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1 Verslag
Alle tijdens de landelijke raad vertoonde presentaties zijn beschikbaar op de website:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/landelijke-raad/landelijke-raad-juni-2020
1.1 Opening
De voorzitter Jaap Boot heet via een livestream alle aanwezigen welkom en licht het verloop van deze
bijzondere editie van de 95e landelijke raad toe. Voor het eerst sinds de oprichting van de vereniging Scouting
Nederland vindt er naar aanleiding van de coronamaatregelen geen fysieke bijeenkomst plaats, maar een
digitale bijeenkomst.
Zoals in de agendastukken is aangegeven, licht de voorzitter nogmaals toe dat in verband met de digitale
bijeenkomst een aantal agendapunten zijn doorgeschoven naar de volgende landelijke raad, zoals de
behandeling van de jaarverslagen 2019. Voor de besluitvorming in het middagdeel van de vergadering is vooraf
een schriftelijke stemronde via Questback gehouden onder de raadsleden waarvan de uitkomsten tijdens het
middagdeel bekend worden gemaakt.
De livestream is toegankelijk voor de raadsleden en toehoorders die zich voor de landelijke raad hebben
ingeschreven, maar wordt verder niet gedeeld en is na afloop ook niet meer terug te zien. De voorzitter dankt bij
voorbaat alle aanwezigen voor hun aanwezigheid, betrokkenheid en inzet. Daarmee opent de voorzitter de 95e
landelijke raad van Scouting Nederland.
1.2 Meningsvormend deel
Het meningsvormend deel staat dit keer in het teken van ‘Gezonde ledenontwikkeling’. Aanleiding voor dit
thema is de daling die sinds eind 2019 te zien is in de instroom van nieuwe jeugdleden en deze instroom is
tijdens de coronacrisis zelfs tot bijna nul gereduceerd. Dit heeft mogelijk consequenties voor veel groepen. In
het meningsvormend deel wordt van gedachten gewisseld over hoe de vereniging en groepen hiermee om
zouden kunnen gaan. Ter voorbereiding hierop hebben de landelijke raadsleden de cijfers van de
ledenontwikkeling in hun regio ontvangen.
Thijs Jansen licht het programma van het meningsvormend deel toe. Met behulp van de tool ‘Mentimeter’
kunnen de deelnemers reageren op stellingen. Daarna wordt ter inspiratie een korte video vertoond van de
Scouts en Gidsen Vlaanderen over ledenwerving en imago en een videopresentatie over de ledenontwikkeling
bij Scouting Nederland, waarna in 15 verschillende digitale subgroepen enkele vragen over ledenontwikkeling
worden besproken. Ten slotte worden via de livestream op hoofdlijnen enkele uitkomsten uit de discussie met
iedereen gedeeld en wordt het meningsvormend deel afgesloten.
De uitkomsten van de stellingen op Mentimeter, de video van Scouts en Gidsen Vlaanderen, de
videopresentatie over de ledenontwikkeling van Scouting Nederland en de uitkomsten van de meningsvorming
in de subgroepen zijn te vinden op de website via de aan het begin genoemde weblink.
In de video van Scouts en Gidsen Vlaanderen worden een aantal tools en publicaties vermeld:
• Future proof: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/Futureproof
(algemene toolkit rond ledenontwikkeling)
• De Kleine Gids: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/de-kleine-gids
• Orakel: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/archief/ledenaantallen
1.3 Start besluitvormend deel
De voorzitter opent het besluitvormend deel van de vergadering met een korte terugblik op de ontwikkelingen
de afgelopen periode naar aanleiding van de coronacrisis, spreekt daarbij medeleven uit aan alle corona
slachtoffers en geeft aan trots te zijn op de inzet en het doorzettingsvermogen van vele scouts en groepen die
de afgelopen periode hun best hebben gedaan het Scoutingspel te blijven spelen.
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De voorzitter meldt dat het benodigde quorum voor besluitvorming via de voorafgaande stemronde is behaald.
In totaal hebben 44 van de 48 raadsleden hun stemmen uitgebracht (voor besluitvorming is minimaal de helft +
1 nodig).
De voorzitter houdt een presentieronde onder de aanwezige raadsleden. In totaal hebben 45 van de 48
raadsleden deelgenomen aan de vergadering (zie 4. presentielijst).
De voorzitter meldt dat agendapunt 7 ‘regio’s informeren regio’s’ komt te vervallen. Als er vanuit regio’s
belangstelling is kan dit agendapunt de volgende keer weer op de agenda komen (mogelijk is hier dan vanuit
regio Neder Veluwe belangstelling voor).
De voorzitter meldt dat het bestuur via de voorafgaande stemronde per e-mail de landelijke raad heeft verzocht
de inhoudelijke behandeling van de financiële stukken bij agendapunt 10 uit te stellen tot de volgende landelijke
raad. De voorzitter maakt de uitslag bekend.
De landelijke raad stemt, met 42 stemmen voor en 2 stemmen tegen, in met het verzoek van het
landelijk bestuur om, conform artikel 37 van de statuten van de vereniging, het bestuur verlenging
te verlenen voor de termijn van 6 maanden en in te stemmen met de agendering van de
jaarverslagen 2019 van Vereniging Scouting Nederland, Scouting Nederland Fonds en
Scoutinglandgoed Zeewolde BV tijdens de landelijke raad van 12 december 2020.

