
3 Voordrachten en stemming 

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad in te stemmen met:  

• De herbenoeming van Philip Komen als penningmeester/secretaris landelijk bestuur
voor een laatste termijn van één jaar, conform het rooster van aftreden;

• De herbenoeming van Arwen van der Leeuw als lid landelijk bestuur voor een termijn
van drie jaar, conform het rooster van aftreden;

• De herbenoeming van Thijs Jansen als lid landelijk bestuur voor een termijn van drie
jaar, conform het rooster van aftreden;

• De benoeming van Bart van Bree als lid landelijk bestuur voor een termijn van drie
jaar, conform het rooster van aftreden (onder voorbehoud van definitieve voordracht
in nazending);

• De herbenoeming van Christiaan Lucas als lid van de gezamenlijke
geschillencommissie en commissie van beroep voor een periode van drie jaar,
conform het rooster van aftreden;

• De herbenoeming van Chris Tijman als lid van de gezamenlijke geschillencommissie
en commissie van beroep voor een periode van drie jaar, conform het rooster van
aftreden.
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Voordrachten en stemming – landelijke raad 10 december 2022 
 

3 Voordrachten en stemming 

Geachte leden van de landelijke raad, 

Hierbij geven wij de huidige stand van zaken weer aangaande vacatures en voordrachten voor 

benoemingen voor het landelijk bestuur en commissies. De cv's van de voorgedragen kandidaten zijn 

in een aparte bijlage opgenomen en zullen in verband met de regels omtrent bescherming van 

persoonsgegevens alleen aan de raadsleden worden verstuurd en niet met de agendastukken op de 

website worden geplaatst. 

Voordracht penningmeester/secretaris landelijk bestuur 

Philip Komen is sinds 2014 lid van het landelijk bestuur en is in december 2019 door de landelijke 

raad benoemd tot penningmeester/ secretaris. Het landelijk bestuur draagt Philip Komen ter 

herbenoeming voor als penningmeester/ secretaris van het landelijk bestuur voor een laatste termijn 

van één jaar, in verband met het bereiken van de maximale aaneengesloten zittingstermijn van negen 

jaar.  

Philip heeft zich in de afgelopen drie jaar extra ingezet voor het inzichtelijk maken van de werking van 

(financieel) beheer binnen onze vereniging, onder meer tijdens de halfjaarlijkse informatieavonden 

voor (nieuwe) landelijk raadsleden, in overleggen met de financiële commissie, landelijke raad, de 

(nieuwe) accountant en landelijke teams en tijdens diverse regioraden in het land. 

De afgelopen bestuursperiode werd gekenmerkt door grote onzekerheden, onder meer als gevolg van 

de maatregelen tijdens de coronacrisis in de jaren 2020-2021 en de sterk oplopende inflatie sinds het 

begin van dit jaar. Philip heeft zich sterk gemaakt voor keuzes voor de langere termijn: zoals de 

investering in een Avonturenhuis met 95% externe financiering, de vernieuwing van de financiële 

kaders, de ontwikkeling van een nieuw verenigingsterrein in Nederweert, de (aanstaande) wijziging in 

fiscaliteit waardoor investeren in de vereniging in de toekomst (fiscaal) aantrekkelijk is, de opbouw van 

een calamiteitenreserve bij de verenigingsterreinen en de voorbereidingen voor de ontwikkeling van 

een modern en duurzaam Ontmoetingscentrum in Zeewolde ter vervanging van het Landelijk 

Servicecentrum in Leusden. 

Motivatie Philip Komen 

Ik wil mij in mijn laatste jaar blijven inzetten voor de stabiliteit en continuïteit van onze vereniging. In 

het bijzonder door de overdracht van mijn kennis van de vereniging(-sfinanciën) binnen het landelijk 

bestuur, aan de leden van de landelijke raad, in de regio’s en in het bijzonder aan mijn opvolger. 

Daarnaast zet ik me graag nog in voor de financiële dekking en de opdracht en bewaking van de 

bouw van het nieuwe Ontmoetingscentrum in Zeewolde in samenhang met de ontwikkelingen binnen 

de Scoutinglandgoed B.V. 

Zie cv in aparte bijlage. 

