
Scouting en mentale
gezondheid jeugd 

Scouting wordt maatschappelijk steeds meer gezien 
als partij die een bijdrage levert aan het mentale welzijn 
van kinderen en jongeren. Bij Scouting beweeg je 
veel en daarnaast leer je spelenderwijs samenwerken, 
uitdagingen aangaan en grenzen verleggen waardoor 
sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen groeien.  
 
Sinds corona is bewustwording over het belang 
voor jeugd om samen met leeftijdsgenoten actief 
te zijn, het liefst buiten, nog meer gestegen. Hieruit 
verklaren we de ledengroei die we tijdens en na corona 
zagen. Scouting is één van de initiatiefnemers van 
de Nationale Jeugdcoalitie die aandacht vraagt voor 
georganiseerde vrijetijdsactiviteiten voor de jeugd 
binnen sport, cultuur, jeugdwerk en natuur. En Scouting 
werkt samen met MIND Us, om het mentale welzijn 
van kinderen en jongeren te versterken. Ministerie en 
gemeenten zien in toenemende mate het belang van 
verenigingen als Scouting.
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“Op zaterdagochtend als de Grote Clubactie van 
start gaat verzamelt de Scoutinggroep uit het dorp 
op het kerkplein. Van daaruit hebben ze een heel 
schema gemaakt, zodat ze alle straten bedienen en 
zo het dorp door gaan. Dat vind ik tekenend voor 
Scoutinggroepen. Er is over nagedacht en er is 
een plan op gemaakt. De organisatiegraad binnen 
Scouting is erg hoog en dat werpt zijn vruchten af 
voor de Grote Clubactie loterij.  
  
Scouting maakt al sinds jaar en dag onderdeel 
uit van onze actie. Vorig jaar hadden we 130 
Scoutinggroepen die deelnamen aan de Grote 
Clubactie. Dit jaar was bijzonder, omdat we eind 
vorig jaar, na het stoppen van de Scoutingloterij, 
besloten om alle Scoutinggroepen te stimuleren 
om mee te doen met de Grote Clubactie. Dat 
is een daverend succes geworden. Dit jaar 
hebben 383 Scoutinggroepen deelgenomen. Elke 
Scoutinggroep haalde gemiddeld € 1819,- op. 
Scoutinggroepen hebben ingezien: het verkopen 
van lootjes levert ons wat op. In totaal is er bijna € 
€869.241 opgehaald, dat is een gigantisch bedrag 
waarvan 80% naar de Scoutinggroepen gaat. 

De keuze te durven maken om te stoppen met de 
Scoutingloterij, dat verdient een compliment voor 
Scouting. Het getuigt van lef en dat is beloond, 
want uiteindelijk is iedereen er beter van geworden.

Deze vorm van samenwerking tussen de Grote 
Clubactie en Scouting Nederland heeft geleid 
tot € 200.000 extra inkomsten ten opzichte van 
de Scouting Loterij. Alles wordt duurder en 
moeilijker, maar de burger 
is wel bereid om lokale 
verenigingen te helpen.
Ik vind dat echt bijzonder in
deze tijd. Kinderen doen het
echt voor hun Scoutinggroep
en dat zie je terug.”

Frank Molkenboer
Algemeen directeur
Nationale Grote Clubactie
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Nieuwbouw Blauwe Vogelhuis
Op Scoutcentrum Buitenzorg in Baarn staat al jaren een groepsaccommodatie die nodig aan vervanging toe is: het 
Blauwe Vogelhuis. Een bijzondere accommodatie, omdat het is aangepast voor kinderen met een beperking. Vanaf 
januari 2023 start de nieuwbouw. Er kunnen straks twee groepen gasten tegelijkertijd gebruikmaken van het gebouw. 
Het ontwerp komt van architecten MOST Architecture en Tom Davids, die ook het Avonturenhuis op Scoutinglandgoed 
Zeewolde ontworpen hebben. De nieuwbouw wordt voor een deel bekostigd door het Scouting Nederland Fonds, naast 
andere fondsen en donateurs.

