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1. Verslag
1. Opening en mededelingen
De voorzitter Ger Koopmans opent de vergadering van de landelijke raad en heet alle aanwezigen
van harte welkom. Daarbij vraagt de voorzitter een kort moment van stilte in acht te nemen ter
herdenking van John van der Ploeg, die de vorige landelijke raad nog een vurig pleidooi heeft
gehouden over de invoering van Scouting Academy in zijn regio, maar helaas enkele maanden
geleden tijdens zijn vakantie is overleden.
De voorzitter meldt daarnaast dat de voorgedragen nieuwe verenigingsvoorzitter Boudewijn Revis
vandaag niet aanwezig kan zijn, in verband met herstel van ziekte. Het andere voorgedragen nieuwe
bestuurslid, Michaël Lansbergen is wel aanwezig en stelt zich aan de landelijke raad voor.
Hierna volgt het ochtendprogramma met het meningsvormend deel van de landelijke raad over de
uitkomsten van de regio-evaluatie.
3. Mededelingen
De voorzitter opent het besluitvormend deel van de landelijke raad en heet in het bijzonder de nieuwe
leden die zojuist aan de introductietraining hebben deelgenomen nogmaals van harte welkom.
Daarbij meldt de voorzitter dat er voor deze landelijke raad kinderopvang voor raadsleden is
georganiseerd.
4. Regio's informeren regio's
Miranda Huis in 't Veld vertelt over haar ervaringen bij twee Scoutinggroepen, als regiocoach van
Regio Hart van Brabant (de bijbehorende Powerpoint-presentatie staat op www.scouting.nl, bij de
stukken van de landelijke raad).
5. Verslag, inclusief de actie- en besluitenlijst, landelijke raad 18 juni 2011
Vragen en opmerkingen zijn vooraf schriftelijk gesteld en beantwoord.
Het verslag, inclusief de actie- en besluitenlijst, wordt vastgesteld.
6. Notitie landgoed Scouting
Rob Valkenburg licht vooraf toe dat het voorstel dat nu voorligt gaat over de instemming om met het
terrein dat we voor ogen hebben aan de slag te gaan om er te kunnen kamperen en activiteiten te
kunnen organiseren. Er wordt nu nog niet besloten over het neerzetten van een pand en verdere
voorzieningen. Hierop verwacht het bestuur over ongeveer twee jaar terug te kunnen komen bij de
landelijke raad met een concreet investeringsvoorstel.
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
We hebben veel vragen gesteld omdat we alle risico's duidelijk en helder in beeld willen krijgen. Om te
voorkomen dat de landelijke raad de investeringsplannen van het landelijk bestuur over twee jaar
afkeurt, zou het goed zijn als de landelijke raad de komende tijd actief meekijkt en betrokken blijft bij
de ontwikkelingen rondom het landgoed. Zou het daarom niet goed zijn als de landelijke raad een
commissie instelt, losstaand van de financiële commissie, die actief geïnformeerd wordt over de
ontwikkeling van het landgoed?
Rob Valkenburg: Het bestuur wil ook graag een transparant proces, daarom probeert het bestuur de
landelijke raad zo vroeg en goed mogelijk te informeren en te betrekken bij het maken van keuzes.
Het bestuur wil hierbij toezeggen de landelijke raadsleden elke drie maanden middels een
voortgangsrapportage te informeren en in geval van belangrijke tussentijdse gebeurtenissen het
uitgaande persbericht door te sturen.
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De voorzitter vult aan dat het bestuur dus positief staat tegenover het verzoek om transparantie en
betrokkenheid, maar dan voor iedereen in plaats van voor een beperkt aantal mensen in een
commissie.
Regio Westelijke Mijnstreek, Jos Stijnen
Is er een goede financiële risicoanalyse gemaakt, bijvoorbeeld door dalende inkomsten als gevolg van
de economische recessie?
Rob Valkenburg: De verwachting is dat er op z'n vroegst pas over twee jaar een eerste paal in de
grond geslagen kan worden. De verwachting is dan ook dat we al een heel eind door de economische
recessie heen zijn en dat we zeker weer mogen gaan rekenen op financiële inkomsten van derden.
Wat die zullen zijn, is nu nog koffiedik kijken. Wel zullen we daarmee hard aan de slag gaan en zijn
we gezien de huidige contacten positief gestemd dat dit gaat lukken, zeker omdat we ook
milieuvriendelijk willen gaan werken. We kijken daarbij continu naar de risico's, maar we hoeven niet
alles in een keer op te bouwen en te ontwikkelen. We kijken heel goed naar de kosten en baten en dit
is een uitgelezen kans om een prachtig terrein te verwerven waar we in de toekomst onze activiteiten
kunnen gaan doen.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
N.a.v. de antwoorden over de PM-posten in de kostenraming. Enerzijds staat er dat Scouting
Nederland alle kosten draagt, anderzijds staat er dat het bestuur er vanuit gaat dat bijvoorbeeld de
kostenpost voor boscompensatie door anderen gedragen zal worden. Is dit niet te optimistisch in deze
economische tijd?
Rob Valkenburg: De intentie is altijd geweest dat we een terrein krijgen van de overheid waar we
kunnen kamperen. Daarom gaat het bestuur er nog steeds van uit dat de compensatie van het bos
niet door Scouting Nederland betaald zal worden.
Regio Drenthe, Hans Kuipers
Het is nog niet helemaal helder of er ook echt wordt ingezet op het neerzetten van een kantoor op het
nieuwe terrein. Is het mogelijk in de bestemmingsplanprocedure mee te nemen dat er ook een kantoor
op termijn mogelijk is?
Rob Valkenburg: Het kantoor verhuizen kost geld en dus contributie. Het bestuur heeft dus niet de
intentie om het kantoor te verhuizen, tenzij we weg moeten uit Leusden. In dat geval krijgen we geld
waarmee de verhuizing betaald kan worden en is het landgoed Scouting de eerste keuze. Daarom is
dit bij voorbaat meegenomen in het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan heeft overigens een duur
van tien jaar en het bestuur verwacht niet dat dit binnen de komende tien jaar gaat spelen.
Regio Weert, Rob Broens
Het gaat om een behoorlijk kapitaal dat uit de reserves van Scouting Nederland wordt getrokken. Is
het zeker dat dit op termijn niet gaat leiden tot contributieverhoging wanneer er tegenvallers ontstaan?
Rob Valkenburg: Wij willen het landgoed volledig zonder contributieverhoging realiseren. De kosten
moeten onder andere terugkomen uit de exploitatie van het terrein en een opslaggelegenheid op het
terrein, waardoor het magazijn in Lelystad verkocht kan worden en er geen vervoerskosten meer zijn.
Als blijkt dat de bouwplannen hiermee niet volledig gerealiseerd kunnen worden, betekent dit dat de
bouwplannen aangepast zullen worden. Het landgoed moet zichzelf kunnen bedruipen en de
investering moet terugverdiend kunnen worden. N.B. Het kapitaal komt uit de reserves van het
Scouting Nederland Fonds in plaats van uit de reserves van Scouting Nederland.
Regio De Meijerij, Manuel Groot Zevert
Wil graag de suggestie doen om bij de verdere planontwikkeling en realisatie het onderwijs te
betrekken, bijvoorbeeld in de vorm van stages of afstudeeropdrachten.
Rob Valkenburg: Deze suggestie nemen we graag mee, dit gebeurt ook al bij andere activiteiten.
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Regio Zeeland, Fons Hiel
Mag ik uit het antwoord van de penningmeester opmaken dat de meegestuurde begroting ter
informatie is en er geen begrotingsvoorstel ligt waarover een besluit wordt genomen?
Rob Valkenburg: Klopt, het is een indicatieve begroting op verzoek van de landelijke raad ter
onderbouwing van de plannen voor de ontwikkeling van het terrein in de toekomst. Hierover hoeft nu
nog geen besluit te worden genomen. Wanneer er concrete plannen zijn voor bijvoorbeeld de bouw
van een pand op het terrein, komt er een concreet begrotingsvoorstel voor de landelijke raad.
Rondom de IJssel, Wim Willems
Naar aanleiding van het hiervoor gegeven antwoord door het bestuur, wil ik nog even toelichten dat de
bedoeling van een commissie is om in de voorbereiding van de plannen in de komende twee jaar
als sparringpartner voor het bestuur op te treden. Verder blijkt er verwarring te zijn waarover straks
besloten gaat worden, kan het bestuur hier nog even duidelijkheid in geven?
Rob Valkenburg: Het bestuur vraagt de landelijke raad om goedkeuring voor de investering van
± € 500.000 aan kosten die we moeten maken om er een eenvoudig evenemententerrein van te
kunnen maken, zonder verdere voorzieningen. Daarnaast zegt het bestuur toe, naast de
driemaandelijkse voortgangsrapportage en voorafgaand aan de concrete investeringsplannen, in de
komende twee jaar terug te komen bij de landelijke raad met een voorstel op welke wijze, commissie
of anderszins, de landelijke raad optimaal betrokken kan worden bij de ontwikkeling van de verdere
plannen.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
Kan het bestuur aangeven wat in het stappenplan de 'go' en 'no go' momenten zijn waarmee zij naar
de landelijke raad wil terugkomen?