De voorzitter licht toe dat het wel mogelijk is verduidelijkende vragen te stellen bij dit agendapunt.
1.4 Voordrachten met uitslag stemming
Ook over de voordrachten van de kandidaten voor het landelijk bestuur en commissies hebben de raadsleden
via de voorafgaande stemronde hun stemmen uitgebracht. De voorzitter maakt de uitslag bekend (het nieuwe
rooster van aftreden van het landelijk bestuur is als bijlage aan dit verslag toegevoegd).
Landelijk bestuur
Eefje Smeulders
Ivo Weterings

Voor
44
44

Tegen Blanco Totaal
0
0
44
0
0
44

Onthouding
n.v.t.
n.v.t.

Geschillencommissie
Pepijn Eymaal
Irene Velthuis

Voor
44
43

Tegen Blanco Totaal
0
0
44
1
0
44

Onthouding
n.v.t.
n.v.t.

Financiële Commissie
Edy Bruinooge

Voor
43

Tegen Blanco Totaal
1
0
44

Onthouding
n.v.t.
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De landelijke raad:
a. Stemt in met de benoeming van Eefje Smeulders als lid landelijk bestuur /
Internationaal Commissaris voor een periode van een half jaar, conform het rooster van
aftreden.
b. Stemt in met de benoeming van Ivo Weterings als lid landelijk bestuur voor een periode
van een half jaar, conform het rooster van aftreden.
c. Stemt in met de benoeming van Pepijn Eymaal als lid Geschillencommissie voor een periode
van drie jaar.
d. Stemt in met de benoeming van Irene Velthuis als lid Geschillencommissie voor een
periode van drie jaar.
e. Stemt in met de benoeming van Edy Bruinooge als lid Financiële Commissie voor een
periode van drie jaar.

