LANDELIJKE RAAD 12 december 2009
INHOUDSOPGAVE
1. Opening en start ochtendprogramma

2

2. Start besluitvormend gedeelte en mededelingen

2

3. Verslag en werklijst landelijke raad 13 juni 2009

2

4. Benoemingen

2

5. Regio’s informeren regio’s

2

6. Grondruil Dwingeloo

3

7. Activiteitenplannen 2010

3

8. Notitie plusscouts

3

9. Project 2010

5

 Corporate communicatie

5

 Scoutingkleding

5

 Spelvisie & methode

6

 Deskundigheidsbevordering

7

 100 jaar Scouting Nederland

8

 Groepsontwikkeling

8

10. Aanpassingen Huishoudelijk reglement

9

11. Mogelijkheid gedragscode

10

12. Financiën 2010 en beheer:

10

A. Begroting 2010
B. Advies financiële commissie

10

13. Voortgang oprichting groepsverenigingen

11

14. Rondvraag

11

15. Sluiting

12

Overzicht genomen besluiten

12

Werklijst

13

Notities discussieochtend landelijke raad 12 december 2009

14

Bijlagen:
1.

Presentielijst (leden landelijke raad en toehoorders/genodigden)

2.

Overzicht aanwezigheid bijeenkomsten LR

1.

Opening en start ochtendprogramma
De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
Hij refereert aan het jaar 2010 waarin een heleboel gaat gebeuren en waarbij een
enorme inzet wordt gevraagd van iedereen om er een geweldig jaar van te maken.
In het ochtendgedeelte zal met elkaar in groepjes van gedachten worden gewisseld
over: de wijzigingen die doorgevoerd dienen te worden in het Huishoudelijk
Reglement (HHR). De uitkomst van deze discussies zijn als bijlage aan dit verslag
toegevoegd.
De conclusies worden gebruikt ter voorbereiding op de landelijke raad van juni 2010
waar de wijzigingen in het HHR vastgesteld zullen worden.

2.

Start besluitvormend gedeelte en mededelingen
Ger Koopmans deelt mee dat er een aantal nieuwe landelijke raadsleden en
plaatsvervangend landelijke raadsleden aanwezig zijn, te weten: Menno de Waal,
Sietze Vliem, Anne-Jan Telgen, Sierry van de Graaf, Jacob van Ee, Jeroen Niemeijer
en Hermen van Dalen.
Mededelingen
Er zijn in totaal 40 regio’s aanwezig en 2 vertegenwoordigers van het waterwerk.

3.

Verslag en werklijst landelijke raad 13 juni 2009
De vragen en opmerkingen over het verslag zijn vooraf ingediend en beantwoord. Het
verslag van de vorige landelijke raad wordt vastgesteld met dank aan een ieder die
hieraan heeft meegewerkt.

4.

Benoemingen
Landelijk bestuur
Tijdens de vergadering worden :
 Ger Koopmans voorgedragen voor herbenoeming als voorzitter. De LR stemt
unaniem in met de benoeming
 Jacqueline Vredenbregt voorgedragen voor herbenoeming en unaniem vóór
benoemd,
 Bas Mulder voorgedragen voor herbenoeming en unaniem vóór benoemd
 Kim Putters voorgedragen voor herbenoeming en met overgrote meerderheid
vóór benoemd (2 stemmen tegen).
Geschillencommissie
Mark Bentum wordt voorgedragen voor herbenoeming en unaniem vóór benoemd.
Financiële commissie
Norbert de Wit wordt voorgedragen voor herbenoeming en unaniem vóór benoemd.

5.

Regio’s informeren regio’s
Regio Noord Hollands Midden, Lauris Beets, geeft een presentatie over wat zijn regio
gaat doen in 2010. Met de activiteit (Scout-it-out) die 11 september 2010 zal
plaatsvinden, hoopt hij de verbinding tussen regio’s en groepen nog meer te
versterken. Het is een regionale dag waarbij ook niet leden aanwezig zullen zijn,
bedoeld voor alle leeftijden en ter afsluiting van het jaar 2010. Deze festiviteit zal
plaatsvinden in Duinrell, Wassenaar. Iedereen aanwezig wordt meteen uitgenodigd.
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De presentatie is geplaatst bij de vergaderstukken van de landelijke raad op
www.scouting.nl/menu linkerkolom:ledensite/wie zijn wij?/landelijke raad

6.

Grondruil Dwingeloo
Scouting Nederland beschikt in Dwingeloo over Scoutingkampeerterrein Dwingeloo.
Een deel van de gronden waarop wordt gekampeerd is eigendom van
Natuurmonumenten en particulieren. Op een deel van de eigendomsgronden van
Scouting Nederland vinden geen kampeeractiviteiten plaats, omdat de grond daar
niet geschikt voor is of omdat die grond te afgelegen ligt. Het kampeerterrein bestaat
nu uit smalle langgerekte stroken.
Vereniging Natuurmonumenten en één van de particulieren is bereid tot een ruil van
gronden over te gaan. Bij ruil wordt een deel van de grond vervreemd (en een deel
verkregen) en voor deze vervreemding is, conform de statuten van Scouting
Nederland, een instemmend besluit van de landelijk raad noodzakelijk. De ruil betreft
qua oppervlakte exact gelijke stukken grond.
De landelijke raad stemt unaniem in met de grondruil Dwingeloo.

7.