Voordracht lid landelijk bestuur 

Het landelijk bestuur draagt Arwen van der Leeuw ter herbenoeming voor als lid landelijk bestuur 

voor een termijn van drie jaar, conform het rooster van aftreden. 

Motivatie Arwen van der Leeuw 

Time flies when you’re having fun! Inmiddels is het alweer bijna 6 jaar geleden sinds ik voor het eerst 

een kijkje kwam nemen tijdens een landelijke raad. Als Explorer mocht ik in 2016 komen vertellen wat 
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mijn blik was op jongerenparticipatie. Een halfjaar daarna begon mijn Scouting Nederland avontuur 

echt en werd ik als 18-jarige lid van het landelijk bestuur. Een stap die niet alleen voor mijzelf 

behoorlijk groot was, maar ook voor onze verenging. Vol trots kijk ik terug op de manier waarop alle 

lagen van onze verenging de afgelopen jaren nog jonger en diverser zijn geworden! In de afgelopen 

jaren lag mijn focus binnen het bestuur bij de opzet van team Evenementen, de uitwerking van het 

meerjarenbeleid, de ontwikkelingen op ons Scoutinglandgoed, aanvragen bij het SNF, en het delen 

van ons Scoutingverhaal zowel binnen als buiten onze vereniging. Een divers pakket waarin veel 

gebeurd is de afgelopen jaren, maar waar tegelijkertijd ook nog veel uitdagingen liggen voor de 

komende periode. 

Graag zou ik mij in mijn komende bestuursperiode willen focussen op de manieren waarop wij als 

Scouting Nederland kunnen laten zien wie we zijn, waar we voor staan, en hoe we onze jeugdleden 

kunnen inspireren om dat ook aan de buitenwereld te laten zien. Thema’s zoals maatschappelijke 

impact, sociale veiligheid en mentale weerbaarheid voor jongeren staan daarbij voor mij centraal. 

Hierbij hoop ik vanuit mijn bestuurservaring en onuitputbare energie aan de slag te kunnen gaan met 

het meerjarenbeleid voor de komende jaren. Ik hoop dat de landelijke raad mij het vertrouwen geeft 

mijn bestuursfunctie voort te zetten voor de komende 3 jaar.  

Zie cv in aparte bijlage. 

 

Voordracht lid landelijk bestuur 

Het landelijk bestuur draagt Thijs Jansen ter herbenoeming voor als lid landelijk bestuur voor een 

termijn van drie jaar, conform het rooster van aftreden. 

 

Motivatie Thijs Jansen 

Sinds 2018 zet ik mij als lid van het landelijk bestuur in voor Scouting Nederland. Een eervolle maar 

ook intensieve opdracht. Graag stel ik mij kandidaat voor een nieuwe termijn van drie jaar. De 

afgelopen vier jaar hebben in het teken gestaan van verbinding tussen de groep, regio en het land. 

Daar is Waterscouting nadrukkelijk onderdeel van geweest. Ik ben daarbij trots op wat we als 

vereniging in deze periode, ondanks de coronapandemie, hebben bereikt. Scouting groeit, we werken 

aan de verbinding tussen regionale admiraliteiten en regio's en we hebben veilig varen op de kaart 

gezet. De afgelopen jaren zijn er ook stappen gezet op duurzaam vrijwilligersbeleid binnen de 

groepen, de regio's en diverse landelijke teams. Maar we zijn er nog niet, de wereld is in beweging en 

dus moet Scouting meebewegen, ook op onze externe profilering en het gebied van onze 

evenementen. De afgelopen maanden heb ik van dichtbij mogen meemaken hoe vele vrijwilligers hard 

werken om Scouting op de kaart te zetten en mooie evenementen mogelijk maken. Graag zet ik mij in 

een nieuw bestuurstermijn, op basis van de ervaringen van de afgelopen periode en Scout-In 2019/ 

Nawaka 2022, in voor de verdere ontwikkeling en verbinding binnen onze vereniging inclusief onze 

evenementen. Daarnaast wil ik bijdragen aan een goede positionering van Scouting Nederland in de 

maatschappij en in het bijzonder de overheid. Daarbij wil ik mijn netwerk graag inzetten om Scouting 

Nederland op alle niveaus onder de aandacht te brengen. 