1.5 Mededelingen
a. Stand van zaken n.a.v. coronavirus
Philip Komen trapt af met de constatering dat de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de corona
crisis te lijf te gaan de hele vereniging raken, zowel opkomsten en kampen op groepsniveau, als activiteiten op
regionaal en landelijk niveau, de kampeerterreinen en de ScoutShop. Kortom de vereniging in de hele breedte
heeft met de effecten van de coronamaatregelen te maken gekregen. Over deze maatregelen, de gevolgen,
alternatieve mogelijkheden voor activiteiten en nieuwe ontwikkelingen is op allerlei manieren informatie verstrekt
aan de vereniging en meegedacht. Enkele voorbeelden hiervan zijn de protocollen voor activiteiten en kampen,
de campagne #ikscoutthuis en voor de komende periode de Avonturenzomer.
Enkele dingen wil Philip gezien de impact op de vereniging hierbij nog speciaal toelichten. Het besluit om de
geplande grote landelijke ledenactiviteiten zoals de Nationale Jamboree af te gelasten heeft een grote impact
op de vereniging. In de eerste plaats voor de deelnemers en vrijwilligers die zich verheugd hadden op een
fantastisch kamp, maar ook de financiële impact op de vereniging kan niet ongenoemd blijven. Zoals
kampeerterreinen die hun inkomsten mislopen, voorbereidingskosten die al gemaakt zijn en verlies aan omzet
voor de ScoutShop. En deze evenementen zijn volgend jaar ook niet in te halen omdat dan al weer andere
evenementen staan gepland en het inhalen van evenementen zou dan een te grote druk op de beschikbare
vrijwilligers leggen.
Wat voor velen minder zichtbaar is geweest, is het vele en intensieve overleg met de overheid om de lokale
opkomsten op de groep en de zomerkampen weer mogelijk te maken, waarbij Scouting een voortrekkersrol
heeft gespeeld in de samenwerking met andere jeugdorganisaties. Dit ging tot op het niveau van gemeentes,
veiligheidsregio’s, ministerie van VWS tot aan het Outbreak Management Team aan toe.
We mogen daarbij trots zijn op de vele goede dingen die wel zijn gebeurd. Groepen en regio’s die de handen
ineen hebben geslagen om van de nood een deugd te maken en leden met thuisactiviteiten en andere
initiatieven hebben ondersteund en gestimuleerd om vooral bij de Scoutinggroep betrokken te blijven.
Er zijn ondanks de corona crisis veel mooie dingen gebeurd, maar ook over het verloop van dit jaar wil de
penningmeester open en eerlijk zijn. Dit jaar zullen we door de gevolgen van de coronacrisis met rode cijfers
afsluiten. Hoe rood is nog niet duidelijk, dat zal mede afhangen van het verloop van het volgend jaar. Als de
meeste groepen op kamp gaan op een verenigingsterrein zal het tekort minder zijn en als we weer veel nieuwe
leden weten te winnen dan zal dat ook een positief effect hebben op de omzet van de ScoutShop. We hopen dit
najaar meer zicht op deze ontwikkelingen te hebben en op basis daarvan met een voorstel voor de nabije
toekomst te kunnen komen. Er zal hiervoor ook weer een aparte informatieavond voor raadsleden over
financiën in het najaar worden gehouden. Hiervan wordt de datum nog bekend gemaakt.
De voorzitter dankt namens de landelijke raad het crisisteam en andere landelijke teams voor het vele werk wat
is gedaan.
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b. Stand van zaken 3 focusdoelen (de voorzitter licht toe):
1. Maak je groep toekomstproof: Als je ziet hoe de coronacrisis is aangepakt, zie je dat we in 1 keer
enorme sprong hebben gemaakt. Ook in contacten met externe organisaties.
2. Duurzaam vrijwilligersbeleid: Er is een behoeftenonderzoek onder landelijk vrijwilligers gestart voor een
actualisering van het landelijk vrijwilligersbeleid dat vervolgens als handvat of inspiratie kan dienen voor
vrijwilligersbeleid voor groepen en regio’s.
3. Versterken verbinding: Er zijn zoveel mogelijkheden. Zo kwam via de chat een vraag van regio
Eindhoven of we in het vervolg meer en beter digitaal kunnen vergaderen. De voorzitter zegt dit graag
toe. Ook moeten we aan de slag met ledenontwikkeling. Dat doen we door samen te werken met
groepen en regio’s en nog meer in het maatschappelijk veld aan de gang te gaan.
c. Afronding project Meiden in Scouting:
Wendy Beenakker licht toe dat het de bedoeling is de aandacht voor Meiden in Scouting ook na de formele
afronding van het project vast te houden. Dit doen we onder andere door de ‘mindset’ binnen Scouting meer
open te maken voor meer diversiteit in Scouting. Daarnaast is er een nieuwe brochure voor de ondersteuning
van (meer) meiden in Scouting. Deze brochure, getiteld Handreiking meer vrouwen in je team, is te downloaden
via: https://www.scouting.nl/downloads/scoutingspel/diversiteit/meiden-in-scouting
1.6 Verslag, inclusief actie- en besluitenlijst, d.d. landelijke raad 14 december 2019
NB: De raadsleden zijn verzocht om in de voorafgaande stemronde te stemmen over de vaststelling van het
verslag, met daarbij de mogelijkheid om voorafgaand of tijdens de landelijke raad over het verslag vragen te
stellen of opmerkingen te maken.
De voorzitter maakt de uitslag bekend: 39 raadsleden stemmen voor, 1 tegen en vier raadsleden onthouden
zich van stemming.
De landelijke raad stelt het verslag van de landelijke raad d.d. 14-12-2019, inclusief besluitenlijst
zonder wijzigingen vast en neemt kennis van de actielijst.