Rob Valkenburg: Er zijn drie duidelijke 'go-no go' momenten. De eerste is nu, met het verzoek in te
stemmen om met het evenemententerrein aan de slag te kunnen gaan. Daarna volgt er over ongeveer
twee jaar nog een moment voor de plannen van de verdere inrichting van het terrein, zoals met een
pand en ten slotte komt het bestuur zeker ook nog terug bij de landelijke raad wanneer er ooit sprake
mocht zijn van een verhuizing van het landelijk servicecentrum uit Leusden.
De landelijke raad stemt unaniem in met het voorstel voor het landgoed Scouting, d.w.z.:
a. De procedures te starten voor het inrichten van een eenvoudig evenemententerrein, zonder verdere
voorzieningen, waarvoor een investering van ± € 500.000 gedaan zal moeten worden.
b. Voor grote investeringen voor bouw van een pand en opslag van materialen, komt het bestuur t.z.t.
terug naar de landelijke raad met een concreet voorstel inclusief een investerings- en dekkingsplan.
c. Wanneer het kantoor weg moet van de Larikslaan 5 in Leusden, zal ook in dat geval het bestuur
met een concreet voorstel komen voor de landelijke raad.
7. Terugkoppeling meningsvormend deel regio-evaluatie
Jothijs van Gaalen en Jacqueline Vredenbregt presenteren de belangrijkste aanbevelingen aan de
regio's en het landelijke niveau, zoals die in het meningsvormend deel naar voren zijn gekomen de
bijbehorende Powerpoint-presentatie staat op www.scouting.nl, bij de stukken van de landelijke raad).
De top drie van belangrijkste aanbevelingen voor het landelijk en regioniveau bestaat uit:
Landelijk niveau
Regioniveau
1. Herijken basisondersteuning (L4).
1. Ondersteuningsaanbod regio’s presenteren op
de regiowebsite (R1).
2. Inrichten webpagina m.b.t. overzichten
2. Onderzoek evenwichtige verdeling
ondersteunende teams en contactgegevens (L3). ondersteuning naar groepen in regio (R4).
3. Opstarten project regio-ontwikkeling (L1).
3. Duidelijk informatie Scouting Academy op
regiowebsite plaatsen (R2).
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Tijdens de meningsvormende discussie zijn de volgende extra aanbevelingen naar voren gekomen:
• Maak gebruik van elkaars sterke punten.
• Werk samen! Met elkaar vormen we de regio, de vereniging!
• Sla bruggen: tussen besturen, tussen leiding (horizontaal en verticaal).
• Kijk goed naar de volgordelijkheid van acties en stuur zo nodig bij.
Jacqueline Vredenbregt meldt dat het bestuur graag aan de slag gaat om de belangrijkste
aanbevelingen en quick-wins verder uit te werken. Om te beginnen door hier tijdens het komende
regiovoorzittersoverleg op de Forumdag in januari over te discussiëren. Vervolgens zegt het bestuur
toe in de landelijke raad van december 2012 de voortgang van de aanbevelingen aan de landelijke
raad terug te koppelen.
De regio-evaluatie is beschikbaar op www.scouting.nl bij de stukken van de landelijke raad.
De uitkomsten per regio worden voor de kerstvakantie nog digitaal ter attentie van het regiobestuur
gestuurd naar de betreffende regiovoorzitters.
Marjolein Sluijters meldt aanvullend dat de regiospelen voor bevers en welpen in januari 2012 klaar
zijn.
8. Voordrachten bestuursleden en stemming
Marion Geerligs: licht de selectie- en voordrachtsprocedure voor de nieuwe bestuursleden toe. Er is
sprake geweest van een open procedure in samenwerking met HRM, waarop meerdere kandidaten
hebben gereageerd. De voorgedragen kandidaten passen het beste bij de opgestelde functieprofielen.
Wanneer Boudewijn Revis wordt benoemd tot nieuwe voorzitter van de vereniging, kunnen
medewerkers van regio's, steunpunten en landelijk niveau op de Forumdag van 14 januari aanstaande
met hem kennismaken. Ook kunnen leden van de landelijke raad hem voorafgaand aan 14 januari
bellen of mailen bij vragen of opmerkingen.
Regio Helmond, Erik Verschuure
Er is vanuit de regio kritiek geweest op enkele uitlatingen die Boudewijn vanuit andere functies heeft
gemaakt. Wat vindt het bestuur hiervan?
Marion Geerligs: Onze huidige voorzitter bekleedt ook een politieke functie en we verwachten met
Boudewijn daar op eenzelfde goede manier mee te kunnen omgaan.
De voorzitter vult aan dat hij de afgelopen jaren zeker heeft ervaren als voorzitter van de vereniging
aangesproken te worden op zaken die hij vanuit zijn professionele, politieke functie als kamerlid heeft
gezegd. Daarbij moeten we ons realiseren dat Scouting bestaat uit mensen met allerlei mogelijke
banen en geloofsovertuigingen, dat geldt ook voor de landelijke raadsleden en ook voor het landelijk
bestuur. Al die mensen met verschillende achtergronden, verschillende overtuigingen en verschillende
meningen dragen bij aan de diversiteit van Scouting. Belangrijk is om hierover op een open manier
met elkaar te blijven communiceren.
Regio Vlietstreek, Carla Vermeulen
Boudewijn is van de VVD-fractie en heeft niet zoveel op met subsidies voor verenigingen. Wat is nu
zijn opstelling t.a.v. de subsidiëring van verenigingen nu hij mogelijk voorzitter van onze vereniging
wordt?
Marion Geerligs: Hier is met Boudewijn ook over gesproken en in het gesprek kwam naar voren dat hij
niet tegen subsidies is, maar het ook belangrijk vindt dat we als Scouting realistisch naar de toekomst
kijken en ook moeten nadenken hoe we zelfstandig de toekomst tegemoet kunnen treden.
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Marjolein Sluijters licht haar motivatie voor herbenoeming als landelijk bestuurslid toe. Zij wil graag
verder als internationaal commissaris en met de realisatie van bijvoorbeeld het roverscoutprogramma.
Daarbij geeft Marjolein aan bijzondere aandacht te willen geven aan het vergroten van de
betrokkenheid van vrouwen in de landelijke raad.
9. Voortgangsrapportage speerpunten programma's meerjarenbeleid 2011-2015
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
Er wordt binnenkort een nulmeting gedaan vanuit het programma Groepsontwikkeling. Wij krijgen
signalen dat groepen al hun mailadressen uit Scouts Online willen halen, waarmee de administratie
van groepen achteruit gaat.
Bas Mulder: Alle groepen zijn geïnformeerd over de nulmeting. Het is mogelijk dat sommige ouders dit
als een extra belasting zien, maar de ervaring wijst uit dat er wel altijd heel veel respons op dit soort
enquêtes is. Dat is ook erg prettig, want voor het totaalbeeld zijn wij gebaat bij zoveel mogelijk
respons.
Regio Noord-Holland Midden, Meta Kroon
Is de nulmeting wel nodig voor groepen die net aan het programma Groepsontwikkeling hebben
meegedaan of binnenkort aan mee gaan doen?
Bas Mulder: In overleg met de coaches zal gekeken worden of het mogelijk is dubbelingen eruit te
halen van groepen die minder dan zes maanden geleden aan het programma Groepsontwikkeling
hebben deelgenomen of dit binnen zes maanden gaan doen.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
Er wordt nog steeds gesproken over een 'medium' voor de roverscouts. Het lijkt erop dat de
roverscouts nu een onevenredig financieel deel krijgen toebedeeld voor de ontwikkeling en
implementatie. Kunnen we met dit beperkte budget wel een volwaardig programmamiddel voor deze
belangrijke leeftijdsgroep realiseren? Zijn er al data beschikbaar wanneer wat gedaan wordt om
duidelijkheid naar de groepen te geven en is het toch niet mogelijk om, al dan niet in afgeslankte
vorm, een boek te ontwikkelen waarin de basiselementen van het programma worden uitgelegd?
Rob Valkenburg: Het klopt dat de roverscouts onevenredig toebedeeld zijn, maar ze krijgen meer dan
de andere leeftijdsgroepen. De kosten voor de boeken voor de andere leeftijdsgroepen worden door
de verkoop weer terugverdiend. Dat is bij de roverscouts niet het geval, maar het bestuur is toch
bereid in deze belangrijke leeftijdsgroep te investeren. Daarbij wordt in samenwerking met de
leeftijdsgroep gekeken wat binnen het beschikbare budget het beste medium voor roverscouts is.
Marjolein Sluijters vult aan, dat het bestuur de roverscouts absoluut belangrijk vindt, als volwaardige
vijfde speltak. De projectgroep is op dit moment bezig om te kijken wat hiervoor het beste medium is.
Volgens de planning is dit begin najaar 2012 klaar.
Regio De Langstraat, Hans van den Burg
Is de informatie uit de nulmeting ook op groeps- of regioniveau beschikbaar?
Bas Mulder: Er is op dit moment geen capaciteit om de resultaten uit de nulmeting per groep of regio
apart eruit te halen. Het gaat om een algemene meting om een algemeen beeld van de voortgang te
krijgen, zoals in opdracht van de landelijke raad ook is besproken met de evaluatiecommissie
Groepsontwikkeling. Specificaties per groep of regio geven, kost enorm veel tijd.