Scoutinggroepen werven fondsen 
Fondsenwerven is belangrijk voor Scoutinggroepen, 
daarmee financieren ze bijvoorbeeld een opkapbeurt 
voor hun clubhuis of een gave activiteit tijdens een 
van hun kampen. Twee fondsenwervende acties waar 
Scoutinggroepen aan meedoen zijn de Grote Clubactie 
en de Jantje Beton collecte.  
 
Grote Clubactie 
Dit jaar is het niet zo maar een editie, maar de 50e (!) 
keer dat er geld wordt opgehaald voor lokale clubs. Wat 
in 1972 is begonnen als een lokale loterij is uitgegroeid 
tot de grootste fondsenwervende organisatie die 
meebouwt aan het in stand houden van een gezond 
verenigingsleven in Nederland. Afgelopen jaar is er 
landelijk een samenwerking aangegaan met Scouting 
en dat leverde €869.241 op voor de 383 deelnemende 
Scoutinggroepen.

Jantje Beton collecte 
De opbrengst van de Jantje Beton collecte gaat 
voor 50% naar de deelnemende Scoutinggroepen. 

De andere helft gaat naar projecten die gericht 
zijn op meer buitenspeelkansen voor kinderen. De 
gemiddelde opbrengst van een Scoutinggroep was in 
2022 €1600,-, oftewel 800 euro om te besteden aan 
uitdagende en avontuurlijke activiteiten. Jantje Beton 
faciliteert ook Jantjes Scouting Fonds. Een fonds waar 
Scoutinggroepen die meedoen met de collecte een 
aanvraag kunnen doen voor duurzame investeringen 
met betrekking tot nieuw- en verbouwprojecten en het 
innoveren of opknappen van de buiten(speel)ruimte.

Directeuren Fedde Boersma (links) van Scouting 
Nederland en Dave Ensberg (rechts) van Jantje Beton 
met scouts die meedoen aan de Jantje Beton collecte.
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Scoutinggroepen kampen
met regeldruk 

De Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk (NOV) schreef op 30 september in 
samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties, 
waaronder Scouting Nederland, een brief naar 
ministers Kaag van Financiën en Yeşilgöz van Justitie 
& Veiligheid waarin zij werden opgeroepen om de 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 
te versoepelen voor goede doelen, fondsen en 
vrijwilligersorganisaties. Al minstens anderhalf jaar 
vragen maatschappelijke organisaties de minister 
van Financiën en collega-bewindslieden aandacht te 
hebben voor problemen die verenigingen en stichtingen 
hebben met de toegang tot het betalingsverkeer en de 
enorme regeldruk die daaruit voortkomt. De overheid 
heeft hen namelijk onterecht aangemerkt als zijnde een 
hoog risico op terrorismefinanciering en witwassen. 
Banken maken het hen daarom heel lastig.  
 
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 
is een van de zoveelste wetten en regels waar 
verenigingen en stichtingen mee te maken krijgen. 
Eerder al werden zij verplicht hun bestuursleden in te 
schrijven in het UBO-register, ook de complexe AVG-
regels en de Wet bestuur en toezicht (WBTR) maakt het 
verenigings- en stichtingsbesturen steeds lastiger om 
door de bomen het bos te zien. Omdat alleen samen 

Scouting Nederland bestaat 50 jaar! 
In 1973 werden vier verschillende verenigingen samen Scouting Nederland. Die vereniging bestaat in 2023 50 jaar. 
In 1979 werd het ‘hoofdkantoor’ van Scouting Nederland, het landelijk servicecentrum (LSC) in Leusden in gebruik 
genomen. Bij het LSC ondersteunen ongeveer 50 beroepskrachten de Scoutinggroepen die op lokaal niveau het 
Scoutingspel mogelijk maken. Met de opening van het Scoutinglandgoed Zeewolde in 2015 en de realisatie van 
het Avonturenhuis in 2022 ging een deel van de wens om een centrale Scoutingplek te beginnen in Nederland in 
vervulling. Die droom wordt nog completer met de verhuizing van het LSC naar het Scoutinglandgoed Zeewolde. Het 
nieuwe gebouw belooft een plek te worden waar beroepskrachten en vrijwilligers samenkomen om te vergaderen en te 
werken en waar ook ruimte is voor exposities.

verandering kan worden bereikt en Scouting Nederland 
niet de enige vrijwilligersorganisatie is die kampt met 
deze regeldruk, slaat zij regelmatig haar handen ineen 
met het NOV en andere organisaties om de overheid 
een noodsignaal te geven.

