dat is precies één van de afwegingen die gemaakt moet worden.
Regio Hollands Midden
Waar onze groepen een beetje bang voor zijn, is dat als je het tuchtrecht uitbesteedt aan een externe
organisatie je grip kwijtraakt. Ik neem aan dat de voorwaarden die voor onze lijst gelden ook gelden
voor de lijsten van de andere instellingen waar onze lijst aan gekoppeld wordt?
Regio De Langstraat
Ik zag in de stukken dat de huidige lijst van Scouting Nederland niet opgenomen kan worden bij
aansluiting bij de gemeenschappelijke lijst. Geldt dat ook voor de bestaande lijsten van de andere
organisaties en zou dat niet alsnog wel kunnen?
Regio Maasven
Als we kiezen voor aansluiting bij het nieuwe tuchtrechtsysteem, blijft de oude lijst dan wel bestaan in
onze vereniging?
Lars Wieringa: de waarborgen gelden voor alle deelnemende instellingen aan de registratielijst en dit
maakt tegelijkertijd ook dat we de huidige bestaande lijsten niet mee kunnen nemen in de nieuwe
gezamenlijke lijst. Je moet echter een keer beginnen om gezamenlijk te werken vanuit dezelfde
waarborgen. Naast de nieuwe gezamenlijke lijst blijft Scouting Nederland daarom ook de huidige lijst
hanteren.
Regio De Baronie
Dit betekent dus dat alle kaderleden die ingeschreven worden in Scouts Online gecheckt worden op
zowel de nieuwe als de oude lijst?
Lars Wieringa: ja, dat klopt.
Regio Rond de Rotte
Als wij dit besluit afwijzen, blijven we dan bij de huidige situatie of gaan we het dan zelf regelen?
Lars Wieringa: dan zal er door het bestuur opnieuw een voorstel naar de landelijke raad gestuurd
moeten worden hoe dit voor de toekomst op te pakken is.