 

Ook binnen het bestuur zet ik me graag in voor de verdere (team)ontwikkeling en verbinding. Binnen 

en buiten onze vereniging. Ik vraag de landelijke raad dan ook om het vertrouwen voor een nieuwe 

termijn van drie jaar.  

 

Zie cv in aparte bijlage. 

 

Voorgenomen voordracht lid landelijk bestuur 

In de agenda voor de landelijke raad van juni 2022 was de vacature opgenomen voor 
penningmeester/secretaris landelijk bestuur v/m. In de toelichting stond opgenomen: 
 

Volgens het rooster van aftreden loopt de bestuurstermijn van de penningmeester/ secretaris 
in december 2022 af. De huidige penningmeester/ secretaris Philip Komen heeft aangegeven 
voor herbenoeming in aanmerking te willen komen voor zijn negende en daarmee laatste jaar 
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als landelijk bestuurslid. De voordracht voor zijn herbenoeming wordt geagendeerd voor de 
landelijke raad van 10 december 2022.  

Om de opvolger in de gelegenheid te stellen de organisatie vanuit het perspectief van het 
landelijk bestuur te leren kennen en om vertrouwd te raken met het takenpakket van de 
penningmeester/ secretaris is het bestuur voornemens om de vacature voor de opvolger van 
de huidige penningmeester/ secretaris vroegtijdig open te stellen. De kandidaat krijgt op deze 
manier de gelegenheid om één volledige plan- en begrotingscyclus met de huidige 
penningmeester/ secretaris mee te lopen. Deze periode omvat in de rol van penningmeester 
het opstellen van de jaarrekening 2022, de exploitatie 2023, de overleggen met de accountant 
en de financiële commissie en de begroting 2024 en in de rol van secretaris de voorbereiding 
van de landelijke raad van juni en december 2023.  

De vacature is opengesteld en het bestuur is verheugd te kunnen melden dat ze voornemens is om 
Bart van Bree voor te dragen als algemeen lid van het landelijk bestuur op de landelijke raad van 
december 2022, met de intentie hem in december 2023 voor te dragen als penningmeester/ 
secretaris. Benoeming vindt statutair plaats voor een periode van drie jaar, dus dit zal zo ook in de 
voordracht opgenomen worden.  

De komende periode zal Bart meelopen met het bestuur en bij wederzijds akkoord zal het landelijk 
bestuur zijn voordracht aan de landelijke raad opnemen in de nazending met de antwoorden op de 
regiovragen.  

Voordracht gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep 

De gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep draagt Christaan Lucas ter 

herbenoeming voor als lid van de gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep voor 

een termijn van drie jaar, conform het rooster van aftreden.  

Motivatie Christiaan Lucas 

Kenmerkend aan scouting is de kracht van het samenwerken als vrijwilligers. Iedereen die actief is 

binnen scouting zet zich in voor hetzelfde doel: het plezier van de leden van een vereniging. Soms 

botsen belangen en meningen om dat doel te bereiken. Een geschil aanhangig maken is dan soms 

het laatste middel om een impasse te doorbreken. Een objectieve beoordeling van het geschil en het 

doen van een rechtvaardige uitspraak kan dan een nieuw uitgangspunt zijn voor beide partijen om 

vervolgens hun energie te kunnen richten op hetgeen er echt toe doet: plezier maken met elkaar. Als 

actieve scout en als enthousiast jurist hoop ik daaraan bij te kunnen dragen. 

Zie cv in aparte bijlage. 

Voordracht gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep 

De gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep draagt Chris Tijman ter 

herbenoeming voor als lid van de gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep voor 

een termijn van drie jaar, conform het rooster van aftreden.  

Motivatie Chris Tijman 

Als lid van de geschillencommissie komen mijn beroep als advocaat en mijn hobby samen. Qua 

beroep: ik hou mij dagelijks bezig met het oplossen van conflicten en ben prima op de hoogte van wat 

daarbij zoal komt kijken. Qua hobby: ik ben een groot liefhebber van 'buitenspelen'. Scouting is voor 

mij de ideale plek om dat te doen met mensen van allerlei verschillende achtergronden. Ik help graag 

mee om ervoor te zorgen dat Scouting goed kan blijven functioneren, juist ook als er iets misgaat…  
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