Jacqueline Vredenbregt vult aan dat de algemene resultaten van de nulmeting wel breed beschikbaar
worden gesteld voor groepen en regio's.
De voortgangsrapportage 2012 wordt, met medeneming van gedane toezeggingen, door de landelijke
raad vastgesteld.
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10. Activiteitenplannen 2012
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
De resultaten in de activiteitenplannen zijn te algemeen gesteld om na afloop in de landelijke raad
vast te stellen wat er nu precies gerealiseerd is.
De voorzitter zegt toe de resultaten in de volgende activiteitenplannen preciezer en meer toegespitst
te formuleren.
Team waterwerk, Jan Muntjewerf
De ambities van de Scouting Academy liggen heel erg hoog. Kan dit wat meer getemporiseerd
worden?
Nic van Holstein: We moeten op landelijk niveau voortgang boeken in de voorbereiding van trainingen
en zaken in regio's op orde krijgen, dus we moeten aan de slag. Tegelijk zien we dat de implementatie
in veel groepen tijd nodig heeft en geleidelijk zal gaan. Dit zal de komende jaren aandacht krijgen,
bijvoorbeeld richting de praktijkbegeleiders, die hierin een belangrijk aanspreekpunt voor de groep
zijn.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
De overstapmodules voor leidinggevenden staan nu tot eind 2012 gepland, zou dat tot eind 2013
kunnen?
Nic van Holstein: Er worden nu nog centraal overstapmodules gegeven, maar ook na 2012 is het
mogelijk een overstapmodule te volgen, ze horen tot de reguliere modulereeks van Scouting
Academy. Het is dan aan regio's zelf om het overstappen in de toekomst vorm te geven. Het voordeel
van het volgen van een overstapmodule voor eind 2012 is wellicht dat je dan met een grotere groep
deelnemers bent.
Regio Helmond, Erik Verschuure
Wij zien in de regio het probleem dat de praktijkcoaches niet opgeleid kunnen worden.
Nic van Holstein: Als er problemen zijn met het scholen van praktijkcoaches, kan de regio contact
opnemen met de Scouting Academy (scoutingacademy@scouting.nl).
De activiteitenplannen worden door de landelijke raad vastgesteld.
11. Financiën en beheer
Rob Valkenburg licht voorafgaand toe dat met de voorliggende begroting wordt voorgesteld een deel
van het tekort van 2011 terug te verdienen in 2012 en 2013. Daarom staat er een positief resultaat
vermeld voor de begroting 2012. Daarnaast is het de bedoeling de begrotingen in de toekomst
flexibeler op te stellen door niet alle kosten vast te zetten. Nu is het heel moeilijk tijdig bij te sturen in
geval van tegenvallers, omdat de financiële ruimte in de vereniging zeer beperkt is.
Regio ZON, Jos Groenewegen
Is de contributieverhoging een vaste of een tijdelijke contributieverhoging?
Rob Valkenburg: Het gaat om een tijdelijke contributieverhoging tot en met 2015, die voor de helft
wordt ingezet met ingang van 2012, en vanaf 2013 tot en met 2015 voor het volledige bedrag geldt.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
Op pagina 86 van de agendastukken staat dat in 2012 de Scoutcard niet meer wordt verstrekt. Dat
betekent dat groepen hiermee geen korting meer kunnen krijgen.
Rob Valkenburg: De Scoutcard is in de huidige vorm te duur en is een van de dingen waar het bestuur
op wil bezuinigen. We gaan oplossingen zoeken voor de kortingen, maar tegen zo laag mogelijke
kosten.
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Regio Haarlem, Andrea Nagelmaker
In de beantwoording van de regiovraag over de financiën op pagina 35, wordt gesteld dat de
overschrijding op de exploitatie 2011 grotendeels weer bezuinigd wordt met een overschot op de
begroting 2012. Waar staat dat overschot precies vermeld?
Rob Valkenburg: Het overschot staat vermeld op pagina 82 van de agendastukken. Bij de financiering
staat dat de lening Scouting Nederland Fonds wordt afbetaald met (-68), waardoor we de Exploitatie
regulier daarboven met 68 positief vermeld staat. Het totale exploitatieresultaat is dan nog -22
negatief, doordat we -90 aan de exploitatie programma Groepsontwikkeling uitgeven. Dit zijn kosten
die voor de baat uitgaan. Het programma Groepsontwikkeling wordt namelijk wel gestart voordat de
volledige contributieverhoging is doorgevoerd. Deze kosten worden in de navolgende jaren weer
gecompenseerd door de volledig ingevoerde contributieverhoging.
De begroting wordt unaniem door de landelijke raad goedgekeurd.
Westelijke Mijnstreek, Jos Stijnen
In het advies van de financiële commissie wordt er op gewezen dat bij een voortgaande daling van
leden er verdere bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Is er al bekend aan welke bezuinigingen
het bestuur denkt en staan ons nog verrassingen te wachten?
Rob Valkenburg: In de begroting 2012 staat duidelijk een aantal posten aangegeven waarop wordt
bezuinigd, zoals de Scoutcard en het inkrimpen met een halve fte beroepsformatie. Het is natuurlijk
koffiedik kijken of er in 2012 of daarna tegenvallers komen, maar daarom is het dus van belang om de
begrotingen in de toekomst meer flexibel op te stellen.
12. Benoemingen a.d.h.v. getelde stemmen
Boudewijn Revis wordt met 34 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 blanco stemmen, gekozen en
benoemd in de functie van voorzitter van het landelijk bestuur.
Michaël Lansbergen wordt met 38 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 blanco stemmen, gekozen en
benoemd als lid van het landelijk bestuur.
Marjolein Sluijters wordt met 39 stemmen voor en 2 stemmen tegen, herbenoemd als lid van het
landelijk bestuur.
De voorzitter meldt dat Rob Valkenburg zijn functie als penningmeester met ingang van de landelijke
raad in juni 2012 neerlegt.
13. Planning landelijke raad 2012
Landelijke raad
16 juni 2012
Inleveren regiovragen
uiterlijk 27 mei 2012
Verzending agendastukken
uiterlijk 5 mei 2012
Inleveren agendavoorstellen
uiterlijk 15 april 2012
Landelijke raad
Inleveren regiovragen
Verzending agendastukken
Inleveren agendavoorstellen

15 december 2012
uiterlijk 25 november 2012
uiterlijk 3 november 2012
uiterlijk 14 oktober 2012

Indienen agendapunten, regiovragen en helpdesk voor vragen en informatie:
landelijkeraad@scouting.nl.
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14. Rondvraag
De voorzitter bedankt de evaluatiecommissie regio-evaluatie.
Regio Hollands Midden, Luc Rader
Het is nu niet mogelijk om voor regionale evenementen een overzicht te krijgen van medewerkers die
al een VOG hebben of juist nog zouden moeten aanvragen.
Rob Valkenburg: Dat lijkt ons zeker wenselijk en het was ons niet bekend dat dit niet mogelijk is. We
gaan het na, maar kunnen hier in verband met mogelijke realisatiekosten nog geen harde toezegging
over doen. De regio's zullen over het antwoord worden geïnformeerd.
Rond de Biesbosch, Jeroen van der Weijde
Bij de stukken zat een brief van de geschillencommissie waarin zij de suggestie doen voor het
opzetten van een juristenpool. Hoe gaat het landelijk bestuur hier mee om?
Lars Wieringa: Het bestuur is al bezig met zo'n juristenpool. Want alle kennis die we vrijwillig van onze
achterban kunnen krijgen, hoeven we niet duur in te huren. Er zijn op dit moment wel contacten met
enkele juristen, maar ze kunnen zich nog steeds bij ons aanmelden.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
Naar aanleiding van de brief van de geschillencommissie: is het mogelijk dat musea en Labelterreinen
ook een plek krijgen in huishoudelijk reglement en dat het advies van de geschillencommissie daarbij
wordt betrokken?
Lars Wieringa: In 2010 bij de herziening van het huishoudelijk reglement, is met de
geschillencommissie, de commissie van beroep en andere commissies heel goed gekeken naar
verschillende aspecten van het huishoudelijk reglement. Volgend jaar, bij de eerstvolgende herziening
van het HR, gaan we dat opnieuw bij de verschillende commissies te rade over noodzakelijke
aanpassingen. Deze suggestie zal daarbij meegenomen worden.
Regio Rivierenland, Wouter de Jonge
1. Waarom krijgt de landelijke raad de brief, wat is de noodzaak ervan?
Lars Wieringa: De brief van de geschillencommissie is een brief aan de landelijke raad. Dus is het ook
aan de landelijke raad te bekijken wat ze daarvan vindt.
2. Daarnaast is er een ingediende regiovraag niet in de stukken terecht gekomen en dus ook niet
beantwoord.
De vraag luidde: ‘Bij de laatste Scout-In was het voor het museum niet mogelijk om deel te nemen
daar de organisatie besloten had dat er geen tenten op het terrein mochten worden geplaatst. Tegen
deze beslissing kon niemand in verweer gaan. Misschien moet het toezicht op dergelijke
evenementen gestructureerder aangepakt worden. Voorstel: Het landelijk bestuur kan in
voorkomende gevallen beslissingen van de organisatie van grote landelijke evenementen herzien.’
Marion Geerligs: Dit was natuurlijk niet de bedoeling. Blijkbaar is de vraag, die wel was beantwoord, in
de opmaak van het verslag verloren gegaan. Het antwoord is, dat het landelijk bestuur meekijkt in het
formuleren en het vaststellen van de opdracht. Zolang een projectgroep goed draait en binnen de
kaders van de projectopdracht blijft, zal het bestuur zich hier niet actief mee bemoeien en is dit een
verantwoordelijkheid van de projectleider.
Regio De Baronie, Thédor Ebben
Is er enige indicatie te geven wanneer de selectiemodule in Scouts Online het weer doet?
Rob Valkenburg: Scouts Online is tijdelijk uit de lucht geweest voor een update. De selectiemodule is
binnenkort weer beschikbaar.
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Regio Eindhoven, Jan Smits
Ik heb in de commissie plusscouts gezeten en na mijn vertrek is de belofte gedaan dat er een
stappenplan zou komen, maar sindsdien is stil gebleven. Graag verslag van de voortgang.
Nic van Holstein: Er is een stappenplan afgesproken waarin een plusscouts een onderdeel van de
reguliere organisatie worden. Daarom wordt er ook met HRM gekeken hoe er aansluiting met het
vrijwilligersbeleid kan plaatsvinden. De stand van zaken wordt meegenomen in het jaarverslag van
2011, zodat iedereen op de hoogte is hoe het ermee staat.
Regio Neder-Veluwe/Flevoland, Serry van de Graaf
Heet het landgoed Scouting hartelijk welkom in deze mooie regio.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
1. Twee groepen in de regio hebben onlangs een rekening van de notaris ontvangen voor kosten de
overstap naar groepsvereniging, terwijl deze groepen als één van de eerste groepen hiermee bezig
was. Het dossier is bij de notaris zoekgeraakt en dat heeft tot vertraging geleid. Waar kunnen die
groepen aankloppen?
Lars Wieringa: Dat kan bij het landelijk servicecentrum.
Willemien Meershoek vult aan: Juridische vragen kunnen direct aan mij gesteld worden, dan wordt
ervoor gezorgd dat ze bij de juiste persoon terechtkomen.
2. Zijn er mogelijkheden voor een raamcontract voor centrale bankkosten, zodat er korting voor deze
kosten verkregen kan worden.
Willemien Meershoek: Er zijn soms voordelige deals voor verenigingen mogelijk. Hier zijn we al druk
mee bezig, zoals afvalverwijdering bij groepen via Van Gansewinkel. Daarnaast zijn we op dit moment
in gesprek met de Rabobank en met een energiebedrijf. De resultaten en mogelijkheden van deze
deals worden steeds bekendgemaakt via de website of via @-scout.
Regio Maasdelta, Han Admiraal
De regiovraag over de digitale stukken van de landelijke raad op de website is niet naar behoefte
beantwoord. Het punt is dat het handig is om te weten wat de definitieve versie is en dat we weten als
er meerdere keren een versie op internet wordt gezet.
Jacqueline Vredenbregt: Er is inderdaad een keer een andere versie geplaatst, waarbij in de
inhoudsopgave een kleine correctie heeft plaatsgevonden. We streven er zeker naar geen
verschillende versies te publiceren.
Regio De Langstraat, Hans van den Burg
Uit het overzicht van de overgang naar groepsvereniging blijkt dat er zestien groepen niet deelnemen
aan de overstap en zij houden zich daarmee niet aan het huishoudelijk reglement. Hoe gaan we
hiermee om?
Lars Wieringa: Dat is iets wat we een half jaar geleden ook hebben gesproken, daarbij is gevraagd
aan de regio's om dit voor de resterende groepen in de regio gezamenlijk op te pakken om te kijken of
er korting bedongen kon worden bij de notaris. Er blijken hierop echter vrij weinig vragen of actie
gekomen te zijn. Wat wij zien, is dat er soms een verschuiving in standpunten plaatsvindt bij het
wisselen van het groepsbestuur. Daarbij kijken we ook naar de contacten en betrokkenheid van
groepen in de regio en bij Scouting Academy. Met name groepen die zich hierin in positieve zin
onderscheiden, blijken op dit moment de meeste mogelijkheden te bieden en dat levert op dit moment
meer op dan de groepen die pertinent zeggen dat ze niet willen. Daarnaast zijn er ook nog bijzondere
groepen, zoals de musea, die wel over willen gaan, maar waarvan de mogelijkheden en
consequenties in verband met het huishoudelijk reglement nog bekeken moeten worden.
De voorzitter vult hierbij aan, dat er de volgende landelijke raad een lijst komt met naam en toenaam
van weigerachtige groepen en de acties die we tot dan toe genomen hebben om hen te overtuigen.
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Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
In onze regio veel vragen over de grote ambitie die onze vereniging heeft op gebied van
Groepspontwikkeling, Scouting Academy en Spel. Zou het mogelijk zijn om in de communicatie naar
groepen helder en tijdig aan te geven: hier zijn we mee bezig en dit wordt er van je verwacht?
Daarnaast wil de regio waardering uitspreken voor de voorzitter die bezig is met zijn laatste landelijke
raad.
Jacqueline Vredenbregt: We zijn ons ervan bewust dat er met alle vernieuwingen veel op de groepen
en regio's afkomt. We hebben altijd gezegd dat elke groep en regio de vernieuwingen in eigen tempo
oppakt. De ene groep begint eerst met het nieuwe spel en daarna pas uitgebreid met Scouting
Academy. Aan de andere kant is het zo dat deze dingen wel met elkaar samenhangen en niet te lang
na elkaar opgepakt moeten worden. Wat wij kunnen doen, is met Team communicatie en de
programmamanagers onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het hele verhaal helder naar de
groeps- en regiobesturen te communiceren.
Regio Delfland, Hermen van Dalen
Tijdens de presentatie Regio's informeren regio's viel het op dat zeer veel ouders het lidmaatschap
van hun kinderen aan andere ouders adviseren. Hierbij het advies om hier gebruik van te maken.
Daarnaast wordt de brief van de geschillencommissie juist op prijs gesteld. Daarmee krijgt de
landelijke raad zicht op wat de verschillende commissies doen. Ook goed dat de brief gezien de
inhoud alleen schriftelijk en persoonlijk naar de leden van de landelijke raad is verstuurd en niet
digitaal in het algemeen is verspreid.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
De overstap naar groepsverenigingen is opgenomen in de nieuwe statuten van Scouting Nederland.
Deze liggen echter nog steeds ter goedkeuring bij WOSM. Tot die tijd gelden de oude statuten nog,
waarin wel de aanbeveling staat om een groepsvereniging te zijn, maar er nog geen sprake is van een
verplichting.
Lars Wieringa kijkt dit na en komt er later op terug.
Regio Rivierenland, Wouter de Jonge
1. Stemt de landelijke raad in met het sturen van de brief van de geschillencommissie en eventuele
andere toevoegingen aan de raad, ook in verband met de kosten?
De voorzitter geeft aan dat dit niet aan het bestuur of de raad is om te besluiten. De
geschillencommissie heeft zelf besloten een brief aan de raad te sturen, dus wordt de brief
doorgestuurd. De reacties op en het kostenaspect van de brief zullen met de geschillencommissie
worden besproken.
2. In het eerder gegeven antwoord over de overstap van groepen naar een groepsvereniging, wordt
gesteld dat de musea, als bijzondere groep, wel de overstap naar een groepsvereniging willen maken,
maar dat dit nog nader bekeken moet worden hoe dat kan. Dit klopt niet. De musea wensen deze
overstap niet te maken.
Lars Wieringa geeft aan dat er meer bijzondere groepen zijn, dan alleen de Scoutingmusea.
De voorzitter stelt voor dit onderwerp buiten de vergadering om verder uit te diepen.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
Merkt op dat hij de brief van de geschillencommissie verhelderend vond.
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Regio Maasdelta, Han Admiraal
Naar aanleiding van het antwoord van Jacqueline Vredenbregt op de vraag van Regio Rondom de
IJssel over een heldere en tijdige communicatie naar groepen over de vernieuwingen, hierbij de
suggestie om wanneer er brief aan de groepen wordt verzonden, kort op de achterkant te vermelden:
hier werkt Scouting Nederland aan en kernachtig Spel, Scouting Academy en Groepsontwikkeling te
benoemen.
Jacqueline Vredenbregt: Dank voor de suggestie.
Team waterwerk, Jan Muntjewerf
Maakt zich zorgen om het niet werken van de selectiemodule. Wat wordt er gedaan om dit in de
toekomst te voorkomen?
Willemien Meershoek: We hebben een fantastisch Scouts Online systeem. Dat moest geüpdatet
worden. Daar is met de hulp van heel veel vrijwilligers en enkele beroepskrachten negen maanden
aan gewerkt en was bijna gereed, maar er moesten nog een paar bugs in de selectiemodule opgelost
worden om de module ook in de toekomst weer zonder problemen te laten draaien. Mocht je toch nog
iets merken dat niet helemaal goed functioneert, stuur dan een mail naar helpdesk@scouting.nl en je
krijgt direct antwoord.
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
Meldt dat ondanks het grote aantal ingediende regiovragen, het voornemen is om vragen te blijven
stellen zolang dat verhelderend is voor het functioneren als landelijk raadslid. Ook de brief van de
geschillencommissie is verhelderend en wordt graag ontvangen.
Regio Delfland, Hermen van Dalen
In aanvulling op de vragen over Scouts Online: uit eigen ervaring is bekend dat er een grote groep
deskundige vrijwilligers en enkele beroepskrachten deel uitmaakt van Team Internet, die bereid zijn in
de complexe omgeving van Scouts Online hun kennis door te geven. Daarbij heeft Hermen een
professioneel internet beveiligingsbedrijf gevonden, die hele systeem op veiligheid en eventuele
lekken gaat doorlichten. Daarbij roept Hermen landelijke raadsleden op wanneer er in de eigen
geledingen deskundigen zijn die een bijdrage willen leveren aan het goed draaiend houden van
Scouts Online, zich bij Team Internet te melden.
Peter Leferink en Cathalijne Visser-Veldhuizen hebben voor de laatste keer deelgenomen als lid van
de landelijke raad, en de voorzitter dankt hen voor hun inzet.
15. Sluiting
Willemien Meershoek spreekt namens het landelijk bestuur Ger Koopmans toe, die met deze
landelijke raad afscheid neemt als voorzitter. Willemien bedankt Ger voor zijn inzet als voorzitter,
waarna hij een cadeau krijgt overhandigd.
Ger Koopmans, sluit voor de laatste maal als voorzitter van de vereniging de landelijke raad, met het
afleggen van een belofte: ‘Ik beloof dat ik een goed oud-voorzitter zal zijn, altijd voor Scouting en
Scouting Nederland en alle scouts zal opkomen, en ik geef jullie bij deze allemaal een hand. Als jullie
ooit een keer denken: doet hij het nou wel? Dan zeg ik jullie, laat het mij weten, dan beloof ik het nog
een keer. Ik zal me altijd voor Scouting en Scouting Nederland blijven inzetten. Dank!’

De volgende landelijke raad vindt plaats op zaterdag 16 juni 2012 te Amersfoort.

Verslag landelijke raad – 10 december 2011

13

2. Actielijst
Acties n.a.v. de beantwoording van de schriftelijke vragen voorafgaande aan de landelijke raad van
10 december 2011
1. De uitkomsten van de regio-evaluatie worden per regio, via de regiovoorzitter, aan de betreffende
regiobesturen ter beschikking gesteld.
2. Doorgeven van de suggestie aan de programmagroepen Spel en Scouting Academy om meer
aandacht te hebben voor deskundigheidsbevordering van regiomedewerkers op het gebied van het
vernieuwde spel.
3. Meenemen van het aandachtspunt jeugdparticipatie in het programma Spel, bijvoorbeeld bij de
ontwikkeling van een spelmiddel voor roverscouts.
4. Doorgeven aan de evaluatiecommissie Groepsontwikkeling om niet alleen naar groepen te kijken die
met het programma Groepsontwikkeling meedoen, maar ook naar groepen die bewust niet meedoen.
5. In de inrichtingseisen voor het landgoed Scouting opnemen dat het gebouw, een deel van de
kampeervelden en de terreinen die voor activiteiten bedoeld zijn, bruikbaar zijn voor scouts met een
beperking.
6. Documenten en presentaties eenvoudiger benaderbaar en beschikbaar maken op de website.
7. In 2012 vanuit het programma Groepsontwikkeling op zoek gaan naar mogelijkheden om meer support
te creëren voor de groepen die met de light-scan aan het werk gaan.
8. Bekijken of er binnen de reguliere activiteiten mogelijkheden zijn om via de Scouting Magazines, @scout en de websites aandacht te besteden aan de wet en belofte.
9. Bij de ontwikkeling van de trainingsmodules voor bestuursleden zal vanuit Scouting Academy een
klankbord gezocht worden om te borgen dat de modules aansluiten bij de praktijk.
10. Het vraagstuk van herkenbaarheid van plusscouts bekijken bij de integrale opname van plusscouts
in het vrijwilligersbeleid.
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Acties n.a.v. de vergadering van de landelijke raad van 10 december 2011
11. Elke drie maanden worden de leden van de landelijke raad middels een voortgangsrapportage
geïnformeerd en betrokken bij de voortgang van de ontwikkelingen van de plannen voor het landgoed
Scouting.
12. Bij tussentijdse belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot het landgoed Scouting, wordt het
uitgaande persbericht ter kennisgeving aan de leden van de landelijke raad doorgestuurd.
13. Het onderwijs wordt betrokken bij de verdere planvorming van het landgoed Scouting, zoals in de vorm
van stageplaatsen en/of afstudeeropdrachten.
14. De aanbevelingen n.a.v. de bespreking uitkomsten regio-evaluatie, worden besproken tijdens het
regiovoorzittersoverleg in januari 2012.
15. In de landelijke raad van december 2012 doet het bestuur verslag van de voortgang van de
top drie aanbevelingen n.a.v. de bespreking uitkomsten regio-evaluatie.
16. In overleg met de coaches zal gekeken worden of het mogelijk is groepen die minder dan zes
maanden geleden aan het programma Groepsontwikkeling hebben deelgenomen of dit binnen zes
maanden gaan doen, uit de selectie van de nulmeting te halen.
17. De algemene resultaten van de nulmeting van het programma Groepsontwikkeling worden breed
beschikbaar gesteld voor groepen en regio's.
18. De resultaten in de volgende activiteitenplannen worden preciezer en meer toegespitst geformuleerd.
19. Het bestuur zoekt oplossingen voor de kortingen bij het afschaffen van de Scoutcard.
20. Het bestuur gaat na hoe organisatoren van regionale evenementen via Scouts Online een overzicht
kunnen krijgen van medewerkers die hun VOG al hebben of juist nog moeten aanvragen.
21. De plaats van de musea en Labelterreinen in het huishoudelijk reglement wordt meegenomen in de
eerstvolgende herziening van het huishoudelijk reglement in december 2012.
22. De stand van zaken omtrent de plusscouts wordt meegenomen in het jaarverslag 2011.
23. De volgende landelijke raad komt er een lijst met naam en toenaam van groepen die weigeren de
overstap naar groepsvereniging te maken en de acties die dit tot dan toe zijn ondernomen om deze
groepen te overtuigen.
24. Met Team communicatie en de programmamanagers onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om
de invoering van de vernieuwingen helder naar de groepen en regio's te communiceren.
25. Nakijken hoe het staat met de goedkeuring van de nieuwe statuten van Scouting Nederland door
WOSM en de eventuele consequenties daarvan voor de verplichting van groepen over
te gaan tot een groepsvereniging.
26. De reacties op de brief van de geschillencommissie aan de leden van de landelijke raad en het
kostenaspect van de brief met de geschillencommissie bespreken.
27. De mogelijkheden van de overstap van bijzondere groepen, zoals de musea, naar een
groepsvereniging verder uitdiepen.

3. Besluitenlijst
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3. Besluitenlijst
Genomen besluiten op de landelijke raad van 10 december 2011
1. Het verslag, inclusief de actie- en besluitenlijst, wordt door de landelijke raad vastgesteld.
2. De landelijke raad stemt unaniem in met het voorstel, op basis van de notitie landgoed Scouting, d.w.z.:
a. De procedures te starten voor het inrichten van een eenvoudig evenemententerrein, zonder verdere
voorzieningen, waarvoor een investering van ± € 500.000 gedaan zal moeten worden.
b. Voor grote investeringen voor bouw van een pand en opslag van materialen, komt het bestuur t.z.t.
terug naar de landelijke raad met een concreet voorstel inclusief een investerings- en dekkingsplan.
c. Wanneer het kantoor weg moet van de Larikslaan 5 in Leusden, zal ook in dat geval het bestuur met
een concreet voorstel komen voor de landelijke raad.
3. De voortgangsrapportage speerpunten programma's meerjarenbeleid 2011-2015 wordt door de landelijke
raad vastgesteld.
4. De activiteitenplannen 2012 worden door de landelijke raad vastgesteld.
5. De begroting 2012 wordt unaniem door de landelijke raad vastgesteld.
Benoemingen
6. Boudewijn Revis wordt met 34 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 blanco stemmen, gekozen en benoemd
in de functie van voorzitter van het landelijk bestuur.
7. Michaël Lansbergen wordt met 38 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 blanco stemmen, gekozen en
benoemd als lid van het landelijk bestuur.
8. Marjolein Sluijters wordt met 39 stemmen voor en 2 stemmen tegen, herbenoemd als lid van het landelijk
bestuur.
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1. Verslag
1. Opening en mededelingen
De voorzitter Ger Koopmans opent de vergadering van de landelijke raad en heet alle aanwezigen
van harte welkom. Daarbij vraagt de voorzitter een kort moment van stilte in acht te nemen ter
herdenking van John van der Ploeg, die de vorige landelijke raad nog een vurig pleidooi heeft
gehouden over de invoering van Scouting Academy in zijn regio, maar helaas enkele maanden
geleden tijdens zijn vakantie is overleden.
De voorzitter meldt daarnaast dat de voorgedragen nieuwe verenigingsvoorzitter Boudewijn Revis
vandaag niet aanwezig kan zijn, in verband met herstel van ziekte. Het andere voorgedragen nieuwe
bestuurslid, Michaël Lansbergen is wel aanwezig en stelt zich aan de landelijke raad voor.
