SAMENVATTING AGENDA LANDELIJKE RAAD VAN 14 JUNI 2008
De powerpoint presentatie vormt eveneens een samenvatting van de stukken van
de landelijke raad.
1.

De bijeenkomst begint met een meningsvormend en informatief gedeelte. Over de
voortgang 2010 is naast een uitgebreid verslag ook een samenvatting in de
agenda opgenomen.
Vervolgens wil het landelijk bestuur graag samen met de raad het gesprek
aangaan over uiterlijk en vorm van de huidige Scoutingkleding en een
verandering daarin tot eigentijdse Scoutingkleding. Het vertrekpunt daarvoor is
uiteraard de positionering, waarbij er is gekozen voor een zichtbare en moderne
vereniging met een eigentijdse en trotse uitstraling. In het meningsvormende
gedeelte van de landelijke raad legt het landelijk bestuur de raad graag een aantal
dilemma’s/stellingen voor. Deze discussie moet de richting geven voor het
voorstel om te komen tot de uitgangspunten voor de nieuwe Scoutingkleding
waarmee de ontwerpers aan de slag kunnen. Het voorstel zal ’s middags in het
vergadergedeelte van de landelijke raad ter vaststelling worden voorgelegd.
De wijze van invulling van het ochtendgedeelte wordt ter plaatse uiteengezet.

2.

Start besluitvormend gedeelte en mededelingen.

3.

Verslag landelijke raad van 8 december 2007.

4.

Benoemingen: er is één voorgestelde benoeming voor een nieuwe vice-voorzitter.

5.

Regiovoorstel Neder Veluwe en reactie landelijk bestuur: Regio Neder Veluwe wil
graag de term ‘uniform’ blijven handhaven en het bestuur zet kort uiteen waarom
zij dit anders ziet.

6.

Voorstel Scoutingkleding: Hier wordt een besluit genomen over de in de ochtend
geformuleerde uitkomst van de discussie.

7.

Rapportage 2007: Dit stuk bestaat uit 4 onderdelen:
- de structurele taken van de landelijke vrijwilligersteams
- de activiteiten van de landelijke vrijwilligersteams op basis van het
meerjarenbeleidplan
- een rapportage van het landelijk bestuur
- een rapportage van het landelijk servicecentrum
Voor alle onderdelen geldt dat de resultaten in onderlinge samenwerking tot stand
zijn gekomen. Vrijwilligersteams, bestuursleden, regio’s en beroepsmedewerkers.
Door de veranderde werkwijze, zijn een aantal activiteiten, gepland voor 2007, niet
of ten dele uitgevoerd. Alle activiteiten met betrekking tot 2010 zijn op volle toeren
doorgegaan. Eveneens de landelijke ledenactiviteiten. Daar is nog een bezoek van
Zuid Afrikaanse scouts aan Nederland (met een programma van een week) aan
toegevoegd. Ook een weekend voor 2010 projectdeelnemers en een aantal
buitenlandse scouts is extra georganiseerd.
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8.

Financiën 2007 en beheer: 2007 is een succesvol jaar geweest wat we met een
licht positieve baten afsluiten. In de jaarrekening 2006 zijn voor het eerst de
deelexploitaties van de verenigings-terreinen en landelijke ledenactiviteiten
meegenomen, naast die van de ScoutShop en de vereniging. Deze lijn wordt in
de jaarrekening 2007 voortgezet zodat een nog beter inzicht in de totale financiën
van de vereniging kan worden gegeven.
De jaarrekening 2007 kent de volgende opbouw:
Balans per 31 december 2007
Staat van baten en lasten 2007
Toelichting op de balans per 31 december 2007
De accountantsverklaring bij de jaarrekening 2007






Op basis van de in de nota van aanbieding geformuleerde gegevens voldoen de
liquiditeit en solvabiliteit aan de gestelde norm. De algemene reserve voldoet aan
criterium 2. Alleen voor criterium 1 bedraagt het tekort € 130.000
(2006: € 72.000). Deze stijging was voorzien aangezien de lasten voor het project
2010 in zijn geheel worden meegenomen in het criterium terwijl bij de
opbrengsten alleen rekening wordt gehouden met de contributie. Het project 2010
wordt echter voor een deel gefinancierd uit het Scouting Nederland Fonds en de
bestemmingsreserve activiteiten 2007-2010. Deze baten worden niet in het
criterium meegenomen en hebben daardoor een effect van
€ 71.000 op het criterium. Het project 2010 zal de komende jaren doorlopen, en
de effecten hiervan op het criterium zullen naar verwachting tot 2015 te zien zijn.
Het bestuur is tevreden over de financiële positie ondanks dat niet aan alle criteria
is voldaan. In de ontwikkelingen voor de nabije toekomst worden geen grote
verschuivingen verwacht, behalve de aanwendingen van de
bestemmingsreserves.
Het bestuur stelt voor:
het exploitatie saldo van € 7.000 toe te voegen aan het algemene deel
van het eigen vermogen.
Vooruitlopend op de besluitvorming door de landelijke raad is dit voorstel in de
bijgaande jaarrekening verwerkt.
Voorstellen
Aan de landelijke raad wordt voorgesteld om in te stemmen met:
-

het verwerken van het saldo zoals hierboven opgenomen

En verder:

9.

-

de jaarrekening 2007, bestaande uit de balans per 31 december 2007, staat
van baten en lasten 2007 en de toelichting hierop vast te stellen en goed te
keuren.

-

het landelijk bestuur decharge te verlenen voor het in 2007 gevoerde beleid.

Regio’s informeren regio’s: Regio Noord Hollands Midden zal een korte
presentatie geven.
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10.

Voortgang oprichting groepsverenigingen: informatie op de vergadering.

11.

Planning vergaderingen landelijke raad in 2009: op 13 juni en 12 december.

11+12.

Rondvraag en sluiting.
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