Activiteitenplannen 2010
De activiteitenplannen voor het jaar 2010 zijn voor het overgrote deel gevuld met
alles waar we de afgelopen jaren aan gewerkt hebben op weg naar het jubileumjaar.
Voor een deel komt dit specifiek in punt 9 van de agenda aan de orde. De
inhoudelijke zaken en de evenementen vragen om extra aandacht en informatie.
Tijdens de bezoeken van het bestuur aan de regio’s kwamen veel vragen over de
evenementen naar voren. Ieder jaar wordt er een activiteitenplan aan de landelijke
raad voorgelegd ter vaststelling. Nu ligt 2010 voor.
Regio Delfland, Laurens van den Akker vraagt zich af wat er voor de
activiteitenplannen is begroot.
Een onderdeel van het activiteitenplan zijn de projecten van 2010, maar deze staan
ergens anders begroot. Alle activiteiten die met 2010 te maken hebben zijn al
besproken. Er zijn budgetten beschikbaar maar die zijn te gedetailleerd om tijdens de
LR te bespreken.
Regio Eindhoven, Nic. Van Holstein had vooraf een vraag gesteld n.a.v. het
activiteitenplan. Hij vraagt zich af in hoeverre er afrekenbare doelstellingen in staan.
Bij sommige onderwerpen (maatschappelijke stage) worden concrete getallen
genoemd en bij andere niet. Er is op geantwoord dat het in de projectopdrachten
staat. Hij pleit voor de volgende keer, daar waar het mogelijk is, aan te geven wat er
wordt nagestreefd, zodat later gezien kan worden of het ook is gebeurd. Dat maakt
het overzichtelijk.
De Nationale Scoutingdag staat er niet in (is Scout-it out geworden). Leuk detail: op
de kalender van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties 2010 staat
op 27 maart de Nationale Scoutingdag nog vermeld. Is daar eindelijk doorgedrongen,
maar bij ons inmiddels afgevoerd!
De volgende keer zal gestreefd worden de doelstellingen smarter te formuleren.
De activiteitenplannen 2010 worden unaniem vastgesteld.

8.

Notitie plusscouts
N.a.v. de discussie in het ochtendgedeelte kan het volgende gemeld worden:
De integratie van de plusscouts binnen de vereniging Scouting Nederland is door het
merendeel van de mensen goed ontvangen. Wel was er onduidelijkheid over hoe dat
nu verder gaat. De vraag werd gesteld hoe het stemrecht en kiesrecht van de
3

plusscouts precies geregeld wordt, wat hun plaats binnen de vereniging is en bij welk
niveau ze behoren. Er waren ook vragen over de consequenties van opzeggen van
het lidmaatschap ISGF. De commissie plusscouts heeft schriftelijk haar zorgen
hierover geuit. Maya Breuker geeft als internationaal commissaris van de commissie
plusscouts een korte toelichting.
De commissie plusscouts zet kanttekeningen bij het opzeggen van het lidmaatschap
ISGF. (één van de drie overkoepelende organisaties naast WAGGGS en WOSM, in
1953 opgericht voor volwassenen (oud scouts), omdat daar geen plaats voor was in
WAGGGS en WOSM). Zij willen dit nu niet ter stemming brengen. Het nut van het
lidmaatschap ISGF is ook een gevoelige (is mede door Nederland, de VVS,
opgericht). De inbreng van Nederlanders binnen de ISGF is vernieuwend en geeft
een kritische blik naar binnen en buiten en staat voor groei en ontwikkeling. Er heeft
vaak een Nederlander deel uitgemaakt van het wereldcomité (bestuur ISGF).
Ontwikkelingen als de plusscouts binnen de nationale scoutingorganisatie worden
ook in Europa door een aantal landen op de voet gevolgd en men is nieuwsgierig
(voortrekkers rol). Plusscouts hebben ook de ISGF nodig want plusscouts hebben
een andere belangstelling, interesses en tijdinvestering dan de jeugd. Binnen de
ISGF is het mogelijk om met volwassen scouts van over de hele wereld samen te
werken. De vraag is dan ook waar volwassen scouts aansluiting moeten vinden
zonder de ISGF. De commissie denkt dat er dan weinig groei en
ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Het verzoek van de commissie is om deze
beslissing uit te stellen en te kijken hoe de volwassen scouts in andere landen
georganiseerd zijn.
Waterwerk, Sjoerd Heeringa, vraagt om nog eens naar de overwegingen te kijken
om het lidmaatschap op te zeggen. Zie onder vraag van regio Eindhoven.
Regio Rivierenland, Wouter de Jonge, vraagt hoe de lijst van onderverdeling van
plusscouts tot stand is gekomen.
Dat is een uitdraai uit akela.
Regio Eindhoven, Nic. Van Holstein, vraagt waarom er nu teruggekomen wordt op
het besluit van het lidmaatschap.
De positie van de plusscouts binnen de vereniging staat al langer ter discussie. De
vraag is wat de consequenties zijn als je die gaat veranderen. De leden van de
commissie plusscouts zijn steeds bij de discussie rond dit onderwerp betrokken
geweest. Wat is de plek van de plusscouts binnen de vereniging en wat willen we met
deze groep. Uitkomst was dat we ze graag integraal lid maken van de vereniging. In
de vorige landelijke raad, in het meningsvormend gedeelte, is hierover gesproken en
een aantal onderdelen in het voorstel waren nog niet helder genoeg. Daar is nu dit
voorstel uitgekomen.
In de discussie vooraf zijn er nog geen echt heldere antwoorden gekomen op de
vraag naar de meerwaarde van het lidmaatschap van het ISGF. Er is wel gemerkt dat
er een discussie is ontstaan hoe de ISGF in elkaar zit. De ISGF vraagt een
onafhankelijk democratisch gekozen vertegenwoordiger van de plusscouts naar de
organisatie van de ISGF. De commissie plusscouts voldoet hier niet aan omdat het
geen zelfstandig democratisch geheel is, maar benoemd door het landelijk bestuur.
Dit heeft mede geleid tot de vraag of we nog wel lid moeten blijven.
Plusscouts die actief lid zijn horen eigenlijk thuis bij WOSM of WAGGGS. Een groot
deel van de landelijke ondersteuning in de vorm van seminars trainingen e.d. wordt
hier vandaan gehaald. Er is geen reden waarom actieve plusscouts geen lid zouden
kunnen zijn van WOSM of WAGGS.
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Regio Maasdelta, René Veldkamp vraagt na het horen hoe het lidmaatschap nu
geregeld is van deze organisatie of de kringen die in de nieuwe structuur gaan
ontstaan zelf kunnen beslissen of ze lid blijven of niet.
Regio Klein Gelderland Bas Oudewortel vindt het belangrijk dat de plusscouts erkend
worden voor hun inzet voor allerlei soorten projecten. Hij ziet graag dat plusscouts
worden toegevoegd aan WOSM en WAGGGS en daarnaast het ISGF lidmaatschap
behouden.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen, vindt de notitie plusscouts op een aantal
onderdelen niet duidelijk en zou dit graag apart ter stemming willen brengen.
Regio NHM Lauris Beets, vindt de leeftijdsgrens van 21 prima maar wil het niet gelijk
in het HHR opnemen, omdat je zodoende een aantal groepen, die dit niet gelijk
kunnen uitvoeren, illegaal verklaart. Hij wil graag een overgangsperiode zien, zodat er
naar toe gegroeid kan worden.
Ziet graag de volgende landelijke raad een voorstel.
De leeftijdsgrens van 21 jaar is gekozen omdat plusscouts binnen onze vereniging
een actieve rol vervullen maar niet in een andere functie staan ingeschreven. 21 jaar
is de bovengrens van een jeugdlidmaatschap. Als je geen leiding of bestuurslid wordt
en plusscout wil blijven dan zou dat moeten kunnen vanaf 21. Natuurlijk komt er in de
praktijk een overgangsperiode.
Het landelijk bestuur geeft n.a.v. de opmerkingen en vragen aan geen moeite te
hebben om de besluitvorming rond dit onderdeel, lidmaatschap ISGF, uit te stellen en
hier over een half jaar op terug te komen. Ook het onderdeel kies- en stemrecht wordt
nog opnieuw bekeken. Voor het overige wordt voorgesteld de notitie aan te nemen.
Dit wordt unaniem vastgesteld.
De onderwerpen die in het ochtendgedeelte in de groepen naar voren zijn gekomen
vragen nog om uitwerking. Deze thema’s worden ondergebracht in het lijstje met
vervolgstappen en deze zullen vervolgens een vertaling krijgen in het HHR.
Conclusie: de meerderheid vindt het voorstel prima maar met drie wijzigingen a. de
keuze m.b.t. de ISGF,b. de overgangstermijn wordt opgenomen en c. het stem- en
kiesrecht wordt verder uitgewerkt. De vertaling naar het HHR zal de volgende keer
besproken worden.

9.

Project 2010
Corporate Communicatie
In dit stuk is aangeven welke onderdelen van communicatie nu echt belangrijk zijn.
Er gaat heel veel tijd zitten in de profilering naar buiten. Daarnaast wordt er veel werk
verricht op allerlei verschillende niveaus ter voorbereiding op de activiteiten in 2010.
Regio Delfland, Fred van Nimwegen, vindt de communicatie rond spelvisie
onvoldoende.
Het is wel ontwikkeld maar er wordt weinig over gehoord.
Dit is een terechte opmerking. De implementatie van de spelvisie betreft niet alleen
communicatie maar ook meer activiteiten die ondernomen worden. Er wordt altijd
naar gestreefd via verschillende kanalen informatie te geven. Bijvoorbeeld d.m.v. de
Scoutsinfo, bestuur komt naar u toe e.d.
Scoutingkleding
In de scoutshop gaat de verkoop van de blouses goed. Dagelijks worden er veel
leveringen klaargemaakt.
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De omzet van de scoutshop is hoger dan andere jaren. Er is een extreme toename in
de bestelling van kleding, maar ook andere artikelen.
Regio de Meijerij, Daniel Groot Zevert, heeft nog een opmerking over de
scoutingkleding.
Ziet graag dat de damesmaat voor de grijze blouse en de damesblouse in het
algemeen ook in grotere maten leverbaar is.
Er is in zijn regio weinig draagvlak voor de toevoeging scouts aan de speltaknamen.
En ook Roverscouts vindt geen draagvlak
Voor wat de kleding betreft, de grijze blouse is economisch niet haalbaar om in een
damesvariant te leveren. De damesblouse in grotere maten wordt uitgezocht.
Regio Oude Graafland, Louis Deen, herinnert zich uit het verleden dat besloten is dat
er losse stof en losse patronen leverbaar zouden zijn, zodat de nieuwe scoutfit ook
zelf gemaakt zou kunnen worden.
Om eenheid te behouden in de Scoutfit is het niet wenselijk dat men zelf de kleding
gaat maken.
Spelvisie en methode
De projectgroep heeft hard gewerkt. Alle thema’s zijn uitgewerkt met de bijbehorende
materialen. Op de Scout-In is de uitwerking voor welpen getoond. Gezien alle
ontwikkelingen en wijzigingen is de projectgroep met nieuwe namen gekomen voor
de speltakken. Dit is een logische stap omdat bijv. het welpenspel één verhaallijn
krijgt en niet meer de vier die we hadden. De scouts krijgen ook een eigen verhaallijn
en voor de roverscouts zit er ook een verhaallijn achter. De projectgroep ziet graag
achter alle namen de term scouts. Dit sluit beter aan en geeft samenhang. Het geeft
meer eenduidigheid zowel intern als extern en meer herkenbaarheid. Er is d.m.v.
informatie en een enquête gepeild hoe iedereen binnen scouting hier over denkt. In
de ochtend is hier ook over gesproken. Hierbij kwam de vraag naar voren of er wel
nieuwe speltaknamen nodig zijn. Er is verschil hoe jongeren en ouderen hierover
denken.
De algemene reactie van de LR op de gehouden enquête is dat men de vraagstelling
van de enquête suggestief en sturend vond. Voortaan zullen deze zorgvuldiger
worden opgesteld. De toevoeging scouts ziet men niet zitten. Over de naam
Roverscouts is veel twijfel. De blauwe vogels houden een uitzonderingspositie.
Regio Klein Gelderland Bas Oudewortel, verbaasde zich over de inhoud van de
enquête. Er werd geen uitleg gegeven over de redenen waarom voor de
speltaknamen is gekozen. Hij vindt dat deze enquête maar één kant op kon en ziet
een tegenstelling in de rapportage. Hij begrijpt de weerstand tegen welpenscouts en
explorerscouts en hij ziet graag een tussenliggende optie in stemming genomen. Hij
stelt voor: beverscouts, welpen, adventurescouts (deze naam dekt de lading qua
thematiek), explorers en roverscouts.
De speltaknamen moeten duidelijk zijn voor de buitenwereld. Onze vereniging is erg
behoudend en dat levert de tegenstellingen op. Dit komt terug in de enquête.
Regio Eindhoven, Nic. Van Holstein, zegt dat tijdens eerdere besluitvorming rond
spelvisie is gevraagd hoe het wordt geïmplementeerd. Er is toegezegd dat er op de
implementatie terug gekomen zou worden. Er moet goed worden nagedacht hoe
deze nieuwe spelvisie met de bijbehorende nieuwe namen bij groepen worden
ontvangen en vooral voor de leiding moet dit duidelijk zijn. Hoe gaat dit gebeuren en
hoe gaan we daar mee om.
In januari (Forumdag) is het implementatieplan klaar. Daar wordt op dit moment hard
aan gewerkt en hier wordt zeer zorgvuldig mee omgegaan.
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Regio Delfland, Laurens van den Akker, zegt dat in het onderzoek naar voren komt
dat de zoekterm op internet belangrijk is.
Er zijn andere mogelijkheden om dit voor elkaar te krijgen zonder de toevoeging van
het woord scouts en wil dat graag voor belangstellenden uitleggen.
De toevoeging scouts is niet alleen toegevoegd voor het zoeken op internet d.m.v.
google. De benaming levert ook een eenheid op.
Regio de Langstraat, Joke Hensen, zegt dat haar regio geen waardering heeft voor
de verandering van de speltaknamen. Bij de groepen is nog niet duidelijk wat de
nieuwe spelvisie wordt. En dan ook nog nieuwe namen die daarop aansluiten schept
onduidelijkheid. Zij vindt het te vroeg voor de groepen om nieuwe namen in te voeren.
Waterwerk, Toon v.d. Werf, Had graag een iets andere enquête gezien. Denkt dat
roverscouts op het water zeeroversscouts gaan worden en is hier geen voorstander
van.
Regio Zeeland, Fons Hielen, ziet graag goede ondersteuning voor wat de nieuwe
spelvisie betreft. Wil graag eigenheid in de spelvisie van het waterwerk.
Daar wordt rekening mee gehouden. In het jungleverhaal komen bijvoorbeeld
waterdieren voor.
Regio Westelijke Mijnstreek, Jos Stijnen, vraagt zich af of de enquête niet te sturend
en suggestief was. Vond deze enquête Scout-onwaardig.
Deze enquête is niet heel goed opgezet en de uitkomsten lezen moeilijk. In het
vervolg zal het duidelijker en minder sturend zijn.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel, merkt op dat een nieuwe naam moet
groeien. Vraagt zich af of we voor de komende jaren behoudend moeten kiezen.
Regio Eindhoven, Nic van Holstein, vraagt zich af of je nu al nieuwe speltaknamen
moet doorvoeren. Misschien moet men eerst wennen aan het nieuwe spel.
Regio de Langstraat, Joke Hensen, denkt dat als men moet stemmen namens de
achterban zowel optie 1 en 2 niet kan. Maar wij hebben als bestuursleden een andere
mening nl. voor die verandering. Ziet een dilemma.
Regio Vlietstreek, Carla Vermeulen, spreekt haar zorg uit dat er niets bekend is over
het nieuwe spel voor wat vroeger de Dweks waren.
Regio Rondom de IJssel, Peter Overheul, zegt dat de naam welpen al binnen
verschillende sportverenigingen wordt gebruikt. Dit zou pleiten om voor welpen
welpenscouts te gebruiken.
Regio Rivierenland, Wouter de Jonge vraagt zich af waarom bij de bevers en welpen
een meervoudsvorm is gebruikt en bij de anderen enkelvoud.
Het implementatieplan zal tijdens de Forumdag gepresenteerd worden. Men erkent
dat het moeilijk is om te stemmen omdat er dilemma’s zijn.
De leiding zal verleid moeten worden om het nieuwe spel te gaan spelen.
De voorzitter merkt op dat een aantal dilemma’s zijn opgemerkt. Hij vraagt zich af of
we onze achterban moeten volgen of op een bepaalde manier leiding moeten geven
voor de langere termijn. We moeten een besluit nemen.
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Het voorstel van Bas Oudewortel wordt meegenomen in de stemming. Vervolgens
worden 3 stemrondes gedaan:
• Als eerste de nieuwe namen met de toevoeging scouts.
• Als tweede het tussenvoorstel van Bas Oudewortel (zie pagina 6).
• Als derde de nieuwe namen zonder de toevoeging scouts (behalve bij
roverscouts)
Vervolgens wordt tot stemming overgegaan .
Het resultaat van de eerste stemronde was 13 tegen, 26 afgewezen waarmee het
voorstel niet is aangenomen. De tweede ronde leverde een resultaat van 7 stemmen
voor en de rest tegen, waarmee dit voorstel ook werd afgewezen.
De derde stemronde (het oorspronkelijke voorstel zonder overgangsperiode) werd
met een krappe meerderheid aangenomen. (Er waren 3 stemmen meer voor dan
tegen) en er is gekozen voor de nieuwe speltaknamen: Bevers (5-7), welpen (7-11),
scouts (11-15) explorers (15-18 jaar) en roverscouts (18-21). Een aantal belangrijke
argumenten ligt aan de basis van dit genomen besluit.
1. De namen van de speltakken sluiten aan bij de verhaallijnen uit de vernieuwde
thema’s waarin de kinderen het Scoutingspel spelen
2. Het vergroten van de herkenbaarheid over wat Scouting is onder buitenstaanders.
3. Met dit besluit komt formeel een einde aan het gebruik van overige speltaknamen
zoals dolfijnen, esta’s, kabouters, verkenners, gidsen, padvindsters,
zeeverkenners, luchtverkenners, rowans, sherpa’s, matrozen, wilde vaart,
astronauten, jongerentak, pivo’s en loodsen.
Conclusies: I.v.m. spelvisie en deskundigheidsbevordering hebben wij tezamen
(landelijke raad, teams die erbij betrokken zijn en LSC) een ambitieus plan gemaakt.
De regio’s en de groepen maken zich zorgen hoe dit op hen af komt. Bij de Forumdag
zullen we zoveel mogelijk informeren over de implementatie van deze onderwerpen.
Hierbij zijn de regiovoorzitters aanwezig en daarbij worden ook de landelijke
raadsleden nadrukkelijk uitgenodigd.
Het gemotiveerd houden van de trainers vraagt ook een gezamenlijk aandachtspunt.
Eeuwfeest
Er is een onderzoek gedaan hoeveel animo er is voor de diverse activiteiten. Wat zijn
de drijfveren of motivaties om zich op te geven. De aanmeldingen voor de JubJam
lopen zeer goed. Van de Scouts2day en Beverdoedag is nog niet een goed beeld.
Misschien moet er op de website meer informatie komen. Hier wordt de komende
maand hard aan gewerkt om de inschrijving te versnellen.
Regio Rivierenland Wouter de Jonge, vraagt hoe je je kan aanmelden voor de
Scouts2day als je niet groepsgebonden bent.
Maakt opmerking over de tentoonstelling maar vraagt nog om plaatsen en mensen
die iets willen vertellen.
Bij het scouts2day programma richt men zich vooral op de jeugdleden. Roverscouts
doen mee als jeugddeelnemer. Voor alle anderen wordt gevraagd om zich aan te
melden als medewerker.
Regio Maasven, Rob Aerts, merkt op dat de gehandicapte scouts vragen naar de
mogelijkheden voor hen.
Zowel bij de Scouts2day als JubJam zal rekening worden gehouden met de
gehandicapten, zodat ze overal bij kunnen en mee kunnen doen.
De Rabobank heeft bijvoorbeeld geld beschikbaar gesteld om gehandicapten tijdens
de Scouts2day te vervoeren.
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Groepsontwikkeling
Tijdens de presentaties in de regio’s is hier al tijd aan besteed. Er is enthousiasme bij
groepen in de regio’s en men wil graag beginnen. Er wordt een lijstje uitgedeeld met
groepen die meedoen aan de pilot. (zie als bijlage bij dit verslag). De afgelopen tijd
zijn de deelnemende groepen vastgesteld en zijn een aantal materialen verzameld
die belangrijk zijn voor de zelfscan van een groep. Er komt een online enquête voor
ouders en jeugdleden. De volgende landelijke raad zullen de uitkomsten besproken
worden. De conclusies uit de pilots over groepsontwikkeling zullen worden vertaald
naar een systeem dat we in de toekomst gaan gebruiken. Wij zullen hierover praten
in het meningsvormende gedeelte van de volgende landelijke raad en hierover een
besluit nemen.
Regio Maasdelta, René Veldkamp, vraagt of de landelijke coaches echt uit het land
komen of klopt het dat er ook vanuit steunpuntconsulenten een beroep wordt gedaan
om te coachen.
De seniorcoaches uit het land zijn echt in dienst van het land. Voor de coaches van
de pilots is gekeken of er coaches kunnen worden ingehuurd vanuit de steunpunten.
De coaches die van een steunpunt komen worden niet in het gebied van hun eigen
steunpunt ingezet. Daarnaast worden er regio coaches geworven. Regio’s kunnen
uitoefening van deze functie eventueel bij steunpunten neerleggen.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen, heeft de stukken gelezen over de
groepsontwikkeling. Een van de voorwaarden is dat groepen gebruik gaan maken
van de nieuwe spelmethode. Alleen de methode is pas beschikbaar als de pilot is
afgelopen.
Er wordt geen voorwaarde gesteld om mee te doen aan groepsontwikkeling. De
ondersteuning van coaches is bedoeld om voor groepen zelf een analyse te maken
waar zij verbetering zien voor zichzelf ondersteund door een coach. In die zelfscan
wordt wel gevraagd of zij gebruik maken van materialen van SN en dat is nu nog niet
de nieuwe spelmethodiek.
Regio de Langstraat, Joke Hensen, zegt dat aan de groepsontwikkeling de
donateursactie ten grondslag ligt.
Vraagt zich af hoe de brief daarover bij de groepen is ontvangen. Zij heeft groepen
gehoord die hier niet aan willen deelnemen.
De brief is goed ontvangen. Er zijn op dit moment 100 bezwaren. Op 1100 groepen is
dit niet slecht. We zien het vol vertrouwen tegemoet.

10.

Aanpassingen HR
Er is in het ochtendprogramma uitgebreid gesproken over de aanpassingen in het
huishoudelijk reglement (HR).
Scouting Nederland blijft in ontwikkeling en dat vraagt om aanpassingen van het HR.
Het laatste HR is van 2005. De LR neemt door de jaren heen steeds besluiten en dat
heeft consequenties voor opname in het HR. Het bestuur doet een voorstel om één
keer in de twee jaar een update te doen. Vandaag wordt dit besproken en de
volgende landelijk raad zullen ze vastgesteld worden. Het landelijk bestuur bedankt
een ieder voor alle opmerkingen die al in de voorbereiding zijn gemaakt. De
opmerkingen worden allemaal meegenomen in de verdere ontwikkeling van dit stuk
Sommige stukken in rood zullen ook na vandaag veranderd worden in groen.
Regio de Meijerij, Manuel Groot Zevert, stelt voor om tijdens de Forumdag een
workshop te organiseren voor de liefhebbers om er nog wat dieper op in te gaan.
Tijdens inventarisatie blijkt hier genoeg belangstelling voor te zijn. Er wordt gekeken
of dit haalbaar is (is inmiddels georganiseerd).
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Regio Eindhoven Nic, van Holstein, ziet de vragen van zijn regio niet terug in de
vragen en antwoorden (daar was iets in mis gegaan en ondertussen had hij de
antwoorden zelf al ontvangen), maar vindt het wel verstandig om die nog op te
nemen. Er zal naar gekeken worden en voor de landelijke raad van juni 2010 zal
gekeken worden wat er wel of niet in het HR komt.
Regio Rivierenland Wouter de Jonge, wijst op een opmerking in artikel 69. Daar staat
dat de landelijke raad de volgende taak heeft nl. het goedkeuren door het landelijke
bestuur voorgestelde zaken. Volgens dit artikel mag de landelijke raad dus niets
afkeuren.
Dit dient veranderd te worden.

11.

Mogelijkheid gedragscode
Regio Delfland, Laurens van den Akker, zegt dat de essentie van het stuk gaat over
de natuurlijke machtsverhouding tussen leiding en jeugdleden.
Het is een stuk ter informatie en men komt hier t.z.t. nog op terug. De informatie
spreekt voor zich en is een onderdeel van het project waar Scouting Nederland al aan
deelneemt nl. het project in veilige handen.

12.

Financiën 2010 en beheer
A. Begroting 2010
Een groot gedeelte van de begroting staat in het teken van project 2010. Er is geen
verandering in de verwachte kosten t.o.v. de vorige landelijke raad.
Zoals uit de begroting is te lezen zijn er twee grote onzekerheden naast de normale
begrotingsonzekerheden. De financiering van derden (€ 500.000) en het tekort uit het
project 2010. De conceptbegroting komt op een negatief bedrag uit. We hebben
gelukkig ook € 450.000 aan toezeggingen, maar hebben nog ongeveer € 600.000
nodig.
We hebben ook toezeggingen die we niet begroot hebben. De Sligro bijvoorbeeld
gaat een groot bedrag betalen maar het contract is nog niet rond. Het ministerie van
defensie heeft toegezegd voor een groot bedrag aan verhardingsplaten.
Hoe gaan we de tekorten goed maken. De bijdrage van de landelijke ledenactiviteiten
begroten we altijd op nul. Als de landelijke ledenactiviteiten in 2010 een positief
resultaat hebben dan dragen zij bij om de tekorten ergens anders te financieren.
Verder gaan we door met het zoeken van financiering door derden. Contributie
verhoging is een optie, maar komt pas aan de orde wanneer dit onvermijdelijk wordt.
Gezien de bijdragen van derden, die de laatste tijd gerealiseerd zijn kunnen we een
groot vertrouwen hebben dat wij de begroting voor project 2010 gaan halen. De vraag
om contributieverhoging zou daarom op dit moment te vroeg zijn.
Regio Nederveluwe, Anne-Jan Telgen, komt tot een andere conclusie. Hij vraagt zich
af welke activiteiten geschrapt gaan worden als we het niet gaan halen.
De scouts2day is heel moeilijk om kostendekkend te krijgen en dus heeft het landelijk
bestuur een garantie gegeven van maximaal € 500.000 (begroot € 350.000). Dat
kunnen we schrappen maar dan hebben we geen scouts2day. Het is belangrijk dat
we al onze doelstellingen halen. Dat is al een keer besloten in een vorige landelijke
raad.
Regio Delfland, Laurens van den Akker, zegt dat de scoutshop goed loopt. Ziet dat
niet terug in de prognose.
De hogere omzet is wat anders dan resultaat. Er zijn extra kosten gemaakt. De petjes
zijn gratis bij Scoutfit gegeven. Het zal waarschijnlijk iets gunstiger uitvallen dan in de
huidige prognose, maar het jaar is nog niet om. De huidige prognose is de meest
realistische.
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B. Advies financiële commissie
De financiële commissie is in oktober voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij
elkaar geweest samen met Rob Valkenburg en Peter Messerschmidt.
In de stukken wordt gesproken over wij en daarmee wordt bedoeld de vereniging
Scouting Nederland en niet de financiële commissie.
Regio Vlietstreek, Carla Vermeulen, zegt dat haar regio zich ongerust maakt over het
tekort van euro 592.000,--. Kunnen we dat inlopen.
Regio Nederveluwe, Anne Jan Telgen, deelt deze ongerustheid.
Er zijn geen problemen om het te financieren. We zouden altijd nog kunnen lenen van
het Scouting Nederland Fonds. Het cash flow probleem is er niet. De landelijke
ledenactiviteiten moeten wel een positief resultaat geven. Er is gerechtigde hoop dat
we daarin aan het einde van het jaar overhouden. De landelijke raad kan niet kiezen
of het scouting Nederland Fonds geld geeft of niet. En ons vermogen is niet zo dat we
dat makkelijk kunnen betalen. We zadelen onze toekomstige leden dan met een af te
lossen schuld op.
Het gaat om een mix van keuzes. Alle vijf de opties blijven bespreekbaar zoals
besloten tijdens een vorige landelijke raad.
De volgende landelijke raad zal een beter beeld geven.
Regio Eindhoven Nic. Van Holstein, zou graag aan de vijf keuzes een zesde willen
toevoegen. Vindt dat we op de kleintjes moeten blijven letten.
Dat doen we al steeds heel nauwgezet.
De financiële commissie wordt bedankt en de begroting 2010 wordt unaniem
vastgesteld.

13.

Voortgang oprichting groepsverenigingen
Er is een document rondgedeeld met de huidige stand van zaken. Daar zijn geen
vragen over. Het project is hiermee (als project) afgerond. De resterende groepen
worden door de reguliere organisatie verder ondersteund zodat ook de laatste 15%
van de groepen overgaat naar een groepsvereniging.

14.

Rondvraag
Regio NederVeluwe, Wouter de Jonge, vraagt aandacht voor nieuwe landelijke
raadsleden om deel te nemen aan de introductietraining aan het begin van elke
landelijke raad.
Vraagt of de man/vrouw verhouding bij grote activiteiten van de baan is.
Een goede man/vrouw verhouding is altijd het uitgangspunt. In de praktijk lukt dit niet
altijd. Bij Scout-In, Scouts2day en JubJam is het wel gelukt.
Regio Nederveluwe, Anne-Jan Telgen, stelt voor om de volgende landelijke raad 19
juni a.s. een groot tv scherm op te hangen omdat het Nederlands elftal dan tegen
Japan speelt.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel, complimenteert het landelijk bestuur met
het beantwoorden van de vooraf ingediende vragen. Merkt op dat het t-shirt en de trui
van de scoutfit het fairware label dragen. Vraagt wat er gebeurt met de blouse.
Het fairwarelabel voor de blouse was gezien de levertijd en de kleuren niet mogelijk.
Op dit moment zou het de prijs opdrijven.
Regio NH Midden, Lauris Beets, verwijst naar een artikel in de Telegraaf:”Akela heeft
seks met scout”. Dit artikel ging niet over Nederland. Hij vraagt SN om contact op te
nemen met de Telegraaf.
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Regio Langstraat, Joke Hensen, bedankt iedereen aanwezig. Zij neemt nu afscheid
als lid van de landelijke raad.
Joke wordt voor haar inzet tijdens de landelijke raad bedankt.
En de verkozen leden landelijk bestuur worden gefeliciteerd met hun herbenoeming.

15.

Sluiting
Ger Koopmans spreekt uit dat hij hoopt dat 2010 een mooi jaar gaat worden en dankt
iedereen voor zijn inzet om dit voor elkaar te krijgen.
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Overzicht genomen besluiten LR 12 december 2009

Benoemingen
De heer Ger Koopmans is herbenoemd in de functie van voorzitter.
De heer Bas Mulders is herbenoemd in de functie van lid landelijk bestuur
De heer Kim Putters is herbenoemd in de functie van lid landelijk bestuur.
Mevrouw Jacqueline Vredenbregt is herbenoemd in de functie van lid landelijk bestuur.
De heer Mark Bentum is benoemd in de functie van lid van de geschillencommissie.
De heer Norbert de Wit is benoemd in de functie van lid van de financiële commissie.
Grondruil Dwingeloo
Het voorstel om tot een ruil van gronden tussen Natuurmonumenten en een particulier
enerzijds en Scouting Nederland anderzijds wordt unaniem goedgekeurd.
Activiteitenplannen 2010
De activiteitenplannen voor 2010 zijn unaniem vastgesteld.
Voortaan zullen de doelen in dit document smarter worden geformuleerd.
Notitie plusscouts
De notitie wordt unaniem vastgesteld met uitzondering van het lidmaatschap ISGF.
Men zal hier over een half jaar op terugkomen.
Spelvisie en methode
Er wordt met een meerderheid van stemmen besloten dat er nieuwe speltaknamen komen,
nl: Bevers (5-7), welpen (7-11)m scouts (11-15), explorers (15-18) en roverscouts (18-21).
Financiën 2010
De financiële commissie wordt bedankt en de begroting 2010 wordt unaniem vastgesteld.
Project groepsverenigingen
Het project is als zodanig beëindigd. Verdere omzetting resterende groepen naar
groepsverenigingen wordt door de reguliere organisatie uitgevoerd.
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Werklijst tot en met landelijke raad 12 december 2009
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1.

Notitie Plusscouts
De besluitvorming rond de notitie plusscouts komt in de vergadering van juni 2010
aan de orde

2.

Aanpassingen HHR
De aanpassingen in het HR zoals besproken tijdens de landelijk raad vergadering
van 12 december 2010 zullen meegenomen worden ter besluitvorming in het HR
tijdens de vergadering van juni 2010.
In deze vergadering zijn de nieuwe speltaknamen toegevoegd (zie besluitenlijst).
In het kader van erkenning steunpunten wordt een tekst in het HR opgenomen
(juni 2010).

3.

Financiering projecten 2010, juni 2010

4.

Uitkomsten donateursbrief juni 2010

5.