Hierna volgt het ochtendprogramma met het meningsvormend deel van de landelijke raad over de
uitkomsten van de regio-evaluatie.
3. Mededelingen
De voorzitter opent het besluitvormend deel van de landelijke raad en heet in het bijzonder de nieuwe
leden die zojuist aan de introductietraining hebben deelgenomen nogmaals van harte welkom.
Daarbij meldt de voorzitter dat er voor deze landelijke raad kinderopvang voor raadsleden is
georganiseerd.
4. Regio's informeren regio's
Miranda Huis in 't Veld vertelt over haar ervaringen bij twee Scoutinggroepen, als regiocoach van
Regio Hart van Brabant (de bijbehorende Powerpoint-presentatie staat op www.scouting.nl, bij de
stukken van de landelijke raad).
5. Verslag, inclusief de actie- en besluitenlijst, landelijke raad 18 juni 2011
Vragen en opmerkingen zijn vooraf schriftelijk gesteld en beantwoord.
Het verslag, inclusief de actie- en besluitenlijst, wordt vastgesteld.
6. Notitie landgoed Scouting
Rob Valkenburg licht vooraf toe dat het voorstel dat nu voorligt gaat over de instemming om met het
terrein dat we voor ogen hebben aan de slag te gaan om er te kunnen kamperen en activiteiten te
kunnen organiseren. Er wordt nu nog niet besloten over het neerzetten van een pand en verdere
voorzieningen. Hierop verwacht het bestuur over ongeveer twee jaar terug te kunnen komen bij de
landelijke raad met een concreet investeringsvoorstel.
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
We hebben veel vragen gesteld omdat we alle risico's duidelijk en helder in beeld willen krijgen. Om te
voorkomen dat de landelijke raad de investeringsplannen van het landelijk bestuur over twee jaar
afkeurt, zou het goed zijn als de landelijke raad de komende tijd actief meekijkt en betrokken blijft bij
de ontwikkelingen rondom het landgoed. Zou het daarom niet goed zijn als de landelijke raad een
commissie instelt, losstaand van de financiële commissie, die actief geïnformeerd wordt over de
ontwikkeling van het landgoed?
Rob Valkenburg: Het bestuur wil ook graag een transparant proces, daarom probeert het bestuur de
landelijke raad zo vroeg en goed mogelijk te informeren en te betrekken bij het maken van keuzes.
Het bestuur wil hierbij toezeggen de landelijke raadsleden elke drie maanden middels een
voortgangsrapportage te informeren en in geval van belangrijke tussentijdse gebeurtenissen het
uitgaande persbericht door te sturen.
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De voorzitter vult aan dat het bestuur dus positief staat tegenover het verzoek om transparantie en
betrokkenheid, maar dan voor iedereen in plaats van voor een beperkt aantal mensen in een
commissie.
Regio Westelijke Mijnstreek, Jos Stijnen
Is er een goede financiële risicoanalyse gemaakt, bijvoorbeeld door dalende inkomsten als gevolg van
de economische recessie?
Rob Valkenburg: De verwachting is dat er op z'n vroegst pas over twee jaar een eerste paal in de
grond geslagen kan worden. De verwachting is dan ook dat we al een heel eind door de economische
recessie heen zijn en dat we zeker weer mogen gaan rekenen op financiële inkomsten van derden.
Wat die zullen zijn, is nu nog koffiedik kijken. Wel zullen we daarmee hard aan de slag gaan en zijn
we gezien de huidige contacten positief gestemd dat dit gaat lukken, zeker omdat we ook
milieuvriendelijk willen gaan werken. We kijken daarbij continu naar de risico's, maar we hoeven niet
alles in een keer op te bouwen en te ontwikkelen. We kijken heel goed naar de kosten en baten en dit
is een uitgelezen kans om een prachtig terrein te verwerven waar we in de toekomst onze activiteiten
kunnen gaan doen.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
N.a.v. de antwoorden over de PM-posten in de kostenraming. Enerzijds staat er dat Scouting
Nederland alle kosten draagt, anderzijds staat er dat het bestuur er vanuit gaat dat bijvoorbeeld de
kostenpost voor boscompensatie door anderen gedragen zal worden. Is dit niet te optimistisch in deze
economische tijd?
Rob Valkenburg: De intentie is altijd geweest dat we een terrein krijgen van de overheid waar we
kunnen kamperen. Daarom gaat het bestuur er nog steeds van uit dat de compensatie van het bos
niet door Scouting Nederland betaald zal worden.
Regio Drenthe, Hans Kuipers
Het is nog niet helemaal helder of er ook echt wordt ingezet op het neerzetten van een kantoor op het
nieuwe terrein. Is het mogelijk in de bestemmingsplanprocedure mee te nemen dat er ook een kantoor
op termijn mogelijk is?
Rob Valkenburg: Het kantoor verhuizen kost geld en dus contributie. Het bestuur heeft dus niet de
intentie om het kantoor te verhuizen, tenzij we weg moeten uit Leusden. In dat geval krijgen we geld
waarmee de verhuizing betaald kan worden en is het landgoed Scouting de eerste keuze. Daarom is
dit bij voorbaat meegenomen in het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan heeft overigens een duur
van tien jaar en het bestuur verwacht niet dat dit binnen de komende tien jaar gaat spelen.
Regio Weert, Rob Broens
Het gaat om een behoorlijk kapitaal dat uit de reserves van Scouting Nederland wordt getrokken. Is
het zeker dat dit op termijn niet gaat leiden tot contributieverhoging wanneer er tegenvallers ontstaan?
Rob Valkenburg: Wij willen het landgoed volledig zonder contributieverhoging realiseren. De kosten
moeten onder andere terugkomen uit de exploitatie van het terrein en een opslaggelegenheid op het
terrein, waardoor het magazijn in Lelystad verkocht kan worden en er geen vervoerskosten meer zijn.
Als blijkt dat de bouwplannen hiermee niet volledig gerealiseerd kunnen worden, betekent dit dat de
bouwplannen aangepast zullen worden. Het landgoed moet zichzelf kunnen bedruipen en de
investering moet terugverdiend kunnen worden. N.B. Het kapitaal komt uit de reserves van het
Scouting Nederland Fonds in plaats van uit de reserves van Scouting Nederland.
Regio De Meijerij, Manuel Groot Zevert
Wil graag de suggestie doen om bij de verdere planontwikkeling en realisatie het onderwijs te
betrekken, bijvoorbeeld in de vorm van stages of afstudeeropdrachten.
Rob Valkenburg: Deze suggestie nemen we graag mee, dit gebeurt ook al bij andere activiteiten.
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Regio Zeeland, Fons Hiel
Mag ik uit het antwoord van de penningmeester opmaken dat de meegestuurde begroting ter
informatie is en er geen begrotingsvoorstel ligt waarover een besluit wordt genomen?
Rob Valkenburg: Klopt, het is een indicatieve begroting op verzoek van de landelijke raad ter
onderbouwing van de plannen voor de ontwikkeling van het terrein in de toekomst. Hierover hoeft nu
nog geen besluit te worden genomen. Wanneer er concrete plannen zijn voor bijvoorbeeld de bouw
van een pand op het terrein, komt er een concreet begrotingsvoorstel voor de landelijke raad.
Rondom de IJssel, Wim Willems
Naar aanleiding van het hiervoor gegeven antwoord door het bestuur, wil ik nog even toelichten dat de
bedoeling van een commissie is om in de voorbereiding van de plannen in de komende twee jaar
als sparringpartner voor het bestuur op te treden. Verder blijkt er verwarring te zijn waarover straks
besloten gaat worden, kan het bestuur hier nog even duidelijkheid in geven?
Rob Valkenburg: Het bestuur vraagt de landelijke raad om goedkeuring voor de investering van
± € 500.000 aan kosten die we moeten maken om er een eenvoudig evenemententerrein van te
kunnen maken, zonder verdere voorzieningen. Daarnaast zegt het bestuur toe, naast de
driemaandelijkse voortgangsrapportage en voorafgaand aan de concrete investeringsplannen, in de
komende twee jaar terug te komen bij de landelijke raad met een voorstel op welke wijze, commissie
of anderszins, de landelijke raad optimaal betrokken kan worden bij de ontwikkeling van de verdere
plannen.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
Kan het bestuur aangeven wat in het stappenplan de 'go' en 'no go' momenten zijn waarmee zij naar
de landelijke raad wil terugkomen?
Rob Valkenburg: Er zijn drie duidelijke 'go-no go' momenten. De eerste is nu, met het verzoek in te
stemmen om met het evenemententerrein aan de slag te kunnen gaan. Daarna volgt er over ongeveer
twee jaar nog een moment voor de plannen van de verdere inrichting van het terrein, zoals met een
pand en ten slotte komt het bestuur zeker ook nog terug bij de landelijke raad wanneer er ooit sprake
mocht zijn van een verhuizing van het landelijk servicecentrum uit Leusden.