Agenda landelijke raad – 13 juni 2015

16

Regio Essnlaand:
Wat zien wij er concreet van terug? Als wij iemand invoeren in Scouts Online die op de lijst staat, wat
krijg je dan te zien?
Lars Wieringa: dan volgt een algemene melding in de trant van ‘Inschrijven lukt niet, neem contact op
met het landelijk servicecentrum’.
Regio West Brabant
Stel dat we besluiten aan te sluiten bij de gemeenschappelijke registratielijst en het tuchtrecht, wordt
hier dan ook na verloop van tijd een evaluatie aan gekoppeld?
Lars Wieringa: dat is een goede suggestie, we nemen het mee. Ik kan nu nog niet zeggen na hoeveel
jaar er geëvalueerd kan worden, dat gaan we op een later moment bekijken. Dit is ook afhankelijk van
hoe snel alles handen en voeten krijgt.
Regio Drenthe
Geldt de gezamenlijke registratielijst alleen voor seksueel overschrijdend gedrag en blijven we
daarnaast voor alle andere vormen van grensoverschrijdend gedrag nog een eigen lijst en afhandeling
voeren?
Lars Wieringa: ja, dat klopt.
Regio Westland
Hoeveel zaken verwachten we te krijgen?
Lars Wieringa: waarschijnlijk twee à drie per jaar, maar we weten natuurlijk niet wat de toekomst
brengt.
Regio Eindhoven
Hoe wordt besloten wanneer zaken binnen Scouting Nederland blijven of doorgestuurd worden om
buiten Scouting Nederland afgehandeld te worden? Hoe scheiden we de zaken die binnenkomen?
Lars Wieringa: de specialisten van het landelijk servicecentrum hebben daar een rol in en het bestuur
is hierbij ook betrokken.
Regio Delfland
We kunnen onze huidige lijst dus niet toevoegen aan de nieuwe gemeenschappelijke lijst, maar is het
wel mogelijk om terug te kijken naar recente zaken en of die voldoen aan de nieuwe waarborgen,
zodat die eventueel nog wel meegenomen kunnen worden?
Lars Wieringa: ik wil dit wel ter sprake brengen, maar verwacht eerlijk gezegd niet dat dit waar te
maken is.
Regio Neder Veluwe
Is het mogelijk dat gevallen die nog steeds een risico vormen alsnog voor te leggen aan de nieuwe
tuchtcommissie?
Lars Wieringa: als iemand die in het verleden al de fout in is gegaan weer iets doet, geldt het nieuwe
tuchtrecht. De kans daarop is echter klein, omdat plaatsing op de huidige lijst al betekent dat iemand
niet meer binnen Scouting Nederland actief kan zijn.
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De landelijke raad stemt met meerderheid in met het voorstel tot:
a. Het aansluiten bij de gezamenlijke registratielijst van Vereniging NOV.
b. Het invoeren van tuchtrecht en het aansluiten bij de Stichting Tuchtrecht
Vrijwilligerswerk voor de behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
c. Goedkeuring van het voorstel voor de nieuwe tekst in het huishoudelijk reglement.
4.1.8 Voorstel opheffen uitzonderingsregel VOG
Regio West Brabant
Groepen in onze regio vroegen of we op termijn ook gaan kijken naar de geldigheidstermijn van de
VOG, zodat die bijvoorbeeld om de zoveel tijd opnieuw aangevraagd moet worden.
Lars Wieringa: het maakt geen deel uit van dit voorstel, maar je kunt dit als groep of regio zelf
oppakken. Ik wil best toezeggen dat het bestuur hierover gaat nadenken, maar neem het vooral ook
mee naar de groep en de regio, dat hoeft niet bij voorbaat top-down opgelegd te worden.
Regio Delfland
Wat gaat er gebeuren met de kosten als de VOG in de toekomst mogelijk niet meer gratis is?
Lars Wieringa: de maatschappij is nu dusdanig dat je niet meer kunt zeggen dat we hier in de
toekomst mee gaan stoppen als het geld gaat kosten. Stimuleer vooral binnen je groep, regio en bij
activiteiten dat mensen nu hun gratis VOG aanvragen.
Regio Drenthe
Bij wie kunnen we terecht met technische vragen over de implementatie van de VOG?
Lars Wieringa: daarvoor kun je contact opnemen met het landelijk servicecentrum.
Regio Hollands Midden
Is de regio nu alleen verantwoordelijk voor de VOG van de eigen medewerkers of ook voor de VOG
van vrijwilligers uit groepen die aan regioactiviteiten meewerken? Omdat dit niet echt duidelijk is, gaan
wij er binnen onze regio zo mee om dat we van alle kaderleden vanuit groepen die meewerken aan
regioactiviteiten een VOG verwachten.
Regio Zon
Ter toelichting op voorgaande vraag: in de meeste regio’s worden activiteiten gedraaid door
vrijwilligers van groepen. Deze mensen zijn ingeschreven bij een groep, maar sporadisch treden ze op
als staflid van een regio. Wordt nu van de regio verwacht ook voor deze medewerkers een VOG aan
te vragen?
Lars Wieringa: het is moeilijk om deze vraag zwart-wit te beantwoorden en uitgebreid op alle variaties
in te gaan. In principe is bij regiovraag 70 het antwoord gegeven, namelijk dat het
organisatieonderdeel waar de vrijwilliger actief is, zorg dient te dragen voor de VOG van haar eigen
vrijwilliger.
De landelijke raad besluit met algemene stemmen om de Verklaring Omtrent het Gedrag voor
alle vrijwilligers verplicht te maken en de uitzonderingen die gelden sinds 2005 te laten
vervallen. Tevens geeft de landelijke raad daarmee goedkeuring aan het tekstvoorstel voor
aanpassing van het huishoudelijk reglement, zoals dat op pagina 51 van de agendastukken is
weergegeven.
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4.1.9 Scoutinglandgoed Zeewolde
a. Stand van zaken Scoutinglandgoed Zeewolde
Nic van Holstein geeft aan dat de laatste rapportage over de voortgang van de ontwikkeling van
het landgoed zojuist schriftelijk aan de landelijke raad is uitgedeeld. Nic vult de rapportage aan
door middel van een presentatie. De volgende update is gepland in april 2015. De rapportage is
opgenomen als bijlage 3 bij dit verslag. De presentatie is beschikbaar op de website
(https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2014-12-13/verslag-7/3214-powerpoint-presentatie-stand-van-zakenscoutinglandgoed-zeewolde).
b. Stand van zaken commissie Scoutinglandgoed Zeewolde
Jos Kruizinga informeert vanuit de commissie Scoutinglandgoed Zeewolde de landelijke raad
over de bevindingen. De reactie van de commissie is als opgenomen als bijlage 4 bij dit verslag.
Regio Delfland
De opening van het Scoutinglandgoed is in juni 2015, maar de start van het kampeerseizoen is pas in
2016. Je zou er als groep toch direct na de opening heen moeten kunnen gaan?
Nic van Holstein: nog niet alle voorzieningen om kamperende groepen te ontvangen zijn dit jaar
helemaal klaar en dat geldt ook voor het beheerteam en de realisatie van het Scoutinglandgoed als
Labelterrein. Wel is er direct na de zomer de Scout-In, waarvoor nu de noodzakelijke voorbereidingen
en voorzieningen worden getroffen.
Regio Maasven
Graag bij de volgende rapportage over het Scoutinglandgoed in april ook een kort verslag van de
commissie hieraan toevoegen.
De voorzitter: dat gaan we doen.
4.1.10 Verwerven en vervreemden onroerende zaken
Regio Zeeland
Moet er geen goedkeuring gevraagd worden aan de financiële commissie in plaats van advies?
Nic van Holstein: onze basishouding is dat we het verwerven en vervreemden van onroerende zaken
inbrengen bij de landelijke raad. In uitzonderingssituaties waarin dit niet kan, vraagt het bestuur de
financiële commissie om advies dat zwaar wordt meegewogen. Daarbij heeft de financiële commissie
altijd de mogelijkheid om dat te bespreken in de landelijke raad. Als de commissie “Stop” zegt, zullen
we niet zomaar doorgaan.
Regio Rondom de IJssel
Ik neem aan dat het besluit over de verkoop van het magazijn in Lelystad hierboven staat?
Nic van Holstein: ja dat klopt, want dat bersluit is al genomen.
4.1.11 Tweejaarlijkse herziening huishoudelijk reglement
Regio Klein Gelderland
Er staat nog een foutje bij artikel 99. De voetnoot onderaan kan weg.
De voorzitter: daar kijken we even naar en als dat klopt, halen we die weg.
De landelijke raad keurt met algemene stemmen de herziening van het huishoudelijk reglement
goed.
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4.1.12 Vervolg programma Groepsontwikkeling na 2015
Marion Geerligs geeft eerst het woord aan Louis Deen, de voorzitter van de evaluatiecommissie
Groepsontwikkeling.
Louis Deen rapporteert namens de evaluatiecommissie over de bevindingen. De commissie is van
mening dat de contributieverhoging ook daadwerkelijk besteed is aan het programma
Groepsontwikkeling. Het programma Groepsontwikkeling is de afgelopen jaar uitgegroeid tot meer
dan alleen maar de groepen een spiegel voorhouden. Namens de commissie wil ik bestuur en
programmamanagers bedanken voor de actief verstrekte informatie en de ruimte die wij als commissie
hebben gekregen om invulling aan onze taken en verantwoordelijkheden te geven.
Marion Geerligs bedankt de evaluatiecommissie voor de goede en constructieve samenwerking.
Marion licht het voorstel over het vervolg van het programma Groepsontwikkeling toe aan de hand
een presentatie en geeft aan dat na afloop van het programma nog een algemene eindevaluatie volgt.
De presentatie is beschikbaar op de website (https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-enorganisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijke-raad/landelijke-raad-2014-12-13/verslag-7/3215powerpoint-presentatie-vervolg-programma-groepsontwikkeling).
Marion Geerligs geeft aan dat vandaag de gezamenlijke besluitvorming over het vervolg van het
programma Groepsontwikkeling na 2015 op de agenda staat, maar dat gezien het aantal regiovragen
en onderlinge contacten en consultaties met landelijke raadsleden, het bestuur het voorstel van
enkele landelijke raadsleden wil overnemen voor aanpassing van het voorliggende besluit. Marion
geeft hiervoor het woord aan Han Admiraal (Regio Maasdelta).
Han Admiraal (Regio Maasdelta) geeft namens Regio Hollands Midden, Regio Rondom de IJssel en
Regio Maasdelta aan in overleg met het bestuur een voorstel te mogen indienen om tot een iets
andere formulering te komen van het voorgenomen besluit. Han geeft aan daarover de afgelopen
week intensief contact te hebben gehad met zowel leden van de landelijke raad als het landelijk
bestuur en licht het aangepaste voorstel toe. De volledige toelichting op het aangepaste voorstel is
opgenomen in bijlage 5.
Het aangepaste voorstel luidt:
a. De landelijke raad besluit tot structurele inbedding van onderdelen van het programma
Groepsontwikkeling.
b. De landelijke raad wil in december 2015 op hoofdlijnen een besluit nemen over het
meerjarenbeleid en vraagt het landelijk bestuur om in de totale afweging die gemaakt gaat
worden over het meerjarenbeleid ook inhoudelijk de structurele inbedding en financiering van
de onderdelen van het programma Groepsontwikkeling mee te nemen.
c. De landelijke raad nodigt het bestuur uit om uiterlijk in december 2015 aan te geven in
hoeverre de lopende begroting ruimte biedt voor de financiering van de ingebedde onderdelen
van het programma groepsontwikkeling. Indien er geen financiële ruimte binnen de begroting
gevonden kan worden, nodigt de landelijke raad het bestuur uit met voorstellen te komen hoe
dit in 2016, ter overbrugging voor één jaar, opgevangen kan worden, zodat de raad hier een
besluit over kan nemen.
Regio Amsterdam/Amstelland
Wat is de reactie van het bestuur op het aangepaste voorstel?
Marion Geerligs: het bestuur stelt voor dit aangepaste voorstel over te nemen. Het bestuur heeft altijd
gewerkt vanuit de afspraak dat tijdens deze landelijke raad een besluit moest worden genomen, maar