Sfeerimpressie van het nieuwe LSC-gebouw op Scoutinglandgoed Zeewolde.
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Scouting wordt onder
meer gesteund door

Gilwell-training 100 jaar in Nederland 
Als je een scout vraagt waarom Scouting zo 
belangrijk voor hem of haar is, kom je al snel uit bij de 
verbondenheid met het team en de Scoutinggroep. 
Scouts beginnen hun Scoutingcarrière meestal als 
lid van een van de leeftijdsgroepen en velen stromen 
later door naar een leidingteam of worden bestuurslid. 
Daarom is goede samenwerking en communicatie 
binnen de teams en groepen erg belangrijk. 
Persoonlijke vaardigheden, zoals de leiding pakken of 
feedback geven, kun je leren. Dit zijn voorbeelden van 
vaardigheden die je leert bij een Gilwell-training. Een 
Gilwell-training is een Scoutingtraining die gericht is op 
persoonlijke ontwikkeling en groei. 
 
In 1919 werd de eerste Gilwell-training in Engeland 
gegeven. De Gilwell-training wordt nu wereldwijd binnen 
Scouting gegeven. In Nederland vond in 1923 de eerste 
Gilwell-training plaats op Scoutingterrein Gilwell Ada’s 
Hoeve in Ommen. Sindsdien hebben meer dan 500 
Gilwell-trainingen plaatsgevonden in Nederland. Na 
afronding van de Gilwell-training, krijgt de deelnemer 
twee houten kralen aan een veter (‘woodbadge’). 
Daarom heet de training internationaal ook woodbadge. 
2023 markeert 100 jaar Gilwell-trainingen in Nederland 
en dat gaan we vieren! In juli vinden twee trainingen 
plaats: één Gilwell-training (woodbadge) en één 
speciaal voor Gilwellians (scouts die de Gilwell-training 
eerder hebben afgerond). 
 
Op 23 september is een grote reünie voor Gilwellians 
op Gilwell Ada’s Hoeve. Gilwell Ada’s Hoeve viert dan 
ook haar 100-jarig jubileum. Kijk voor meer informatie 
op gilwell.scouting.nl en gilwell23.nl.

7 december Nationale 
Vrijwilligersdag 

Op 7 december was het weer Nationale Vrijwilligersdag. 
Ook dit jaar stond Scouting graag stil bij de kracht van 
haar vrijwilligers. De afgelopen jaren heeft laten zien 
dat de kracht en flexibiliteit van vrijwilligers belangrijker 
zijn dan ooit. Scouting zou niet kunnen bestaan 
zonder de ruim 30.000 vrijwilligers die zich dagelijks of 
wekelijks inzetten voor de vereniging. 
 
De coronapandemie heeft laten zien dat buiten in 
de natuur actief zijn met leeftijdsgenootjes geen 
luxe is. Het is essentieel voor de fysieke en mentale 
gezondheid en de ontwikkeling van kinderen en 
jongeren. Vrijwilligers van Scouting leveren hier een 
belangrijke bijdrage aan. Juist in de afgelopen jaren 
hebben zij laten zien op een creatieve manier, ondanks 
de beperkingen, het verschil te maken in het leven 
van kinderen en jongeren. Dat is iets om trots op te 
zijn, daarom lanceerde Scouting op 7 december een 
speciaal boekje met daarin de verhalen van zo’n 40 
vrijwilligers. Zij vertellen waarom zij het belangrijk 
vinden om een bijdrage te leveren aan de 
persoonlijke ontwikkeling van kinderen en 
jongeren en wat Scouting hen zelf heeft 
gebracht. Het boekje is te vinden op de 
website van Scouting Nederland:


