Feiten en cijfers over Scouting in Nederland
Leden
1. Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie in Nederland. Iedere week zijn
bijna 110.000 leden actief. Er worden activiteiten georganiseerd voor en door meer dan 85.000
kinderen en jongeren van 5 tot 21 jaar en door 25.000 vrijwilligers: leidinggevenden, trainers,
organisatoren van activiteiten en bestuursleden.
2. Scouting telt bijna 1.100 plaatselijke groepen die activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen
aanbieden: bevers (5-7 jaar), welpen (7-11 jaar), scouts (11-15 jaar), explorers (15-18 jaar) en
roverscouts (18-21 jaar).
3. Van de vrijwilligers, die met kinderen en jongeren activiteiten voorbereiden en uitvoeren, is 75%
jonger dan 25 jaar.
4. De tijdsinvestering van vrijwilligers bij Scouting is gemiddeld 8 uur per week. Dit is het dubbele
van de tijdsinvestering van de rest van de vrijwilligers in Nederland.
5. In bijna 90% van gemeenten zitten één of meer Scoutinggroepen.
Doelstelling en activiteiten
6. Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en
jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.
7. In 2010 zijn er nieuwe en geactualiseerde programmamaterialen uitgebracht voor de vrijwilligers
en jeugdleden. Op een eigentijdse manier worden hierin de spelactiviteiten van Scouting
weergegeven. Een grotere nadruk is komen te liggen op de doorlopende leerlijn, waarin van de
kennis en ervaring die je bij Scouting spelenderwijs opdoet zichtbaar gemaakt wordt. Op deze
wijze sluiten de activiteiten van Scouting beter aan bij de moderne tijd.
8. Bij Scouting leren jongeren samenwerken met anderen, leiding geven, uitdagingen aangaan, en
ontwikkelen zij zich tot actieve burgers.
9. Een gemiddelde Scoutinggroep onderneemt maar liefst vijf maatschappelijke activiteiten per jaar,
zoals ondersteuning bij dorpsfeesten, de Dodenherdenking, hulp bij zomerspeldagen,
natuurbeheerwerkzaamheden of hulp bij geld inzamelacties..
10. De maatschappelijke waarde van Scouting komt tot uiting in de volgende punten: vrijwillige inzet,
maatschappelijk betrokkenheid, jeugd en groen en de pedagogische functie.
Financiën
11. Scouting Nederland is landelijk onafhankelijk van overheidssubsidie. De inkomsten worden
voornamelijk opgebracht door de leden. De contributie die door de leden van Scouting Nederland
aan de landelijke vereniging wordt afgedragen bedraagt € 22,45 per persoon per jaar (2017).
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12. Bij Scouting Nederland zijn 36 fte werkzaam, die vanuit het landelijk servicecentrum in Leusden
de activiteiten van de vereniging ondersteunen.
Deskundigheid
13. Scouting hecht veel belang aan de kwaliteit van haar vrijwilligers. Deskundigheidsbevordering is
allereerst gericht op de persoonlijke ontwikkeling van Scoutingleden waarbij ervoor gezorgd wordt
dat de leden voldoende deskundigheid hebben om de verschillende functies binnen Scouting te
kunnen vervullen. Binnen Scouting Academy worden modulair trainingen aangeboden die
aansluiten op inmiddels ontwikkelde competenties.
14. Diverse Scoutinggroepen zijn erkend als stageplek voor beroepsopleidingen en Scouting biedt
ruimte voor maatschappelijke stage.
15. Nieuwe kaderleden worden verplicht een verklaring omtrent het gedrag aan te vragen.
Diversen
16. Scouting Nederland kent 25 Scouting Labelterreinen. Dit zijn groepskampeerterreinen die voldoen
aan de eisen die Scouting Nederland stelt en worden beheerd voor en door scouts.
17. In Zeewolde ligt Scoutinglandgoed Zeewolde, een kampeer- en evenemententerrein waar meiden
en jongens in harmonie met de natuur zich kunnen ontwikkelen.
18. De ScoutShop is de eigen winkel van Scouting Nederland. Naast 15 winkels, verspreid door het
land, en vier mobiele winkels, heeft de ScoutShop een webshop – www.scoutshop.nl.
19. In Nederland is in 1937 en in 1995 een Wereld Jamboree georganiseerd. In 1937 vond deze
plaats in Vogelenzang en namen er 27.000 scouts uit 54 landen deel. In 1995 vond deze plaats in
de gemeente Dronten. 30.000 scouts uit 166 landen namen deel.
20. Ieder jaar organiseert Scouting Nederland grote evenementen voor haar leden. Aan Scout-In15
namen meer dan 5.000 Scoutingvrijwilligers deel.
21. Scouting Nederland heeft een partnership met de scouts en guides in Ghana.
22. Sinds haar oprichting heeft Scouting een lid van het koninklijk huis als beschermheer of –vrouwe:
prins Hendrik, prinses Juliana, prins Claus en momenteel Koningin Máxima.
23. Scouting Nederland maakt deel uit van de internationale Scoutingorganisatie. Zij is lid van twee
wereldorganisaties: de WAGGGS en WOSM. In bijna alle landen zijn scouts actief. Wereldwijd zijn
er meer dan 40 miljoen kinderen en jongeren lid van Scouting.
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