ziet zelf ook het belang en de meerwaarde in van koppeling met en inbedding in het nieuwe
meerjarenbeleid. Zoals bij agendapunt 16 is aangegeven, is er het voornemen om via een participatief
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proces tot de invulling van het nieuwe meerjarenbeleid te komen. Wanneer de raad het aangepaste
voorstel over het vervolg van het programma Groepsontwikkeling aanneemt, betekent dit automatisch
dat we hiervoor effectief negen maanden de tijd hebben. Daar zullen we de raadsleden dan ook hard
bij nodig hebben.
De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop door landelijke raadsleden onderling
contact is gezocht en tot afstemming is gekomen met het bestuur, waardoor het voorstel er alleen
maar beter van is geworden.
De landelijke raad neemt het hierboven geformuleerde aangepaste voorstel over het vervolg
van het programma Groepsontwikkeling met algemene stemmen aan.
4.1.13 Voortgangsrapportage speerpunten programma’s meerjarenbeleid 2011-2015
Regio Groningen
Op pagina 134 wordt aangegeven dat momenteel wordt gewerkt aan een toekomstvisie voor
landelijke ledenactiviteiten en dat hierover in de landelijke raad meer over verteld zou worden.
Marion Geerligs: dat klopt, maar het proces is wat vertraagd. We zullen de landelijke raad daar in juni
2015 verder over informeren. Mocht het al eerder bekend zijn wat we in 2016 willen gaan doen als
landelijke ledenactiviteit op het Scoutinglandgoed, dan worden de landelijke raadsleden daar ook
eerder over geïnformeerd.
4.1.14 Activiteitenplannen 2015
Rondom de IJssel
In het verleden was er een trainingskalender van Scouting Nederland. Dit willen we graag als
suggestie mee geven.
Jothijs van Gaalen: het is een goede suggestie daar inzicht in te geven.
Regio Rondom de IJssel
Vanmorgen hebben we een zinvolle discussie gehad over het onderwerp internationaal, dat zou ook
een plaatsje in het activiteitenplan moeten krijgen.
De voorzitter: eerder in deze vergadering hebben de internationaal commissarissen toegezegd na te
denken over hoe de uitkomsten van het meningsvormend deel benut kunnen worden voor het
internationale beleid en daar bij de landelijke raad op terug te komen.
De landelijke raad keurt met algemene stemmen de activiteitenplanen 2015 goed.
4.1.15 Financiën en beheer
Nic van Holstein licht de begroting 2015 toe aan de hand van een prestentatie. Sinds het opstellen
van de begroting hebben zich kostenstijgingen van de aansprakelijkheidsverzekering en de lonen in
de cao-welzijn afgetekend. De ruimte en flexibiliteit in de begroting zijn noodzakelijk om dergelijke
tegenvallers op te kunnen vangen. De presentatie is beschikbaar op de website
(https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/landelijke-raad-2014-12-13/verslag-7/3216-powerpoint-presentatie-toelichting-op-de-begroting2015).
De voorzitter geeft het woord aan Norbert de Wit (financiële commissie) voor een toelichting op het
positieve advies dat de financiële commissie gegeven heeft over de begroting 2015.
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Norbert de Wit geeft aan dat het de financiële commissie meteen opviel dat de begroting een vrij groot
overschot kent. Daarnaast blijkt dat het ledenaantal gezien de huidige ontwikkelingen nogal
voorzichtig is begroot. Aan dit overschot wordt naar mening van de financiële commissie onvoldoende
invulling gegeven en dit is voor de financiële commissie ook moeilijk in te schatten, omdat de
informatie vaak te laat wordt doorgegeven. Dat zouden we in de toekomst graag anders zien. Nu blijkt
dat er naast de overschotten ook tegenvallers zijn, waaronder de veel hogere premie van de
aansprakelijkheidsverzekering. De financiële commissie kan echter niet goed genoeg inschatten of de
overschotten na verrekening alsnog te groot zijn en of dat ook minder kan.
Regio De Langstraat
Ik kwam op 2,6% indexering van de contributie, terwijl de landelijke prijsindex in 0,6% is. Mijn voorstel
is dus om de prijsindexering van de contributie te beperken tot 0,6%. Dit geeft een lagere
contributieopbrengst van ruim € 58.000, dat met het overschot verrekend kan worden.
Regio Rondom de IJssel
We hebben net een voorstel aangenomen over het vervolg van het programma Groepsontwikkeling,
waarbij het bestuur gevraagd is binnen de begroting te zoeken naar een passende oplossing. Dus ik
zou het voorstel van Regio Langstraat nu niet over willen nemen en geen bedragen van de begroting
willen afhalen. Wel is het belangrijk om het signaal van de financiële commissie over de
informatievoorziening mee te nemen.
Regio Maastricht en Mergelland
De financiële commissie geeft het signaal af dat ze te weinig en te laat informatie krijgt. Doet de
financiële commissie haar werk nu niet goed of doet het bestuur haar werk niet goed?
Regio Delfland
Ook ons baart het zorgen als blijkt dat de informatieoverdracht van het bestuur naar de financiële
commissie niet goed loopt. De vraag aan de financiële commissie is daarom ook of zij nog steeds een
positief advies geeft over de voorgestelde begroting of dat er zoveel zorgen zijn dat de commissie een
negatief advies geeft?
Norbert de Wit (financiële commissie): de financiële commissie geeft nog steeds een positief advies.
In eerste instantie leek het overschot erg ruim, maar door de onverwachte tegenvallers is dit overschot
minder. Wel hebben we gevraagd meer aandacht te schenken aan de informatievoorziening naar de
financiële commissie.
Nic van Holstein: in de begroting zit inderdaad een post onvoorzien en er is inderdaad een overschot
van € 70.000 dat we in begroting behalen. Daar staat tegenover dat er een aantal tegenvallers is en
dat de besluitvorming op enkele punten nog niet helemaal rond was op het moment dat we de
begroting met elkaar bespraken. De begroting die nu voor ligt, is dus zeker niet te ruim.
Ten aanzien van de informatieverstrekking aan de financiële commissie: het bestuur is altijd bereid en
heeft ook als doel de informatievoorziening aan de financiële commissie goed op orde te hebben.
Het is spijtig dat dit blijkbaar niet gelukt is en we zullen dan ook de contacten met de financiële
commissie intensiveren.
De voorzitter: in het begin van de vergadering is afgesproken om te werken aan het versterken van
verbinding met elkaar en daar ook aandacht aan te besteden tijdens een volgend moment voor het
meningsvormend deel. Daarbij zal ook bij de penningmeester aandacht zijn voor de
informatievoorziening aan de financiële commissie met excuus voor de afgelopen periode.
Daarnaast ligt de vraag er hoe voorzichtig je moet begroten. Voor de begroting van 2015 geldt dat er
een aantal forse tegenvallers was dat pas zeer kort bekend is. Je kunt je zelfs afvragen of we nu niet
te voorzichtig hebben begroot. Daarbij hebben we met elkaar afspraken gemaakt om volgend jaar
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december een visie op het meerjarenbeleid neer te zetten met de rol van het programma
Groepsontwikkeling daarin en hoe we dat vertalen in de begroting. Het bestuur zal daarvoor de
ruimte nodig hebben en daarom zou het heel verstandig zijn de voorliggende begroting vast te stellen.
Regio De Langstraat
Gaat de penningmeester akkoord met mijn voorstel?
De voorzitter: nee, het bestuur wil dit voorstel niet overnemen.
De landelijke raad keurt de begroting 2015 Scouting Nederland met meerderheid van stemmen
goed.
4.1.16 Proces ontwikkeling nieuw meerjarenbeleid
De voorzitter stelt voor dit punt van de agenda te halen, omdat door het eerder genomen besluit bij
agendapunt 12 (vervolg programma Groepsontwikkeling) de tekst voor dit voorstel niet meer klopt en
niet meer relevant is.
De landelijke raad gaat hiermee akkoord.
4.1.17 Benoemingen a.d.h.v. getelde stemmen
De landelijke raad benoemt Quirine van Mourik, met algemene stemmen voor, tot lid van de
opleidingscommissie.
De landelijke raad herbenoemt Marion Geerligs, met 37 stemmen voor en 6 stemmen tegen, tot
plaatsvervangend voorzitter van het landelijk bestuur. Twee raadsleden hebben zich van
stemming onthouden.
De landelijke raad benoemt Lisette van der Wurff, met 38 stemmen voor en 5 stemmen tegen,
tot Internationaal Commissaris (WAGGGS) van het landelijk bestuur. Twee raadsleden hebben
zich van stemming onthouden.
De landelijke raad benoemt Philip Komen, met 37 stemmen voor en 2 stemmen tegen, tot lid
van het landelijk bestuur. Zeven raadsleden hebben zich van stemming onthouden.
De landelijke raad benoemt Maurice van der Leeden, met 37 stemmen voor en 6 stemmen
tegen, tot lid van het landelijk bestuur. Drie raadsleden hebben zich van stemming onthouden.
4.1.18 Rondvraag en sluiting
De voorzitter dankt de raadsleden die vandaag voor het laatst aanwezig zijn, zij ontvangen bloemen
uit handen van Marion Geerligs.
Regio Klein Gelderland
De regioraad heeft besloten uit het Steunpunt Gelderland te stappen, dat met ingang van 1 januari
2015 overgaat in Huis van de Jeugd. Hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens van
Scoutingleden waar het steunpunt toegang toe had, heeft Huis van de Jeugd hier straks ook toegang
toe?
De voorzitter zegt toe dat dit wordt uitgezocht en daarover vanuit het landelijk servicecentrum contact
met de betreffende regio’s opgenomen zal worden.
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Regio Hollands Midden
T.a.v. regiovraag 162 over jeugdparticipatie: daar zijn wij een groot voorstander van. Mocht dat
geïnventariseerd worden, graag!
Regio De Langstraat
Enige tijd geleden hebben we een prachtige presentatie gehad over de bevinden van Experian, dat
zou uitgewerkt worden per postcodegebied en beschikbaar gesteld worden aan regio’s, hoe staat het
daarmee?
De voorzitter geeft Yvonne Snelders (hoofd Team communicatie landelijk servicecentrum) hierover het
woord: we zijn na de zomer gestart met een pilotproject ‘Vergroten marktaandeel jeugdleden’,
waarbinnen gekeken wordt hoe we de informatie vanuit Experian op een goede manier aan groepen
kunnen aanbieden, zodat ze daar ook daadwerkelijk mee aan de slag kunnen.
Regio Hart van Brabant
Ik mis de laatste tijd een aantal bestuursleden; ze vertrekken tussentijds of na de middagpauze van de
landelijke raad. Ik zou dat graag anders zien.
De voorzitter: dat is een goede opmerking. Het bestuur streeft er ook nadrukkelijk naar voltallig
aanwezig te zijn, hier wordt alleen bij dringende omstandigheden van afgeweken.
De voorzitter geeft aan dat de volgende landelijke raad plaatsvindt op zaterdag 13 juni 2015. Op deze
dag is ook de officiële opening van het Scoutinglandgoed en daar zullen we met locatie en lengte van
de agenda van de landelijke raad rekening mee houden.
Nic van Holstein deelt mede dat bij de infotafel informatie vanuit het Kennisnetwerk beschikbaar is
over de vergelijking van bankkosten voor Scoutinggroepen. Deze informatie is opgenomen als bijlage
bij het verslag.
De voorzitter dankt alle raadsleden voor hun komst en de goede discussies en neemt namens de
landelijke raad en het landelijk bestuur afscheid van Jothijs van Gaalen en Marjolein Sluijters als leden
van het landelijk bestuur.
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4.2 Actielijst
Acties n.a.v. voorafgaande regiovragen

Status per 1 mei 2015

1.

Inventariseren behoeften betalingen met iDEAL (regiovraag nr.
19).

2.

Aan- en afwezigheid van alle regiovertegenwoordigers en leden
LB opnemen in verslag (regiovraag nr. 22).
Bij verdere uitwerking scenario C van voorstel waarderingstekens
expliciet aandacht voor rol lokale vrijwilligers (regiovraag nr. 25).
Bij uitwerking van scenario C van voorstel waarderingstekens, bij
de betreffende commissie onder de aandacht brengen om
(kader)leden te consulteren over hoe zij het nieuwe systeem
ervaren (regiovraag nr. 26).
Met de regio’s op de landelijke raad van gedachten wisselen over
wel of niet meenemen groepsniveau bij nieuw waarderingstekens
voor uitzonderlijke presentaties (regiovraag nr. 29).
Toevoegen aan het risicodossier van het Scoutinglandgoed: de
kans en de (financiële) consequenties van een risico en of dat
risico dan als aanvaardbaar wordt geacht (regiovraag nr. 76).
Wanneer keuze voor rechtsvorm Scoutinglandgoed bekend is,
hier de landelijke raad over informeren (regiovragen nr. 81 en 88).
Het betrekken van regiocoaches bij de nieuwe opzet (vervolg) van
het programma Groepsontwikkeling (regiovraag nr. 105).
De elementen van de activiteit BestuursCoaching over vier jaar
evalueren (regiovragen nr. 113 en 130).
Indien Limburgse regio’s en steunpunt Scouting Limburg het op
prijs stellen, dan zal het landelijk bestuur zich inzetten om een
gezamenlijke strategie te helpen ontwikkelen om de Limburgse
groepen te ondersteunen in de concurrentie met andere
jongerenorganisaties (regiovraag nr. 119).
Bij vervolg van BestuursCoaching het verslag van voortgang en
bereikte resultaten expliciet opnemen in reguliere rapportages
BestuursCoaching (regiovraag nr. 125).
Het nieuwe meerjarenbeleid opstellen in een voor iedereen
begrijpelijke taal (regiovraag nr. 155).
In het nieuwe meerjarenbeleid de stem van jeugdleden betrekken
(regiovraag nr. 162).

Het onderzoek is uitgevoerd.
Rapportage wordt met
beantwoording regiovragen
meegestuurd.
Dit is opgenomen in het
verslag.
Dit wordt meegenomen.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Acties n.a.v. landelijke raad, d.d. 13-12-2014
14.

15.
16.

Het landelijk bestuur bereid samen met een delegatie van
landelijke raadsleden een meningsvormend deel voor een
landelijke raad voor, over de onderlinge samenwerking
(agendapunt 1).
Kevin Camilleri (lid van het Europees Comité van WSOM) een
bedankje sturen namens de landelijke raad (agendapunt 2).
Oproep op de website plaatsen voor jongeren binnen Scouting
om kennis te nemen van internationale (vrijwilligers)vacatures en
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Dit wordt meegenomen.

Dit wordt meegenomen.

Dit is opgenomen.

Dit staat op de agenda.
Dit is gedaan.
Dit is in planning opgenomen.
Er is hierover contact
opgenomen met het
steunpunt.

Dit wordt in de rapportages
opgenomen.
Dit wordt meegenomen.
Dit is meegenomen door
projectteam #Scouting2025,
o.a. tijdens bijeenkomst van
19-04-2015.
Status per 8 april 2015
Dit wordt meegenomen en
staat op de agenda.

Dit is gerealiseerd.
Dit wordt meegenomen in de
vacatures op de website.
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17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.

internationale seminars en congressen binnen Scouting
(agendapunt 2).
Borgen dat in het vervolg bij elke voordracht tot (her)benoeming
van een lid van het landelijk bestuur, het CV van de betreffende
persoon wordt opgenomen in de voordracht.
Voordracht voor een 11e (vrouwelijk) lid van het bestuur tijdens de
landelijke raad van 13 juni 2015 (agendapunt 3).
Opnemen van het rooster van af- en aantreden in het verslag van
deze landelijke raad (agendapunt 3, zie bijlage).
Nadenken over hoe de uitkomsten van het meningsvormend deel
over het thema internationaal benut kunnen worden voor het
internationaal beleid en hier bij de landelijke raad op terugkomen
(agendapunt 4a).
Voorafgaande aan de landelijke raad concrete vragen ter
voorbereiding van het meningsvormend deel aan de landelijke
raadsleden sturen (agendapunt 4a.).
Behoefte en haalbaarheid van gebruik van IDeal door regio’s
inventariseren (zie agendapunt 4c).
De uitwerking van scenario C voor het systeem van
waarderingstekens ter besluitvorming aan de landelijke raad
voorleggen (agendapunt 6).
Na verloop van tijd (nader te bepalen) de aansluiting bij de
gemeenschappelijke registratielijst en het tuchtrecht evalueren
(agendapunt 7).
De mogelijkheid met de externe partners in de gezamenlijke
registratielijst en tuchtrecht bespreken, of recente zaken die
voldoen aan de nieuwe waarborgen meegenomen kunnen
worden in de nieuwe registratielijst (agendapunt 7).

26.

Nadenken of er op termijn een geldigheidstermijn aan de VOG
gekoppeld kan worden (agendapunt 8).

27.

Bij de volgende rapportage in april 2015 over het
Scoutinglandgoed, een kort verslag van de commissie
Scoutinglandgoed aan toevoegen (agendapunt 9).
Controleren of voetnoot bij artikel 99 van het herziene
huishoudelijk daar foutief staat en zo ja, verwijderen (agendapunt
10).
Landelijke raad in juni 2015 informeren over een toekomstvisie
voor landelijke ledenactiviteiten (agendapunt 13).

28.

29.

30.

Zodra bekend is wat de plannen zijn voor een landelijke
ledenactiviteit op het Scoutinglandgoed in 2016, de landelijke
raad hierover informeren (agendapunt 13).
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Deze afspraak is in de
voordracht procedure
opgenomen
De voordracht wordt i.v.m.
persoonlijke omstandigheden
uitgesteld tot december 2015.
Dit is opgenomen.
Dit is ter informatie
opgenomen in de LR-agenda
en wordt vooraf uitgedeeld.
Dit is in de planning
opgenomen.
Dit onderzoek is uitgevoerd
(zie actiepunt 1).
Dit is in de planning
opgenomen.
Dit is in de planning
opgenomen.
Recente zaken blijken niet
zomaar meegenomen
worden, omdat toegang tot de
lijst alleen via een tuchtrechtprocedure mogelijk is.
De regels omtrent de VOG
zijn recent aangescherpt.
Aandacht gaat eerst naar
bekendheid en implementatie
daarvan, zodat daadwerkelijk
iedereen volgens de regels
een VOG heeft.
Dit is met de commissie
kortgesloten.
Dit is gecontroleerd, de
formulering van de voetnoot is
aangepast.
Dit wordt gekoppeld aan
plannen voor het nieuwe
meerjarenbeleid die in
december 2015 op agenda
staan.
Dit wordt meegenomen.
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31.

Inzicht geven in de trainingskalender van Scouting Nederland
(agendapunt 14).

32.

Intensiveren van contacten tussen landelijk bestuur en financiële
commissie (agendapunt 15).
Uitzoeken hoe wordt omgegaan met de persoonsgegevens van
Scoutingleden door de overgang van het steunpunt Scouting
Gelderland naar Huis van de Jeugd en hierover vanuit het LSC
contact met de betreffende regio’s opnemen.

33.
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Er is reeds een
trainingskalender beschikbaar
via www.scouting.nl/
vrijwilligers/scouting-academy.
Er zijn afspraken voor overleg
gemaakt.
Er is contact met de regio’s
opgenomen en later dit jaar
vindt nader overleg met het
steunpunt plaats in aanloop
van de definitieve overgang
per 1 januari 2016.

27

4.3 Besluitenlijst
Genomen besluiten op de landelijke raad van 13 december 2014
1. De landelijke raad besluit jaarlijks tijdens de decembervergadering van de landelijke raad een moment
van stilte in acht te nemen voor de scouts die het afgelopen jaar zijn overleden.
2. Het verslag van de landelijke raad, d.d. 14 juni 2014 wordt inclusief het bijgevoegd ‘Erratum regiovragen’,
de actie- en de besluitenlijst zonder wijzigingen vastgesteld.
3. De landelijke raad besluit het bestuur te vragen scenario C voor het systeem van waarderingstekens uit te
werken.
4. De landelijke raad besluit ten aanzien van aansluiting bij een gezamenlijk systeem van tuchtrecht
(agendapunt 7), tot:
a. Het aansluiten bij de gezamenlijke registratielijst van Vereniging NOV.
b. Het invoeren van tuchtrecht en het aansluiten bij de Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk voor de
behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
c. Goedkeuring van het voorstel voor de nieuwe tekst in het huishoudelijk reglement.
5. De landelijke raad besluit met algemene stemmen om de Verklaring Omtrent het Gedrag voor alle
vrijwilligers verplicht te maken en de uitzonderingen die gelden sinds 2005 te laten vervallen. Tevens
geeft de landelijke raad daarmee goedkeuring aan het tekstvoorstel voor aanpassing van het
huishoudelijk reglement zoals dat op pagina 51 van de agendastukken is weergegeven (agendapunt 8).
6. De landelijke raad keurt de herziening van het huishoudelijk reglement goed (agendapunt 11).
7. Ten aanzien van het vervolg programma Groepsontwikkeling (agendapunt 12):
a. De landelijke raad besluit tot structurele inbedding van onderdelen van Groepsontwikkeling.
b. De landelijke raad wil in december 2015 op hoofdlijnen een besluit nemen over het meerjarenbeleid
en vraagt het landelijk bestuur om in de totale afweging die gemaakt gaat worden over het
meerjarenbeleid ook inhoudelijk de structurele inbedding en financiering van de onderdelen van
Groepsontwikkeling mee te nemen.
c. De landelijke raad nodigt het bestuur uit om uiterlijk in december 2015 aan te geven in hoeverre de
lopende begroting ruimte biedt voor de financiering van de ingebedde onderdelen van
Groepsontwikkeling. Indien er geen financiële ruimte binnen de begroting gevonden kan worden,
nodigt de landelijke raad het bestuur uit met voorstellen te komen hoe dit in 2016, ter overbrugging
voor één jaar, opgevangen kan worden, zodat de raad hier een besluit over kan nemen.
8. De landelijke raad keurt de activiteitenplannen 2015 goed (agendapunt 14).
9. De landelijke raad keurt de begroting 2015 Scouting Nederland goed.
10. De landelijke raad benoemt Quirine van Mourik, met algemene stemmen voor, tot lid van de
opleidingscommissie.
11. De landelijke raad herbenoemt Marion Geerligs, met 37 stemmen voor en 6 stemmen tegen, tot
plaatsvervangend voorzitter van het landelijk bestuur. 2 raadsleden hebben zich van stemming
onthouden.
12. De landelijke raad benoemt Lisette van der Wurff, met 38 stemmen voor en 5 stemmen tegen, tot
Internationaal Commissaris (WAGGGS) van het landelijk bestuur. 2 raadsleden hebben zich van
stemming onthouden.
13. De landelijke raad benoemt Philip Komen, met 37 stemmen voor en 2 stemmen tegen, tot lid van het
landelijk bestuur. 7 raadsleden hebben zich van stemming onthouden.
14. De landelijke raad benoemt Maurice van der Leeden, met 37 stemmen voor en 6 stemmen tegen, tot lid
van het landelijk bestuur. 3 raadsleden hebben zich van stemming onthouden.
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4.4 Presentielijst
Regio
Amsterdam/Amstelland
Carboonland
De Baronie
De Langstraat
De Meierij
Delfland
Den Haag
Drenthe
Drie Rivieren Utrecht
Eindhoven
Essnlaand
Fryslan
Groningen
Haarlem

Naam
Peter Klingen
Marcel de Jong
Thédor Ebben
Hans van den Burg
Manuel Groot Zevert
Hermen van Dalen
Hans Bert Griffioen
Hans Kuipers
Anouk van Asselen
Jan Smits
Johannes de Boer
Hans Wigman
Jos Kruizinga

Hart van Brabant
Helmond
Het Gooi
Hollands Midden
Klein Gelderland

Frank de Krom
Erik Verschuuren
Yura Gerritsen
Luc Rader

Lek en IJsselstreek

Khenzie Commenencia

Maasdelta
Maasven
Maastricht en Mergelland
Neder Veluwe
Noord-Holland Midden
Noord-Holland Noord
Noord Oost Brabant
Noord-Veluwe/Flevoland
Oude Graafland
Overijsselse Vechtstreek
Parkstad Limburg
Rivierenland
Roermond
Rond de Biesbosch
Rond de Rotte
Rondom de IJssel
Twenteland
Utrechtse Heuvelrug
Vlietstreek
Weert
West-Brabant
Westelijke Mijnstreek
Westland

Han Admiraal
Rob Aerts
Ben Peters
Robbert Gijsbertse
Meta Kroon
Yolanda Dekker
Wouter van der Velden
Serry de Graaf
Louis Deen
Jeroen Niemeijer
Jan Willem Gooyen
Erik Koevoet
Niet aanwezig
Marc Elvery
Bart van Bree
Wim Willems
Jort Mentink
Niels Dimmers
Jeroen v.d. Akker
Rob Broens
Karlijn Bröker
Jos Stijnen
Laurens van den Akker

Andrea Nagelmaker

Bas Oudewortel
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Zeeland
ZON
Zuidoost-Brabant
Waterwerk

Alwin van Ombergen
Jos Groenewegen
Peter Hendriks
Niet aanwezig

Landelijk bestuur
Boudewijn Revis

Portefeuille
Voorzitter; Externe profilering
Herbenoemd: Vicevoorzitter;
Ledengroei; Waterwerk;
Projectenbureau
Secretaris/penningmeester;
Projectenbureau

Marion Geerligs
Nic van Holstein

Wieteke Koorn
Michaël Lansbergen
Maurice v.d. Leeden
Philip Komen
Marjolein Sluijters
Jothijs van Gaalen

Jeugdleden; Juridische
Zaken; Waarderingstekens
Benoemd: Vrijwilligers, IC
WAGGGS
IC WOSM; Jeugdleden;
Waarderingstekens
Ledengroei; Waterwerk
Externe profilering
Benoemd
Benoemd
Afgetreden
Afgetreden

Directie
Jan Koehoorn
Fedde Boersma

Directeur
Adjunct-directeur

Lars Wieringa
Lisette van der Wurff
Wouter Zilverberg
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Bijlage 1: Toelichting Wim Willems (Regio Rondom de IJssel)
Leden van de landelijke raad en leden van het landelijk bestuur. Afgelopen week was een bijzondere
week. Een week waarin we met veel regio’s contact hebben gezocht om overeenstemming te krijgen
over de toekomst van Groepsontwikkeling en daarbij de toekomst van deze mooie vereniging.
Met ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid waren dit zeer positieve gesprekken, voor ieder
denkend en motiverend in het belang van de vereniging. Maar in vele gesprekken zat een gevoel dat
de landelijke raad en het landelijk bestuur wat van elkaar vervreemd waren. Terwijl we juist in het
belang van de vereniging optimaal moeten samenwerken aan een gezonde, vitale vereniging.
Naar aanleiding van de diverse signalen uit de regio’s heb ik een langdurig gesprek gehad met
Andrea vanuit Regio Haarlem en hebben wij besloten afgelopen maandag contact op te nemen met
de voorzitter van het landelijk bestuur om deze zorg te delen.
Ik wil het landelijk bestuur dan ook bedanken voor de uitnodiging die we hebben gekregen om
afgelopen woensdagavond met elkaar in gesprek te gaan. Ik heb dat gesprek samen met Robbert van
Regio Neder Veluwe gevoerd. Een constructief gesprek waar we het gevoel van onbegrip naar elkaar
toe hebben kunnen delen en waar het landelijk bestuur gemotiveerd keuzes heeft toegelicht, zoals zij
dit naar alle verwachting ook tijdens deze landelijke raad zal doen.
Maar waarin we vooral naar de toekomst hebben gekeken van deze vereniging. Hoe kan de
samenwerking beter, hoe kunnen we de communicatie beter stroomlijnen om onbeantwoorde vragen
weg te nemen? En hoe moeten we de samenwerking tussen landelijke raad en het landelijk bestuur
verbeteren?
Wij hebben daarop geen antwoorden gegeven of gekregen, we hebben het wel over het proces gehad
en over hoe we hier verder mee kunnen. Ons voorstel is dan ook om met een delegatie van de
landelijke raad samen met het landelijk bestuur een meningsvormend gedeelte voor te bereiden waar
deze vraagstukken met elkaar besproken kunnen worden.
Waarbij de intentie van het landelijk bestuur ons zeer duidelijk is geworden: het bestuur wil zich
inzetten voor een optimale samenwerking en wij moeten deze handreiking als landelijke raad enkel
aannemen in het belang van de Vereniging Scouting Nederland.
Namens de initiatiefnemers, Luc van Regio Hollands Midden, Robbert van Regio Neder Veluwe,
Andrea van Regio Haarlem en ondergetekende namens Regio Rondom de IJssel, zijn wij graag
bereid om hier verder invulling aan te geven.
Ik wil alle regio's bedanken voor hun inbreng.
Wim Willems
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Bijlage 2: Rooster van aftreden
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Bijlage 3: Stand van zaken Scoutinglandgoed, per december 2014
Sinds de laatste kwartaalrapportage is er weer een groot aantal werkzaamheden verzet. Een groot
aantal vrijwilligers is actief rondom de realisatie van het Scoutinglandgoed. Na de vorige rapportage
heeft wederom een overleg plaatsgevonden met de commissie Scoutinglandgoed Zeewolde van de
landelijke raad, waarbij een overzicht is gegeven van de werkzaamheden.
Net als de oktober-rapportage, bevat het eerste deel van deze rapportage een overzicht van de
werkzaamheden in de afgelopen periode en de geplande werkzaamheden. Daarna wordt stilgestaan
bij eventuele risico’s en de wijze waarop die aangepakt worden. Na de rapportage in oktober 2014 zijn
er rond deelproject B (magazijn) en C (verblijfsaccommodatie) geen aanvullende mededelingen te
doen.
Inrichtingswerkzaamheden (deelproject A)
Door onze aannemer wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisatie van de binnendijkse
waterpartijen en het ophogen van de terreinen. Na ophoging worden de velden gespit en ingezaaid.
Begin januari moeten deze werkzaamheden afgerond zijn. Buitendijks is door Staatsbosbeheer de
beplanting verwijderd, waardoor een vrij zicht naar het water is ontstaan. De inhammen, die bedoeld
zijn om riet te compenseren dat verdwijnt door de aanleg van steigers, zijn nagenoeg klaar. Met het
waterschap hebben gesprekken plaatsgevonden over de technische uitvoering van de dijkovergang
en de aanleg van riolering. De realisatie van de dijkovergang is voorzien direct na de winterperiode en
voorafgaand aan de opening. Het voorjaar zal ook gebruikt worden voor de aanleg van de
nutsvoorzieningen. Bij de entree van het terrein wordt een tijdelijke bouwlocatie gerealiseerd, van
waaruit de verdere inrichting begeleid kan worden. De hoofdas op het terrein is verhard met congreen.
In verband met het natte najaar, is besloten de overige wegen in het vroege voorjaar te verharden. De
basisinrichting van het terrein is daarmee op tijd klaar voor de opening en Scout-In15.
Gebouwen
Meer dan 75 scouts tussen de 7 en 18 jaar hebben het team van Scoutinglandgoed Zeewolde verrast
met prachtige ontwerpen voor de toiletgebouwtjes op het toekomstige kampeerterrein! Het is geweldig
om te zien hoe creatief en doordacht de ontwerpen zijn en hoe er van jong tot oud nagedacht is over
lastige onderwerpen als duurzaamheid. Dit thema zit blijkbaar al in de genen van onze jeugdleden. De
winnende ontwerpen zijn van Estelle van der Lee (10 jaar) en Chennah van der Werf (11 jaar) Scoutinggroep Rheijnewoud, Hazerswoude-Rijndijk - en Jesse Koelman (11 jaar) - Scouting
Adelbertusgroep, Heemskerk. Hun ontwerpen kunnen écht uitgevoerd worden. De winnaars gaan de
komende periode, samen met een échte architect aan de slag om hun ontwerp te vertalen naar een
écht toiletgebouw, waarvan over enkele maanden de eerste steen zal worden gelegd!

Het traject rondom het opstellen van de programma’s van eisen voor de overige panden die
samenhangen met het beheer van het groepskampeerterrein, maar ook de gebouwen van deelproject
B en C, is gestart. De planning gaat er vanuit dat de basisgebouwen die nodig zijn voor het beheer
van een Scouting Labelterrein in het voorjaar van 2016 gerealiseerd zijn.
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Duurzaamheid
De inrichting van Scoutinglandgoed Zeewolde vindt plaats in harmonie met de natuur, onder andere
door de aanleg van waterpartijen en open plekken en de omvorming van het huidige eentonige
polderbos. De gebouwen, zoals de verblijfsaccommodatie en het beheergebouw voor het
kampeerterrein, worden duurzaam gebouwd. De realisatie en het gebruik van Scoutinglandgoed
Zeewolde wil Scouting Nederland zo duurzaam mogelijk maken. Centraal staat het verkrijgen van de
Outstanding (5-sterren) classificatie volgens BREEAM. Per BREEAM-NL-categorie is er een concrete
doelstelling bepaald: https://scoutinglandgoed.scouting.nl/ontdek/duurzaamheid
Exploitatie en beheer
Het Team exploitatie en beheer richt zich op drie deeltrajecten:
 Uitgaven/beheerkosten.
 Inkomsten (scouts en niet-scouts, kamperen en evenementen).
 Beheerstructuur.
Er zijn presentaties gegeven bij de vergadering van het projectenbureau. Scoutinglandgoed Zeewolde
was daarnaast aanwezig in de najaarsvergadering van de Labelterreinen en heeft daar het terrein
gepresenteerd. De aanvraagprocedure voor keurmerk Labelterrein is gestart, wat in 2015 naar
verwachting tot de formele kwalificatie Labelterrein leidt. In het voorjaar 2015 vindt overleg plaats met
Scoutcentrum Buitenzorg, Gilwell Ada’s Hoeve en Scoutingkampeerterrein St. Walrick over
samenwerking en marketinginspanningen.
Het uitgangspunt is om het eerste evenement in september 2015 (Scout-In15) te laten plaatsvinden
en de eerste overnachtingen op het groepskampeerterrein in het voorjaar van 2016. Het toekomstige
beheerteam kan 2015 gebruiken om zich hierop voor te bereiden.
Veiligheid
Begin december heeft overleg met de gemeente en diverse veiligheidsdiensten plaatsgevonden,
waarbij de evenementenvergunning, toegankelijkheid en integrale veiligheid aandachtspunten waren.
De komende tijd zullen nog diverse gesprekken plaatsvinden. De gesprekken zijn erop gericht risico's
te beheersen en een veilige speelomgeving te bieden.
Communicatie
Teamleden van het Scoutinglandgoed hebben in een aantal regio’s tijdens de regioraad een
presentatie gegeven over het project. Rond de Natuurwerkdag verschenen berichten in lokale en
regionale media. Met een aantal vakbladen zijn afspraken gemaakt om in het voorjaar aandacht te
besteden aan het Scoutinglandgoed.
Ontmoetingen en samenwerking
Tijdens de Natuurwerkdag zijn bijna 300 scouts aan de slag gegaan met het planten van bomen en
struiken. Landschapsbeheer Flevoland heeft het landgoed gebruikt als locatie voor de provinciale
aftrap. Samen met gebruikers van het bos (ruiters, ATB’ers en fietsers) hebben gesprekken
plaatsgevonden over het aanleggen van routes, nadat bestaande routes (over de nieuwe
kampeervelden) gesloten zijn. In het werk wordt de aanleg van nieuwe ATB-paden meegenomen.
Naast een samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp, Universiteit Leiden en Helicon
in Velp gaan ook studenten van het STOAS in Wageningen aan de slag op het landgoed. Met de
diverse nutsbedrijven vinden niet alleen gesprekken plaats over het technisch realiseren van de
voorzieningen, maar ook over educatie rondom duurzaamheidsthema’s.
Planning
Winter 2014/2015:
Voorjaar 2015:

Aanleg waterpartijen, wegen, ophogen velden, inzaaien
Aanleg nutsvoorzieningen en aanleg dijkovergang
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13 juni 2015:
Zomer 2015:
18-20 september 2015
Voorjaar 2016

Opening Scoutinglandgoed Zeewolde en opleveren eerste fase
Aanleg aanmeervoorzieningen
Scout-In15
Start kampeerseizoen Scoutingkampeerterrein

Op verzoek van de landelijke raadscommissie van het Scoutinglandgoed is de informatie over het
Scoutinglandgoed (landelijke raadstukken en tussenrapportages) op een centrale plek toegankelijk.
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-landelijkeraad/voortgangsrapportages-scoutinglandgoed-zeewolde.
Financiën
In de rapportage van oktober is gemeld dat een deel van de begrote sponsorinkomsten (voorlopig)
komen te vervallen, doordat de inzet vanuit defensie achterwege blijft. Een deel van deze
inkomstenderving is gevonden door het nu nog niet aanleggen van vijvers en velden aan de
noordzijde en het nog niet aanleggen van de aftakkingen van de hoofdleiding voor nutsvoorzieningen.
Daarnaast zijn de kosten van aanbesteding van weg- en terreinwerkzaamheden lager dan de
daarvoor begrote kosten. Door het wegvallen van de inzet van defensie moet € 235.000 aan dekking
gerealiseerd worden in resterende delen van het project. De netto kosten van de realisatie van het
Scoutinglandgoed zien er als volgt uit:
Netto begroot (investering) – sponsor(dekking)
Deelproject
1 Procedure en opstartkosten
A
2 Paden en wegen
A
3 Velden
A
4 Nutsvoorzieningen en waterbeheer
A
5 Aanmeermogelijkheden
A
6 Beheergebouw, sanitair en folleys
A
7 Magazijn
B
8 Verblijfsaccommodatie
C
Taakstellende bezuiniging

Begroot 2014
200.000
543.000
103.000
546.000
100.000
579.000
400.000
400.000
2.871.000

Prognose 2014
200.000
557.000
324.000
546.000
100.000
579.000
400.000
400.000
-235.000
2.871.000

De taakstellende bezuiniging kan onder andere gerealiseerd worden door:
 Temporisering of bezuiniging bij andere onderdelen van deelproject A (bijvoorbeeld
beheergebouw).
 Mogelijk temporisering of laten vervallen van verharding van een aantal wegen indien dit
gebruik en bedrijfsvoering niet in de weg staat.
 Vinden van extra sponsoring.
 Verdergaand overleg met overheden over wegverbreding, waarvan de kosten in de begroting
mee zijn genomen.
Risicodossier
In de rapportage van oktober 2014 is een uitgebreid overzicht verschenen over mogelijke risico’s en
de wijze waarop hiermee wordt omgegaan. In onderstaand overzicht wordt alleen een toelichting
gegeven bij thema’s waarop een wijziging t.o.v. de vorige rapportage heeft plaatsgevonden.
Naar aanleiding van de oktober-rapportage is de wens geuit naast een overzicht van risico’s ook
inzicht te geven in de kans, de financiële consequenties van een risico en de mate waarin een risico
aanvaardbaar wordt geacht. Dit is in bijgaand overzicht verwerkt.
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Risico

Kans
(1- 5)

Gevolg
(1-5)

Risico

SVZ
december

Mitigerende
maatregelen

3

3

9



2. Lagere (sponsor)inkomsten
dan voorzien

4

3

12



3. Lager exploitatieresultaat dan
voorzien

2

3

6



Continu bijsturen
op opdrachten
/fasering
Sponsorplan
ontwikkelen/uitvoeren

1

3

3



3

2

6



3

3

9



3

2

6



2

2

4



4

2

8



Financieel
1. Hogere uitgaven dan voorzien

Planning
1. Het niet tijdig ontvangen van
noodzakelijke vergunningen
2. Uitloop van werkzaamheden
(door de aannemer of
weersomstandigheden)
3. Onvoldoende vrijwilligers(tijd)
om op tijd te kunnen starten
met noodzakelijke
werkzaamheden
4. Niet tijdig voldoende
inrichtingswerkzaamheden
gerealiseerd hebben voor het
organiseren van Scout-In15
Aansprakelijkheid en juridische
vorm
1. Aansprakelijk stellen door
aannemers
2. Fiscale gevolgen activiteiten
voor derden
Kans
Onwaarschijnlijk
(1)
Klein (2)
Mogelijk (3)
Waarschijnlijk (4)
Zekerheid (5)