De landelijke raad stemt unaniem in met het voorstel voor het landgoed Scouting, d.w.z.:
a. De procedures te starten voor het inrichten van een eenvoudig evenemententerrein, zonder verdere
voorzieningen, waarvoor een investering van ± € 500.000 gedaan zal moeten worden.
b. Voor grote investeringen voor bouw van een pand en opslag van materialen, komt het bestuur t.z.t.
terug naar de landelijke raad met een concreet voorstel inclusief een investerings- en dekkingsplan.
c. Wanneer het kantoor weg moet van de Larikslaan 5 in Leusden, zal ook in dat geval het bestuur
met een concreet voorstel komen voor de landelijke raad.
7. Terugkoppeling meningsvormend deel regio-evaluatie
Jothijs van Gaalen en Jacqueline Vredenbregt presenteren de belangrijkste aanbevelingen aan de
regio's en het landelijke niveau, zoals die in het meningsvormend deel naar voren zijn gekomen de
bijbehorende Powerpoint-presentatie staat op www.scouting.nl, bij de stukken van de landelijke raad).
De top drie van belangrijkste aanbevelingen voor het landelijk en regioniveau bestaat uit:
Landelijk niveau
Regioniveau
1. Herijken basisondersteuning (L4).
1. Ondersteuningsaanbod regio’s presenteren op
de regiowebsite (R1).
2. Inrichten webpagina m.b.t. overzichten
2. Onderzoek evenwichtige verdeling
ondersteunende teams en contactgegevens (L3). ondersteuning naar groepen in regio (R4).
3. Opstarten project regio-ontwikkeling (L1).
3. Duidelijk informatie Scouting Academy op
regiowebsite plaatsen (R2).
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Tijdens de meningsvormende discussie zijn de volgende extra aanbevelingen naar voren gekomen:
• Maak gebruik van elkaars sterke punten.
• Werk samen! Met elkaar vormen we de regio, de vereniging!
• Sla bruggen: tussen besturen, tussen leiding (horizontaal en verticaal).
• Kijk goed naar de volgordelijkheid van acties en stuur zo nodig bij.
Jacqueline Vredenbregt meldt dat het bestuur graag aan de slag gaat om de belangrijkste
aanbevelingen en quick-wins verder uit te werken. Om te beginnen door hier tijdens het komende
regiovoorzittersoverleg op de Forumdag in januari over te discussiëren. Vervolgens zegt het bestuur
toe in de landelijke raad van december 2012 de voortgang van de aanbevelingen aan de landelijke
raad terug te koppelen.
De regio-evaluatie is beschikbaar op www.scouting.nl bij de stukken van de landelijke raad.
De uitkomsten per regio worden voor de kerstvakantie nog digitaal ter attentie van het regiobestuur
gestuurd naar de betreffende regiovoorzitters.
Marjolein Sluijters meldt aanvullend dat de regiospelen voor bevers en welpen in januari 2012 klaar
zijn.
8. Voordrachten bestuursleden en stemming
Marion Geerligs: licht de selectie- en voordrachtsprocedure voor de nieuwe bestuursleden toe. Er is
sprake geweest van een open procedure in samenwerking met HRM, waarop meerdere kandidaten
hebben gereageerd. De voorgedragen kandidaten passen het beste bij de opgestelde functieprofielen.
Wanneer Boudewijn Revis wordt benoemd tot nieuwe voorzitter van de vereniging, kunnen
medewerkers van regio's, steunpunten en landelijk niveau op de Forumdag van 14 januari aanstaande
met hem kennismaken. Ook kunnen leden van de landelijke raad hem voorafgaand aan 14 januari
bellen of mailen bij vragen of opmerkingen.
Regio Helmond, Erik Verschuure
Er is vanuit de regio kritiek geweest op enkele uitlatingen die Boudewijn vanuit andere functies heeft
gemaakt. Wat vindt het bestuur hiervan?
Marion Geerligs: Onze huidige voorzitter bekleedt ook een politieke functie en we verwachten met
Boudewijn daar op eenzelfde goede manier mee te kunnen omgaan.
De voorzitter vult aan dat hij de afgelopen jaren zeker heeft ervaren als voorzitter van de vereniging
aangesproken te worden op zaken die hij vanuit zijn professionele, politieke functie als kamerlid heeft
gezegd. Daarbij moeten we ons realiseren dat Scouting bestaat uit mensen met allerlei mogelijke
banen en geloofsovertuigingen, dat geldt ook voor de landelijke raadsleden en ook voor het landelijk
bestuur. Al die mensen met verschillende achtergronden, verschillende overtuigingen en verschillende
meningen dragen bij aan de diversiteit van Scouting. Belangrijk is om hierover op een open manier
met elkaar te blijven communiceren.
Regio Vlietstreek, Carla Vermeulen
Boudewijn is van de VVD-fractie en heeft niet zoveel op met subsidies voor verenigingen. Wat is nu
zijn opstelling t.a.v. de subsidiëring van verenigingen nu hij mogelijk voorzitter van onze vereniging
wordt?
Marion Geerligs: Hier is met Boudewijn ook over gesproken en in het gesprek kwam naar voren dat hij
niet tegen subsidies is, maar het ook belangrijk vindt dat we als Scouting realistisch naar de toekomst
kijken en ook moeten nadenken hoe we zelfstandig de toekomst tegemoet kunnen treden.

Verslag landelijke raad – 10 december 2011

6

Marjolein Sluijters licht haar motivatie voor herbenoeming als landelijk bestuurslid toe. Zij wil graag
verder als internationaal commissaris en met de realisatie van bijvoorbeeld het roverscoutprogramma.
Daarbij geeft Marjolein aan bijzondere aandacht te willen geven aan het vergroten van de
betrokkenheid van vrouwen in de landelijke raad.
9. Voortgangsrapportage speerpunten programma's meerjarenbeleid 2011-2015
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
Er wordt binnenkort een nulmeting gedaan vanuit het programma Groepsontwikkeling. Wij krijgen
signalen dat groepen al hun mailadressen uit Scouts Online willen halen, waarmee de administratie
van groepen achteruit gaat.
Bas Mulder: Alle groepen zijn geïnformeerd over de nulmeting. Het is mogelijk dat sommige ouders dit
als een extra belasting zien, maar de ervaring wijst uit dat er wel altijd heel veel respons op dit soort
enquêtes is. Dat is ook erg prettig, want voor het totaalbeeld zijn wij gebaat bij zoveel mogelijk
respons.
Regio Noord-Holland Midden, Meta Kroon
Is de nulmeting wel nodig voor groepen die net aan het programma Groepsontwikkeling hebben
meegedaan of binnenkort aan mee gaan doen?
Bas Mulder: In overleg met de coaches zal gekeken worden of het mogelijk is dubbelingen eruit te
halen van groepen die minder dan zes maanden geleden aan het programma Groepsontwikkeling
hebben deelgenomen of dit binnen zes maanden gaan doen.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
Er wordt nog steeds gesproken over een 'medium' voor de roverscouts. Het lijkt erop dat de
roverscouts nu een onevenredig financieel deel krijgen toebedeeld voor de ontwikkeling en
implementatie. Kunnen we met dit beperkte budget wel een volwaardig programmamiddel voor deze
belangrijke leeftijdsgroep realiseren? Zijn er al data beschikbaar wanneer wat gedaan wordt om
duidelijkheid naar de groepen te geven en is het toch niet mogelijk om, al dan niet in afgeslankte
vorm, een boek te ontwikkelen waarin de basiselementen van het programma worden uitgelegd?
Rob Valkenburg: Het klopt dat de roverscouts onevenredig toebedeeld zijn, maar ze krijgen meer dan
de andere leeftijdsgroepen. De kosten voor de boeken voor de andere leeftijdsgroepen worden door
de verkoop weer terugverdiend. Dat is bij de roverscouts niet het geval, maar het bestuur is toch
bereid in deze belangrijke leeftijdsgroep te investeren. Daarbij wordt in samenwerking met de
leeftijdsgroep gekeken wat binnen het beschikbare budget het beste medium voor roverscouts is.
Marjolein Sluijters vult aan, dat het bestuur de roverscouts absoluut belangrijk vindt, als volwaardige
vijfde speltak. De projectgroep is op dit moment bezig om te kijken wat hiervoor het beste medium is.
Volgens de planning is dit begin najaar 2012 klaar.
Regio De Langstraat, Hans van den Burg
Is de informatie uit de nulmeting ook op groeps- of regioniveau beschikbaar?
Bas Mulder: Er is op dit moment geen capaciteit om de resultaten uit de nulmeting per groep of regio
apart eruit te halen. Het gaat om een algemene meting om een algemeen beeld van de voortgang te
krijgen, zoals in opdracht van de landelijke raad ook is besproken met de evaluatiecommissie
Groepsontwikkeling. Specificaties per groep of regio geven, kost enorm veel tijd.
Jacqueline Vredenbregt vult aan dat de algemene resultaten van de nulmeting wel breed beschikbaar
worden gesteld voor groepen en regio's.
De voortgangsrapportage 2012 wordt, met medeneming van gedane toezeggingen, door de landelijke
raad vastgesteld.
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10. Activiteitenplannen 2012
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
De resultaten in de activiteitenplannen zijn te algemeen gesteld om na afloop in de landelijke raad
vast te stellen wat er nu precies gerealiseerd is.
De voorzitter zegt toe de resultaten in de volgende activiteitenplannen preciezer en meer toegespitst
te formuleren.
Team waterwerk, Jan Muntjewerf
De ambities van de Scouting Academy liggen heel erg hoog. Kan dit wat meer getemporiseerd
worden?