Evaluatie pilots groepsondersteuning en besluitvorming vervolg juni 2010

6.

Evaluatie functioneren regio’s in 2011

7.

Terugkoppeling evaluatie verkoop hoofddeksels december 2011

8.

Donateursbrief en groepen die (nog) niet mee doen. Evaluatie in juni 2011

Notities discussieochtend Landelijke Raad 12 december 2009
De notities van de verschillende groepen zijn verzameld en hieronder weergegeven.
Zij worden meegenomen in het vervolg.
Welke wijzigingen moeten doorgevoerd worden in het HHR:
Landelijke teams










Moet de beleidscyclus in het HR staan? Apart vermelden?
Team Spelspecialisten. Kan ook ongevraagd naar regio’s< (id 7 art. 56)
Spel: borgen specifiek nautische kennis in spelspecialisten of elders?
Krijgen ze wel middelen om dit te doen
Wat gebeurt er met de signalen die ze oppikken!
4.3 staan nog “oude”verwijzingen
Borging uitvoering door LB
Beleidscyclus opnemen?
Helder formuleren waarom deze wel en andere niet?

Speltaknamen





















De term “roverscouts”
De combinatie met “scouts”
(adventure)scouts?
Welpen(scouts)
Enquête wel erg sturend, moet anders, bereikt tegengestelde
Nieuwe naam door strot duwen? Waarom niet houden wat we hebben
Wat met oude namen in de praktijk
Veranderen is lastig
Commercieel aspect
Draagvlak creëren
Overgangstermijn
Keuze nodig voor nieuwe spelmateriaal
Doe het voor buitenwereld
Beverscouts
Veel verdeeldheid over vernieuwing (jong/oud)
Formulering enquête is betwist
1 naam 7-11
Toevoeging scouts zien de meeste niet zitten
Roverscouts valt niet zo goed (zeerovers)
Hoe omgaan met blauwe vogels? Blijven zo

Plusscouts













Kunnen ze individueel lid zijn van ISGF?
Plusscouts integreren?
Plusscouts als rechtspersoon onduidelijk (art.94)
Term “plusscouts”
Hoe stemrecht (landelijk geregistreerde) plusscouts? Art. 44
Wie adviseert over akkoord plusscout – bij niv. Regio – advies regio
Bij niveau land – advies land 94.4 niet logisch
Kijk naar formulering v.h. kiesrecht
Plusscout kan in regio waar hij woont? Geeft dubbeling nader uitwerken voorstel
Waarom geen deel meer van ISGF? Breuk met belofte!
Lid van ISGF blijven kan tegelijk met WAGGS en WOSM
Regel overgang goed
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 Hoe kiesrecht? Nog niet helemaal duidelijk
 Consequenties lidmaatschap ISGF?
Wet en belofte











Richting = goed
Wat doe je dan bij een nieuwe speltak? (dezelfde belofte?)
Belofte/God
Wie stelt de appendix vast? (staat niet in HHR)
Let op leeftijdskenmerken – kinderachtig, je wordt meerdere keren geïnstalleerd –
nieuwe stap
Wat zijn internationale “eisen”
Herkenbaar (concreet voor jeugdleden) toepasbaar – afspraak
Moet in HR blijven!!
Verschil ok maar ligt aan tekst (wel herkenbaar
Moet in HR, niet appendix. LR neemt besluit.
Goedkeuring wereldbonden vereist (wat eisen ze dan?)

En verder:



















2.2 en 2.3 aandacht voor teamcompetenties indiv.comp – basis vs gekwalificeerd
Alg. overzicht verwijzing naar waar div. profielen te vinden en appendices
Art. 5 waar is besluit genomen? “meerderheid” wenselijk, maar is dit reëel
Art. 15, is dit besloten onder vertegenwoordiger wel lid met consequenties VOG
Art. 7.2 ter harte nemen, gewoon uitvoeren
Paragraaf 1.3 wie benoemt de praktijkbegeleider en wat met mensen die wel
functie hebben maar formeel geen lid meer lijken te zijn van de groep zoals
materiaal beheerders enz. (Den Haag)
Art. 23 nw 7 Verantwoordelijk voor kwaliteit en daar toezicht op houden –
halfjaarlijks is onzin
Art. 28 goed splitsen spel en deskundigheid
Lees aanbiedingstekst van 2005 HR nog eens na! (te veel detail, te moeilijk etc.)
Groen: is het soms niet te gedetailleerd?
Rol organisator regio
Inspraak van functies bij groepsraad bijv. – soms te rigide
Rol regio m.b.t. fusies en opheffing groepen rol en positie van het HR
Terminologie checken
Rood algemeen: halen we implementatie van scoutacademy en spelvisie want
HR Is volgend. Borging besluit HR inzake nieuwe structuur beleidsteams nog
onvoldoende in HR.
Hoofdstuk 1 art. 6 lid 1 sub b, juridisch zorgen voor voldoende waarborg
Hoofdstuk 4 opm. landelijke teams 4.2
Geen subteams meer vastgesteld binnen landelijke teams, we werken met
projectteams dus geen subteams meer
Hoofdstuk 5 art. 82: aanpassing van wet en belofte of bereidheidverklaring indien
dit vervalt.
Art. 5.3 leeftijdsgrenzen, nog mogelijkheid om individueel te kijken. Opnemen dat
enige vrijheid en uitzondering mogelijk is. Vermelden van schoolklassen, dit is
handiger dan leeftijdsgrenzen.

 Uitzonderingen: staat er ook een artikel dat wanneer uitvoering van een artikel tot
ongelukkige situaties kan leiden, men daarvan af mag wijken – gemotiveerd.
 Speltakken voor scouting met handicap.
 Overlap bij welpen/scouts in leeftijd moet zijn 11 tot 15.
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