Aan:
• leden en plaatsvervangende leden van de landelijke raad
• leden van het landelijk bestuur
• directie landelijk servicecentrum
• coördinatoren steunpunten
Ter kennisname aan:
• regiosecretariaten
• abonnees

Datum: 12 november 2009
Dames en heren,
Op zaterdag 12 december a.s. wordt de 74ste landelijke raad gehouden, waarvoor wij u van
harte uitnodigen.
LET OP: de landelijke raad zal weer in het gebouw van het ROC Midden-Nederland
in Amersfoort plaatsvinden! (zie pag. 3)
Programma en agenda
Het programma en de agenda met de stukken vindt u hierna.
Het programma bestaat uit twee delen:
1. Meningsvormend gedeelte
Tijdens dit gedeelte staat er een onderwerp of staan er onderwerpen op de agenda die te
maken hebben met het beleid van de vereniging. Alle leden en plv. leden van de raad, maar
ook alle voorzitters van de landelijke beleidsteams, coördinatoren steunpunten en het
landelijk bestuur worden van harte uitgenodigd om hieraan een bijdrage te leveren.
2. Besluitvormend gedeelte
Hier gaat het om de formele landelijke raadsvergadering waarin besluiten door en namens
de vereniging genomen worden. De landelijke raad bestaat uit één lid per regio en drie
vertegenwoordigers van het waterwerk.
De plaatsvervangende leden worden van harte uitgenodigd als toehoorder aanwezig te zijn
bij de besluitvormende agendapunten. Voor het goede verloop van de vergadering worden
de plaatsvervangende leden vriendelijk verzocht om op de ‘publieke tribune’ plaats te
nemen.
Na afloop van de vergadering is er een gezellige afsluiting met een hapje en drankje.
Aanmelden landelijke raad
Om praktische en organisatorische redenen dient iedereen zich (individueel) aan te melden
voor de landelijke raad:
1)
2)
3)
4)
5)

Op de website www.scouting.nl logt u in met uw persoonlijk account.
Klik op de linkerbalk op ‘ inschrijven activiteiten’ en op de naam van het evenement.
Open inschrijfformulier “landelijke raad 12 december 2009: aanmelden”.
Vul de gevraagde gegevens op het formulier in.
Klik op de tab “Versturen inschrijving”, waarmee de aanmelding wordt geregistreerd.

Aanmelden kan tot en met 6 december a.s. Door de automatische verwerking van de
inschrijving is aanmelden per e-mail helaas niet mogelijk.
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Digitale versie landelijke raadsstukken
De stukken voor deze landelijke raad zullen geplaatst worden op de website op een
afgesloten gedeelte voor leden, waartoe men moet inloggen met een persoonlijk account.
(www.scouting.nl / ledensite (inloggen) / menu in linkerkolom Wie zijn wij?/ landelijke raad).
De stukken zullen zowel te lezen als te downloaden zijn.
Vragen
Indien uw regio voor deze vergadering vragen heeft, kunt u deze uiterlijk tot
30 november a.s. indienen, per e-mail aan: LR@scouting.nl.
Het landelijk bestuur zal deze vragen schriftelijk, zo mogelijk voor de vergadering, ter kennis
van de raadsleden brengen.
Overigens zal de Financiële Commissie vóór aanvang van de vergadering aanwezig zijn om
eventuele vragen van leden van de landelijke raad te beantwoorden.
Declaratie reiskosten
De landelijke raadsleden kunnen hun reiskosten (gebaseerd op openbaar vervoer, 2e klasse)
declareren. Bij aanmelding en het afhalen van het stemformulier kunt u daartoe een
declaratieformulier vragen.
Voor alle overige zaken betreffende de landelijke raad kunt u contact opnemen met:
Secretariaat landelijke raad
Postbus 210
3830 AE Leusden
tel 033 496 0931
fax 033 496 0954
e-mail: LR@scouting.nl

Met vriendelijke groet,
landelijk bestuur Scouting Nederland

Bijlage:
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kaart locatie ROC Midden-Nederland en link naar routebeschrijving
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Locatie:
In de aula van het
ROC Midden-Nederland
Disketteweg 10
3821 AR Amersfoort
Tel. 033 - 4709300
Eigen vervoer:
Een routebeschrijving vanaf uw eigen adres is te vinden via de website van het ROC
Midden-Nederland: www.rocmn.nl: klik op ‘Alles over ROC Midden Nederland’ / kies uit
menu in linker kolom: Locaties, kies Techniek en klik vervolgens op ‘Plattegrond’ onder het
adres Disketteweg 10 in Amersfoort.
Of gebruik onderstaande link:
http://tools.locatienet.com/finder/map.asp?task=new&client_id=1294&location_id=224018
Na aanmelding via het inschrijfformulier op www.scouting.nl, wordt deze link per e-mail
toegestuurd.
Openbaar vervoer:
Het gebouw van de ROC ligt op 150 meter lopen van het treinstation Amersfoort-Schothorst.
Kijk voor reisinformatie op: www.9292ov.nl
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