Sven van Nieuwenhoven merkt t.a.v. de actielijst op dat actiepunt 2 wat anders is geformuleerd dan wat
hierover in het verslag is opgenomen. Het actiepunt zou moeten zijn: De landelijke raad informeren over de
planning van de uitwerking van de plannen voor de inrichting van het opleidingssysteem voor veilig varen (NB:
dit is inmiddels gebeurd).
1.7 Regio’s informeren regio’s
Dit agendapunt is komen te vervallen.
1.8 Stand van zaken Scoutinglandgoed Zeewolde en advies Landgoedcommissie
De voorzitter van de Landgoedcommissie Frank de Krom licht toe dat op 7 april de commissie heeft overlegd
met het landelijk bestuur en de directeur van het Scoutinglandgoed en achter het gevolgde beleid staat. Door de
ontwikkelingen naar aanleiding van de corona crisis zijn de plannen alweer wat ingehaald, maar het bestuur en
de directeur doen er alles aan om de kosten te minimaliseren. Frank meldt aanvullend dat de
Landgoedcommissie hard nieuwe leden kan gebruiken.
Saskia van Dongen licht de huidige stand van zaken toe aan de hand van een presentatie. Exact vandaag 5
jaar geleden is het landgoed geopend. De vergunning voor de bouw van het Avonturenhuis is in december
verleend. In het PvA van 2018 gaan we uit van een raming/bouwbudget van 2,5 miljoen (exclusief inventaris),
waarvan reeds 2 miljoen binnen is (zie presentatie slide 3). We zijn dus goed op weg, maar we zijn er nog niet
helemaal. Voor de bouw van het Avonturenhuis schiet dus nog een deel tekort, daarvoor is een subsidie
aangevraagd (zie presentatie slide 5). Wel is de bouwvoorbereiding gestart zodat er direct met de bouw gestart
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kan worden als al het benodigde geld beschikbaar is. De presentatie is te vinden op de website (via de aan het
begin van dit verslag genoemde weblink).
Ook de vergunning voor de bouw van het magazijn is aangevraagd, maar moet nog worden goedgekeurd. De
financiën voor de bouw van het magazijn zijn al wel rond. De bouwplannen zijn samen met een grote werkgroep
tot stand gekomen. Als de vergunning in augustus binnen is kan het magazijn begin volgend jaar klaar zijn.
Ondertussen is het voormalig magazijn in Lelystad leeggeruimd en zijn de materialen naar het landgoed
gebracht. De huur wordt per 1 juli opgezegd.
Voor waterscouts wordt een nieuwe steiger aangelegd waardoor boten met een grotere diepgang (1,50 meter
i.p.v. 1,20 meter) kunnen aanmeren bij het landgoed. Hiervoor is 123K beschikbaar en zijn offertes
aangevraagd.
Saskia licht verder toe dat het Scoutinglandgoed naar aanleiding van de coronacrisis tot 1 juni gesloten was en
vanaf 1 juni beperkt was opengesteld voor families. Vanaf 1 juli kunnen ook weer groepen terecht op het
landgoed. Er zijn door de coronacrisis veel activiteiten en overnachtingen geannuleerd, maar gelukkig zijn er
ook enkele externe partijen die hun activiteiten op het landgoed weer willen opstarten.
Vraag uit de chat (NB. de raadsleden konden zowel live als via de chat hun vraag stellen. Bij deze vraag uit de
chat is de vragensteller echter niet bekend): Wat als de subsidie aanvraag negatief is?
Saskia van Dongen: Dan hebben we gat in de financiering en moeten we ons afvragen of we overgaan op
volledige of modulaire bouw.
Lennard Loomans: Wordt de nieuwe steiger volledig gefinancierd uit het overschot van het laatste Nawaka?
Saskia van Dongen: Dat klopt.
Sven van Nieuwenhoven: Hoe ziet de planning van de bouw van het Avonturenhuis er uit?
Saskia van Dongen: Dat is een ingewikkelde vraag om te beantwoorden. We streven er naar om het
Avonturenhuis in 2021 gereed te hebben, maar we zijn afhankelijk van het aanvraagproces van de subsidie en
of we op tijd het benodigde geld beschikbaar hebben.
Hermen van Dalen: Er is de afgelopen week in media bekend gemaakt dat binnenkort in Zeewolde een enorm
groot datacentrum gebouwd gaat worden. Misschien kunnen we daar gebruik van maken om bijvoorbeeld het
Scoutinglandgoed aan te bieden als overnachtingsgelegenheid voor de ontwikkelaars of als ‘duurzame’
investering of bijdrage.
De voorzitter geeft aan dat deze vergadering wordt meegeluisterd door de directeur Scoutinglandgoed en hij
deze suggestie dus heeft gehoord.
1.9 Rapportage activiteitenplan 2019
Wendy Beenakker licht enkele hoogtepunten uit het activiteitenplan 2019 toe:
Veilig varen: Een samenwerking tussen de regionale admiraliteiten en Scouting Academy met enorme impact.
Unaniem is gekozen voor het CWO als enig opleidingssysteem waarmee een goede basis voor de borging van
veiligheid op het water is gelegd.
Onderzoek naar de impact van Scouting: Met duizenden vrijwilligers, deelnemers en met ondersteuning van
het landelijk servicecentrum LSC is ook het afgelopen jaar weer samengewerkt om activiteiten te organiseren
op groeps-, regionaal en landelijk niveau. Maken we daarmee nu echt het verschil voor al die jongeren?
Jazeker! Het onderzoek dat we samen met de WOSM deden naar de impact van Scouting op de ontwikkeling
van jeugdleden heeft daarvoor het bewijs geleverd. Een samenvatting van dit onderzoek is te vinden op:
https://www.scouting.nl/downloads/over-scouting
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Nederlands Contingent World Scout Jamboree 2019: Met de succesvolle activiteiten als de Wereld
Jamboree maken we de wereld van vele scouts een beetje groter. Een ongelooflijk avontuur voor alle
deelnemers en vrijwilligers.
Scout-In 2019: Met ruim 5000 deelnemers mogen we dit terugkerend evenement niet vergeten. Een
gewaardeerd evenement waar het vieren van scouting hand in hand gaat met werken aan je eigen ontwikkeling.
Aftrap van de viering van 100 jaar welpen: Het jubileum van 100 jaar welpen kreeg op de Scout-In het
startschot. Koningin Maxima die daarna op legendarische wijze koekjes bakte met onze welpen. Dit was een
fantastisch begin van het feestjaar. Alle kranten, tijdschriften, nieuwszenders en showrubrieken hadden het over
onze beschermvrouwe en vooral over onze welpen. In het Free Publicity overzicht zie je al, het past allemaal
niet op 1 blaadje. Geweldig dat onze beschermvrouw onze welpen op deze manier heeft willen feliciteren. Het
overzicht Free Publicity is te vinden op de website:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/free-publicity-overzichten
Nieuw waarderingssysteem: Vorig jaar kwam na onderzoek het nieuwe waarderingssysteem in omloop met
een voortvarende start met tot nu toe al 131 toegekende Gouden Vossen, 64 Gouden Oehoes, 21 Gouden
Edelherten en de uitreiking van de eerste Zilveren Wolf waar de landelijke raad getuige van was.
1.10 Financiën en beheer
NB: Zoals bij 1.3 is aangegeven, is de inhoudelijke behandeling van dit agendapunt verplaatst naar de landelijke
raad van 12 december 2020. Wel zijn de raadsleden in de gelegenheid gesteld zowel vooraf als tijdens deze
landelijke raad (d.d. 13-06-2020) verduidelijkende vragen te stellen.
Philip Komen licht ter verduidelijking toe dat alle stukken compleet zijn inclusief goedkeurende
accountantsverklaringen. De bespreking van de financiële stukken verdient aandacht en dat wil het bestuur niet
tijdens een digitale bijeenkomst af doen. Daarom het verzoek om uitstel, waarbij tijdens de behandeling van de
financiën in de landelijke raad van 12 december dan ook het bredere beeld van 2020 naar aanleiding van de
corona crisis aan de orde komt, met een meerjarige doorkijk naar het langere termijn perspectief.
Frank de Krom geeft namens de Financiële Commissie aan achter dit verzoek te staan.
Er zijn verder geen vragen.
1.11 Rondvraag en sluiting
NB: Tijdens de digitale live bijeenkomst konden deelnemers van de chatfunctie gebruik maken. Hierin zijn veel
vragen aan elkaar gesteld en beantwoord. Een deel van deze vragen zijn daarnaast in de algemene rondvraag
beantwoord door het bestuur en zijn hier weergegeven.
Han Admiraal meldt dat hij de volgende landelijke raad afscheid neemt als raadslid. Dit heeft ook gevolgen voor
de Introductie- en begeleidingscommissie van de landelijke raad (IBC). Hierbij een oproep aan de leden van de
landelijke raad om de IBC met nieuwe leden te versterken.
Peter Hendriks (vraag in de chat): Er is informatie dat er bij Stichting Heppie de 1,5 mtr. afstand tot 18 jaar niet
vastgehouden wordt. Is dat bij het bestuur bekend? Geeft dit nog ruimte voor Scouting Nederland?
Fedde Boersma: Het gaat daarbij om kinderen met een beperking. Het klopt dat in dat geval begeleiders geen
