EVENEMENTEN SCOUTING NEDERLAND
ORGANOGRAM

LANDELIJK BESTUUR
DIRECTIE

Coördinator team evenementen (lsc)

TEAM EVENEMENTEN

Team evenementen is erop gericht om samenwerking tussen de bij evenementen betrokken partijen binnen Scouting
te bevorderen. In dit samenwerkings verband worden strategische vraagstukken, opgepakt en ondersteuning aan evenementen wordt gecoördineerd.
De beroepskrachten in team evenementen werken voor alle onderdelen van het team. De vrijwilligerscoördinatoren hebben ieder hun
focus op één van de deelteams, maar kunnen elkaar versterken, aanvullen en vervangen.
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Teambegeleiders zijn de ‘oliemannetjes’
tussen het kernteam en productieteam.
Zij dragen zorg voor het duurzaam
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EVENEMENTEN SCOUTING NEDERLAND
SAMENWERKINGEN

Let op: dit schema geeft een beeld van de samenwerkingen die plaatsvinden op het gebied van evenementenorganisatie. Sommige teams of functies hebben
uiteraard ook andere samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld cluster inhoud - bestuur, of bestuur - Scoutinglandgoed). Deze zijn niet getekend omdat dit
niet van toepassing is op de evenementenorganisatie.

LANDELIJK BESTUUR

Het landelijk bestuur is opdrachtgever en verantwoordelijke voor de
landelijke evenementen.

Opdrachtgeverschap | Vaststellen formele stukken | Benoemingen evenementen Scouting Nederland
Het landelijk bestuur heeft een deel van de bevoegdheden rond vaststellen van PvA en begrotingen en
benoeming van vrijwilligers gedelegeerd aan directie en team evenementen.

TEAM EVENEMENTEN

Team evenementen is erop gericht om samenwerking tussen de bij
evenementen betrokken partijen binnen Scouting te bevorderen.
In dit samenwerkings verband worden strategische vraagstukken,
opgepakt en ondersteuning aan evenementen wordt gecoördineerd.

Portefeuillehouder is gezicht landelijk bestuur voor het organisatieteam
Meerjarenkalender | Strategie | Bevorderen samenwerking en uitwisseling

Beroepsmatige ondersteuning aan evenementen is georganiseerd in één afdeling: team evenementen

PROJECTENBUREAU

Het projectenbureau focust zich op het ‘op maat’ begeleiden van
het organisatieteam in de realisatie van landelijke evenementen. Dit
doen we bijvoorbeeld in de vorm van coaching. Vrijwilligers in de
OT’s worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen in hun functie. Wij
bieden hen de kans uitdagingen aan te gaan bij het organiseren van
evenementen.

Alle hulpmiddelen en documentatie voor iedereen is te vinden in de Toolkit evenementen
Coaching teams op maat | Kwaliteit op inhoud en doelen landelijke evenementen | De weg wijzen

PRODUCTIE

Productie realiseert de (technische) productie en veiligheid van
landelijke ledenactiviteiten en beheert de evenementenmaterialen van Scouting. We werken samen met duurzame
partners in de markt en bouwen efficiënt aan onze evenementen,
waardoor er meer ruimte ontstaat voor inhoudelijk sterke activiteiten.

Doorlopend produceren van de landelijke evenementen | Veiligheid en vergunningen | Materiaalbeheer

CLUSTER INHOUD

Om processen rondom de organisatie van landelijke ledenactiviteiten
enerzijds en inhoudelijke borging van het Scoutingspel anderzijds
goed te laten verlopen is er ondersteuning
vanuit de verschillende landelijke teams, georganiseerd met
vrijwilligers en beroepskrachten.

Ondersteuning op inhoud op maat | borging processen (bijv. financieel)
Check op officiële stukken (o.a. financiën)

SCOUTINGLANDGOED ZEEWOLDE

Ons Scoutinglandgoed is de thuishaven voor vele
evenementenvrijwilligers, Productie en voor de grote
landelijke evenementen. Samen hebben we één doel: geweldige,
duurzame, evenementen organiseren voor onze jeugdleden
en vrijwilligers. Daarom werken we nauw samen binnen de
evenementen.

Ons thuis | De grote landelijke evenementen vinden hier plaats
door kleinere evenementen worden andere verenigingsterreinen gebruikt.

ORGANISATIETEAM

Het organisatieteam organiseert het landelijke evenement. De
projectleiding is hierbij eindverantwoordelijk en legt verantwoording
af aan het landelijk bestuur. We geven de projectleider vertrouwen
en bieden ruimte voor ondernemerschap. In het organisatieteam is
het (Scouting)programma ‘leading’.

Organisatie landelijk evenement | Focus op inhoud / programma

Vrijwilligerscoördinatoren
met focus op productie en
landelijke evenementen.

Benoemingingen projectleider,
penningmeester, hoofd programma van
A-evenementen zijn door bestuur aan
vrijwilligerscoördinatoren gedelegeerd.