1
2
3
4
5
Zeer klein (1)

Gevolgen
Niet acceptabel
Onwenselijk
Acceptabel
Verwaarloosbaar

2
4
6
8
10
Klein (2)

3
6
9
12
15
Serieus (3)

Advisering derden

4
8
12
16
20
Groot (4)

5
10
15
20
25
Zeer groot (5)
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Bijlage 4: Reactie commissie landgoed
Naar aanleiding van de afgelopen landelijke raad hebben Bas Oudewortel, Frank de Krom, Jan Smits
en Jos Kruizinga zitting genomen in de commissie ter controle van de landgoedcommissie. Sinds de
zomer zijn we actief en hebben we een aantal contactmomenten gehad met de landgoedcommissie.
Onze werkwijze en doelstellingen zijn mee gestuurd met de stukken van de landelijke raad en
inzichtelijk voor leden van de landelijke raad. Onze aandachtspunten zijn grofweg bedrijfsvoering en
communicatie richting de landelijke raad. Naar de contactmomenten nemen we behalve onze eigen
vragen en opmerkingen ook de opmerkingen en vragen mee die we opvangen in de vereniging.
In september zijn we uitgebreid bijgepraat door de commissie over de voortgang en de toekomst van
het project. Daarnaast hebben we wederzijdse verwachtingen uitgesproken over het vervolgproces.
Vanuit de commissie voor het landgoed vanuit de landelijke raad hebben we verbeterpunten
aangegeven, met name over de communicatie. Dit behelsde onder andere een uitgebreidere
kwartaalrapportage en in samenspraak, een risicoparagraaf.
Hierna bleef het stil en hadden wij het idee dat er eenzijdige communicatie aan het ontstaan was. Aan
de kwartaalrapportage hebben we nog wel elementen kunnen toevoegen. Wij begonnen ons echter
zorgen te maken bij de berichtgeving en inzichtelijkheid van het bestuur.
Op 2 december hebben we uiteindelijk weer bij elkaar gezeten. Ook ditmaal was het weer een
constructief gesprek. Na dit gesprek hebben we idee dat wij weer op de hoogte zijn van de laatste
ontwikkelingen en dat onze zorgen zijn weg genomen. Echter staat over de bedrijfsvoering nog niets
op papier. De landgoedcommissie deelde ons daarover het volgende mee: de entiteit, de exploitatie
en de organisatiestructuur zijn erg verbonden aan elkaar. Dit ontwikkelproces duurt echter langer dan
gepland. De commissie wil nu eind februari de stukken klaar hebben. Had de exploitatie niet al lang
klaar moeten zijn, en moeten we niet terstond weten wat de entiteit is? Wellicht wel, maar voor die
weg is niet gekozen. Omdat tijdens deze landelijke raad geen beslissingen moeten worden genomen
door de raad en omdat we na het laatste gesprek weer duidelijk hebben wat het vervolgtraject is,
adviseren wij geen extra controlemomenten op te leggen aan de landgoedcommissie.
Wij zien echter wel uit naar de stukken van februari, zodat we de uitleg tot dusver ook kunnen staven
met cijfers. Wij stellen dan ook voor om deze informatie van ons en het bestuur ter kennisgeving aan
te nemen. Tot en met de volgende landelijke raad blijven wij (kritisch) monitoren.
Heb je vragen, dan mag je ons natuurlijk mailen, bellen, appen of Skypen.
Commissie landgoed
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Bijlage 5: Toelichting op aangepast voorstel Groepsontwikkeling
Een vereniging die zich niet ontwikkelt, zal net als elke andere organisatie tot stilstand komen en
daarmee achteruitgaan. De afgelopen jaren is er binnen Scouting Nederland door Groepsontwikkeling
een weg ingeslagen die laat zien dat ontwikkeling en vooruitgang hand in hand gaan. Het door het
landelijk bestuur ingebrachte voorstel met betrekking tot structurele inbedding van onderdelen van
Groepsontwikkeling sluit hier op aan.
Een aantal regio’s ondersteunt dit voorstel, maar heeft wel een aantal vragen gesteld. Deze vragen
zijn beantwoord, zoals veel vragen die gesteld zijn op dit punt. Deze regio’s stellen voor om de
behandeling van dit voorstel op een andere wijze in te vullen dan nu op de agenda staat. De reden is
dat wij grote zorgen hebben dat een discussie over een structurele contributieverhoging de overhand
zal krijgen en ons daarbij weg zal leiden van waar het feitelijk over gaat: het borgen van de continuïteit
en groei van de vereniging.
Daarnaast zijn wij van mening dat over het voorstel zoals dat nu voorligt door de landelijke raad niet
besloten kan worden, omdat aspecten van het voorstel raken aan het nog te ontwikkelen
meerjarenbeleid en de daarbij behorende financiering.
Wij stellen daarom het volgende voor:
 De landelijke raad spreekt zich eerst uit over het voorstel om te komen tot structurele
inbedding van onderdelen van Groepsontwikkeling (als stip op de horizon).
 De landelijke raad vraagt het landelijk bestuur om in de totale afweging die gemaakt gaat
worden over visie en meerjarenbeleid ook inhoudelijk de structurele inbedding en financiering
van de onderdelen van Groepsontwikkeling mee te nemen.
 De landelijke raad verzoekt het landelijk bestuur waar nodig de landelijke raad een voorstel
voor te leggen over een tijdelijke contributieverhoging voor één jaar, namelijk in 2016, om een
overbruggingsfinanciering te verkrijgen om de inbedding door te kunnen voeren en geen
momentum te verliezen.
Waarom dit voorstel? Het voorstel zoals dit nu voorligt bij de landelijke raad vraagt de raad akkoord
te gaan met een structurele contributieverhoging, zonder dat er een afweging gemaakt kan worden
hoe deze structurele activiteiten zich verhouden tot bestaande of nog te ondernemen activiteiten in
het kader van het meerjarenbeleid. Met andere woorden: het is lastig om nu al een besluit hierover
te nemen als we nog niet weten wat we vanaf 2017 willen gaan doen. Bij de afweging van het
meerjarenbeleid kan gesproken worden over afstoten van taken, evenzeer kan er gesproken worden
over een structurele contributieverhoging om onze ambities waar te maken. Het punt is: die afweging
kan nu nog niet gemaakt worden en moet meegenomen worden in latere discussies. Hier staat
tegenover dat uitstellen van een besluit over inbedding van onderdelen van Groepsontwikkeling er toe
zal leiden dat het gehele proces stil valt, hangende de meerjarenbeleidsdiscussie. Daarmee zou een
stilstand bereikt worden die tot achteruitgang leidt. We verliezen momentum, we verliezen kennis en
feitelijk doen we de investering van de afgelopen jaren teniet.
Het voorliggend voorstel probeert deze beide aspecten met elkaar te verenigen door een besluit over
de inhoud, een tijdelijke overbruggingsfinanciering en de afwegingen rond de structurele financiering
uit elkaar te trekken. De regio’s zijn van mening dat de landelijke raad op deze wijze tot een
zorgvuldige afweging kan komen en dat daarbij aan de intentie van het voorstel van het landelijk
bestuur geen afbreuk wordt gedaan.
Wij hopen dat andere regio’s zich aan willen sluiten bij dit voorstel.
Han Admiraal, Luc Rader, Wim Willems
Leden landelijke raad Scouting Nederland
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