afstand van kinderen hoeven te houden.
Rosalien Tap (vraag in de chat): Hoe staat SN tegenover de kwestie die nu speelt rondom het verwijderen van
standbeelden, zo ook die van Baden-Powell en hoe gaan wij hier als vereniging mee om?
Fedde Boersma: We zien beelden van diverse beeldenstormen in de wereld, waarbij we zien dat in Engeland
het beeld van Baden-Powell preventief door WOSM is weggehaald. Met het bestuur is afgesproken daar niet
publiekelijk op te reageren omdat dit een WOSM aangelegenheid is, maar waarbij wij van Scouting Nederland
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wel aangeven dat Scouting voor iedereen open staat en racisme daar absoluut niet in past. We houden in de
gaten of en wanneer we daar nog aanvullend op moeten reageren.
Wendy Beenakker: Er is in de chat een vraag gesteld of er ook cijfers bekend zijn over de opbrengst van het
project Meiden in Scouting. Ja, vooral over wie we bereikt hebben. Cijfers over het aantal meiden die er bij zijn
gekomen gaat niet de grootste opbrengst zijn van het project, maar dit is wel inzet voor lange termijn en we
hopen dat volgend jaar wel degelijk terug te zien.
Fedde Boersma: In de chat hebben een aantal raadsleden vragen gesteld over het omgaan met kinderen op
kamp die niet gevaccineerd zijn. Op dit moment hebben we hier nog geen standpunt over, maar het is wel
interessant om mee te nemen als we richting vaccineren voor het coronavirus gaan.
Sven van Nieuwenhoven (vraag in de chat): Hoe kunnen we als vereniging een tweede coronagolf aan?
Philip Komen: In de brief in de nazending aan de landelijke raad over de gevolgen van de coronacrisis voor de
vereniging staat aangegeven dat de eerste schade door het annuleren van landelijke ledenactiviteiten en de
deelname aan de European Scout Jamboree in eerste instantie al ongeveer 200.000 euro bedraagt. Daarnaast
heeft het annuleren van de landelijke ledenactiviteiten ook directe gevolgen voor de inkomsten van de
kampeerterreinen (ruim 90.000 euro). Ook wordt met zorg gekeken naar deze zomer. Wat zou het betekenen
als geen enkele groep deze zomer op onze eigen verenigingsterreinen op zomerkamp gaat? Ook heeft het
Scoutinglandgoed te kampen met de annuleringen van externe evenementen. Stel dat dit allemaal uitvalt? In
het ‘best case’ scenario levert de coronacrisis dit jaar een tekort van 2 ton op maar in het ‘worst case’ scenario
kan dit oplopen tot 9 ton. Daarnaast lopen we het risico van een verder gaande ledendaling als we niet in staat
zijn met elkaar en met de groepen de instroom van nieuwe leden weer op gang te krijgen en te versterken.
Als bestuur proberen we daarom de uitgaven die niet echt gedaan hoeven te worden zoveel mogelijk te
beperken. Zo wordt bijvoorbeeld het niet noodzakelijk onderhoud op kampeerterreinen uitgesteld, maar de
vaste kosten lopen natuurlijk wel door.
Terugkomend op de vraag of we een tweede corona golf aankunnen? Ja, dit jaar wel, maar het zou goed zijn
als de zomerkampen massaal op de verenigingsterreinen geboekt zouden worden.
Voor volgend jaar gaan we er vooralsnog van uit dat de landelijke evenementen weer kunnen doorgaan en dat
er weer volop op de verenigingsterreinen wordt gekampeerd. Als 2021 ook helemaal zou uitvallen, dan zouden
daar extra maatregelen voor genomen moeten worden.
Freek Verschuren (vraag in de chat): Welke bezuinigingen zijn er tot nu toe gedaan naar aanleiding van de
verwachte lagere inkomsten?
Philip Komen: In de hele vereniging zijn de uitgaven tot het minimum beperkt. Daarbij zijn ook enkele
meevallers, zoals de reiskosten voor landelijke vrijwilligers die nu vrijwel volledig vanuit huis werken, maar dat
zijn wel kleinere posten, die komen niet in de orde van tussen de 2 en 9 ton.
Sven van Nieuwenhoven (vraag in de chat): kunnen we ons veroorloven, gezien de indicatoren van 2019
positief zijn, de contributieverhoging die vorig jaar is doorgevoerd weer af te schalen?
Philip Komen: Ik herken het beeld niet dat de indicatoren over 2019 positief zijn. In de regiovragen zijn juist
vragen gesteld over hoe we de algemene reserve weer op orde kunnen krijgen. Daarbij weten we nu al dat de
cijfers over 2020 rood zijn en de vraag is nog hoe rood. Dus contributie afschalen? Nee, integendeel. De
huidige financiële situatie naar aanleiding van de corona crisis is eerder aanleiding dat de contributie omhoog
zou moeten. In het najaar weten we meer over de precieze cijfers, maar dat is hierbij dus al ruim tevoren
aangegeven.
Kim Terra (vraag in de chat): Bezuinigingen, waar moeten we dan aan denken?
Philip Komen: In mijn optiek moet je overal over durven te spreken om de vereniging hier doorheen te trekken.
Geen enkel onderwerp is daarbij onbespreekbaar. Dat is ons huiswerk in de aanloop van de begroting 2021 en
de afrekening van 2020. Normaal gesproken hebben we pas een volledig beeld over het resultaat van 2020 in
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het voorjaar van 2021, maar als we in najaar al een globaal beeld hebben over hoe het er voorstaat dan gaan
we hier dan al een gesprek over hebben.
Sven van Nieuwenhoven (vraag in de chat): Het viel ons op dat de (logistieke/administratieve) kosten van de
Scoutshop de opbrengsten drukken. Kan de Scoutshop aangeven hoe ze deze kosten gaan beperken?
Philip Komen: Bij het opstellen van de begroting in 2018 uitgegaan dat we gunstiger contract konden afspreken
voor het verzenden van pakketten, maar de beoogde korting is niet in die mate gelukt waar we in begroting van
uitgingen. Dat is inmiddels rechtgetrokken.
De voorzitter meldt dat er naar aanleiding van de eerdere oproep van Han Admiraal om nieuwe kandidaten voor
de IBC, zich al enkele mensen hebben aangemeld.
De voorzitter vult aan dat ook de Financiële Commissie nog nieuwe kandidaten zoekt.
De voorzitter vraagt wie er deze landelijke raad voor de laatste keer aanwezig was?
Jelle de Hart blijkt voor het laatst namens de regio Klein Gelderland aanwezig te zijn geweest als raadslid. De
voorzitter dankt Jelle voor de inzet aan de landelijke raad en aan Scouting Nederland.
De voorzitter geeft aan dat er in de chat nog veel vragen en antwoorden zijn gegeven over de effecten van de
corona maatregelen voor Scoutinggroepen en –activiteiten. Op de website is alle beschikbare informatie over
de corona maatregelen en protocollen beschikbaar.
Ten slotte dankt de voorzitter nogmaals alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inzet en sluit daarmee de
vergadering.
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2 Actielijst
Acties naar aanleiding van de vergadering van de
landelijke raad van 13 juni 2020.
1. Een financiële informatieavond in het najaar voor
raadsleden, voorafgaand aan de landelijke raad van 12
december 2020, onder andere over de gevolgen van de
coronacrisis en een voorstel voor de nabije toekomst.
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3 Besluitenlijst
Genomen besluiten door de landelijke raad van 13 juni 2020
1. De landelijke raad stemt in met het verzoek van het landelijk bestuur om, conform artikel 37 van de
statuten van de vereniging, het bestuur verlenging te verlenen voor de termijn van 6 maanden en in te
stemmen met de agendering van de jaarverslagen 2019 van Vereniging Scouting Nederland, Scouting
Nederland Fonds en Scoutinglandgoed Zeewolde BV tijdens de landelijke raad van 12 december 2020.
2. De landelijke raad stelt het verslag van de landelijke raad d.d. 13-06-2020 inclusief besluitenlijst zonder
wijzigingen vast en neemt de actielijst ter kennisgeving aan.
3. De landelijke raad stemt in met de benoeming van Eefje Smeulders als lid landelijk bestuur /
Internationaal Commissaris voor een periode van een half jaar, conform het rooster
van aftreden.
4. De landelijke raad stemt in met de benoeming van Ivo Weterings als lid landelijk bestuur voor een
periode van een half jaar, conform het rooster van aftreden.
5. De landelijke raad stemt in met de benoeming van Pepijn Eymaal als lid Geschillencommissie
voor een periode van drie jaar.
6. De landelijke raad stemt in met de benoeming van Irene Velthuis als lid Geschillencommissie voor een
periode van drie jaar.
7. De landelijke raad stemt in met de benoeming van Edy Bruinooge als lid Financiële Commissie voor een
periode van drie jaar.
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4 Presentielijst
Naam

Regio

Naam

Regio

Cora Groenink

Amsterdam/Amstelland

Joshua Musters

Maastricht en Mergelland

Rosalien Tap

de Baronie

Frank Blaauw

Neder Veluwe

Freek Verschuren

De Langstraat

Meta Woudstra-Kroon

Noord-Holland Midden

Robert Jansen

De Meierij

Sven van Nieuwenhoven

Noord-Holland Noord

Hermen van Dalen

Delfland

Debbie Damen

Noord-Veluwe / Flevoland

Mark Vinke

Drenthe

Erik Froling

Overijsselse Vechtstreek

Rudolf van den Eventuin

Drie Rivieren Utrecht

Lars van Lent

Rivierenland

Thijs van den Boom

Eindhoven

Joep van Dooren

Roermond

Johannes de Boer

Essnlaand

Marc Elvery

Rond de Biesbosch

Jasmijn van Dijk

Fryslan

Jacco Savelberg

Rondom de IJssel

Nanning Dijkstra

Rond de Rotte

Jos Kruizinga

Groningen

Simon Lubben

Scouting Achterhoek

Kim Terra

Haarlem

Nico Eeftink

Twenteland

Frank de Krom

Hart van Brabant

Niels Dimmers

Utrechtse Heuvelrug

Rick van Leeuwen

Helmond

Richard de Groot

Weert

Wouter Groen

Het Gooi

Tommy Baselier

West-Brabant

Beatrijs de Leede

Hollands Midden

Sven Dirks

Westelijke Mijnstreek

Jelle de Hart

Klein Gelderland

Lennard Loomans

Zeeland

Luc Rader

Landelijke Admiraliteit

Saskia de Wit

ZON

Kevin Buijs

Landelijke Admiraliteit

Marcel de Jong

Zuid-Oost Limburg

Kirsten Romswinckel

Landelijke Admiraliteit

Peter Hendriks

Zuidoost-Brabant

Daan Blitz

Lek- en IJsselstreek

Han Admiraal

Maasdelta

Landelijk bestuur
Jaap Boot

Aanwezig

Wendy Beenakker

Aanwezig

Philip Komen

Aanwezig

Wouter Zilverberg

Aanwezig

Arwen van der Leeuw

Aanwezig

Laura Neijenhuis

Aanwezig

Thijs Jansen

Aanwezig

Maam van der Blij

Aanwezig

Saskia van Dongen

Aanwezig

Eefje Smeulders

Nieuw benoemd

Ivo Weterings

Nieuw benoemd

Directeur SN
Fedde Boersma

Aanwezig

Niet aanwezige regio's
Maasven
Noordoost Brabant
Vlietstreek
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Bijlage 1: Rooster van aftreden landelijke bestuur na LR 13-06-2020
FUNCTIE
1. Voorzitter

NAAM
Jaap Boot (eerste

2020

2021

2022

2023

H: dec

Max. 9 jaar
dec '24

benoeming als VZ: dec.
2015)

2.

Vice-voorzitter

Wendy Beenakker

H: dec

H: dec

juni '25

A: dec

dec '23

(eerste benoeming als lid:
juni 2016)

3.
4.

5.

6.

Secretaris/
penningmeester

Philip Komen (eerste

Bestuurslid/
IC WOSM

Wouter Zilverberg

Bestuurslid/
IC WAGGGS

Eefje Smeulders

Bestuurslid

Thijs Jansen (eerste

H: dec

benoeming als lid: dec. 2014

A: dec

dec '21

(eerste benoeming als IC
dec. 2012)
(tussentijds benoemd juni
2020)

TB: juni
H: dec

H: dec

H: dec

Juni ‘29

juni '27

benoeming als lid: juni 2018)

7.

Bestuurslid

Ivo Weterings
(tussentijds benoemd juni
2020)

8.

Bestuurslid

TB: juni
H: dec

H: dec

H: dec

Arwen van der Leeuw

Juni ‘29

juni '26

(eerste benoeming als lid:
juni 2017)

9.

Bestuurslid

H: dec

Maam van der Blij

juni '28

(eerste benoeming als lid:
juni 2019)

10. Bestuurslid

Saskia van Dongen

H: dec

H: dec

juni '28

(eerste benoeming als lid:
juni 2019)

H:

= herbenoeming mogelijk

A:
= aftredend
TB:
= tussentijds benoemd
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