Nic van Holstein: We moeten op landelijk niveau voortgang boeken in de voorbereiding van trainingen
en zaken in regio's op orde krijgen, dus we moeten aan de slag. Tegelijk zien we dat de implementatie
in veel groepen tijd nodig heeft en geleidelijk zal gaan. Dit zal de komende jaren aandacht krijgen,
bijvoorbeeld richting de praktijkbegeleiders, die hierin een belangrijk aanspreekpunt voor de groep
zijn.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
De overstapmodules voor leidinggevenden staan nu tot eind 2012 gepland, zou dat tot eind 2013
kunnen?
Nic van Holstein: Er worden nu nog centraal overstapmodules gegeven, maar ook na 2012 is het
mogelijk een overstapmodule te volgen, ze horen tot de reguliere modulereeks van Scouting
Academy. Het is dan aan regio's zelf om het overstappen in de toekomst vorm te geven. Het voordeel
van het volgen van een overstapmodule voor eind 2012 is wellicht dat je dan met een grotere groep
deelnemers bent.
Regio Helmond, Erik Verschuure
Wij zien in de regio het probleem dat de praktijkcoaches niet opgeleid kunnen worden.
Nic van Holstein: Als er problemen zijn met het scholen van praktijkcoaches, kan de regio contact
opnemen met de Scouting Academy (scoutingacademy@scouting.nl).
De activiteitenplannen worden door de landelijke raad vastgesteld.
11. Financiën en beheer
Rob Valkenburg licht voorafgaand toe dat met de voorliggende begroting wordt voorgesteld een deel
van het tekort van 2011 terug te verdienen in 2012 en 2013. Daarom staat er een positief resultaat
vermeld voor de begroting 2012. Daarnaast is het de bedoeling de begrotingen in de toekomst
flexibeler op te stellen door niet alle kosten vast te zetten. Nu is het heel moeilijk tijdig bij te sturen in
geval van tegenvallers, omdat de financiële ruimte in de vereniging zeer beperkt is.
Regio ZON, Jos Groenewegen
Is de contributieverhoging een vaste of een tijdelijke contributieverhoging?
Rob Valkenburg: Het gaat om een tijdelijke contributieverhoging tot en met 2015, die voor de helft
wordt ingezet met ingang van 2012, en vanaf 2013 tot en met 2015 voor het volledige bedrag geldt.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
Op pagina 86 van de agendastukken staat dat in 2012 de Scoutcard niet meer wordt verstrekt. Dat
betekent dat groepen hiermee geen korting meer kunnen krijgen.
Rob Valkenburg: De Scoutcard is in de huidige vorm te duur en is een van de dingen waar het bestuur
op wil bezuinigen. We gaan oplossingen zoeken voor de kortingen, maar tegen zo laag mogelijke
kosten.
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Regio Haarlem, Andrea Nagelmaker
In de beantwoording van de regiovraag over de financiën op pagina 35, wordt gesteld dat de
overschrijding op de exploitatie 2011 grotendeels weer bezuinigd wordt met een overschot op de
begroting 2012. Waar staat dat overschot precies vermeld?
Rob Valkenburg: Het overschot staat vermeld op pagina 82 van de agendastukken. Bij de financiering
staat dat de lening Scouting Nederland Fonds wordt afbetaald met (-68), waardoor we de Exploitatie
regulier daarboven met 68 positief vermeld staat. Het totale exploitatieresultaat is dan nog -22
negatief, doordat we -90 aan de exploitatie programma Groepsontwikkeling uitgeven. Dit zijn kosten
die voor de baat uitgaan. Het programma Groepsontwikkeling wordt namelijk wel gestart voordat de
volledige contributieverhoging is doorgevoerd. Deze kosten worden in de navolgende jaren weer
gecompenseerd door de volledig ingevoerde contributieverhoging.
De begroting wordt unaniem door de landelijke raad goedgekeurd.
Westelijke Mijnstreek, Jos Stijnen
In het advies van de financiële commissie wordt er op gewezen dat bij een voortgaande daling van
leden er verdere bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Is er al bekend aan welke bezuinigingen
het bestuur denkt en staan ons nog verrassingen te wachten?
Rob Valkenburg: In de begroting 2012 staat duidelijk een aantal posten aangegeven waarop wordt
bezuinigd, zoals de Scoutcard en het inkrimpen met een halve fte beroepsformatie. Het is natuurlijk
koffiedik kijken of er in 2012 of daarna tegenvallers komen, maar daarom is het dus van belang om de
begrotingen in de toekomst meer flexibel op te stellen.
12. Benoemingen a.d.h.v. getelde stemmen
Boudewijn Revis wordt met 34 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 blanco stemmen, gekozen en
benoemd in de functie van voorzitter van het landelijk bestuur.
Michaël Lansbergen wordt met 38 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 blanco stemmen, gekozen en
benoemd als lid van het landelijk bestuur.
Marjolein Sluijters wordt met 39 stemmen voor en 2 stemmen tegen, herbenoemd als lid van het
landelijk bestuur.
De voorzitter meldt dat Rob Valkenburg zijn functie als penningmeester met ingang van de landelijke
raad in juni 2012 neerlegt.
13. Planning landelijke raad 2012
Landelijke raad
16 juni 2012
Inleveren regiovragen
uiterlijk 27 mei 2012
Verzending agendastukken
uiterlijk 5 mei 2012
Inleveren agendavoorstellen
uiterlijk 15 april 2012
Landelijke raad
Inleveren regiovragen
Verzending agendastukken
Inleveren agendavoorstellen

15 december 2012
uiterlijk 25 november 2012
uiterlijk 3 november 2012
uiterlijk 14 oktober 2012

Indienen agendapunten, regiovragen en helpdesk voor vragen en informatie:
landelijkeraad@scouting.nl.
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14. Rondvraag
De voorzitter bedankt de evaluatiecommissie regio-evaluatie.
Regio Hollands Midden, Luc Rader
Het is nu niet mogelijk om voor regionale evenementen een overzicht te krijgen van medewerkers die
al een VOG hebben of juist nog zouden moeten aanvragen.
Rob Valkenburg: Dat lijkt ons zeker wenselijk en het was ons niet bekend dat dit niet mogelijk is. We
gaan het na, maar kunnen hier in verband met mogelijke realisatiekosten nog geen harde toezegging
over doen. De regio's zullen over het antwoord worden geïnformeerd.
Rond de Biesbosch, Jeroen van der Weijde
Bij de stukken zat een brief van de geschillencommissie waarin zij de suggestie doen voor het
opzetten van een juristenpool. Hoe gaat het landelijk bestuur hier mee om?
Lars Wieringa: Het bestuur is al bezig met zo'n juristenpool. Want alle kennis die we vrijwillig van onze
achterban kunnen krijgen, hoeven we niet duur in te huren. Er zijn op dit moment wel contacten met
enkele juristen, maar ze kunnen zich nog steeds bij ons aanmelden.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
Naar aanleiding van de brief van de geschillencommissie: is het mogelijk dat musea en Labelterreinen
ook een plek krijgen in huishoudelijk reglement en dat het advies van de geschillencommissie daarbij
wordt betrokken?
Lars Wieringa: In 2010 bij de herziening van het huishoudelijk reglement, is met de
geschillencommissie, de commissie van beroep en andere commissies heel goed gekeken naar
verschillende aspecten van het huishoudelijk reglement. Volgend jaar, bij de eerstvolgende herziening
van het HR, gaan we dat opnieuw bij de verschillende commissies te rade over noodzakelijke
aanpassingen. Deze suggestie zal daarbij meegenomen worden.
Regio Rivierenland, Wouter de Jonge
1. Waarom krijgt de landelijke raad de brief, wat is de noodzaak ervan?
Lars Wieringa: De brief van de geschillencommissie is een brief aan de landelijke raad. Dus is het ook
aan de landelijke raad te bekijken wat ze daarvan vindt.
2. Daarnaast is er een ingediende regiovraag niet in de stukken terecht gekomen en dus ook niet
beantwoord.
De vraag luidde: ‘Bij de laatste Scout-In was het voor het museum niet mogelijk om deel te nemen
daar de organisatie besloten had dat er geen tenten op het terrein mochten worden geplaatst. Tegen
deze beslissing kon niemand in verweer gaan. Misschien moet het toezicht op dergelijke
evenementen gestructureerder aangepakt worden. Voorstel: Het landelijk bestuur kan in
voorkomende gevallen beslissingen van de organisatie van grote landelijke evenementen herzien.’
Marion Geerligs: Dit was natuurlijk niet de bedoeling. Blijkbaar is de vraag, die wel was beantwoord, in
de opmaak van het verslag verloren gegaan. Het antwoord is, dat het landelijk bestuur meekijkt in het
formuleren en het vaststellen van de opdracht. Zolang een projectgroep goed draait en binnen de
kaders van de projectopdracht blijft, zal het bestuur zich hier niet actief mee bemoeien en is dit een
verantwoordelijkheid van de projectleider.
Regio De Baronie, Thédor Ebben
Is er enige indicatie te geven wanneer de selectiemodule in Scouts Online het weer doet?
Rob Valkenburg: Scouts Online is tijdelijk uit de lucht geweest voor een update. De selectiemodule is
binnenkort weer beschikbaar.
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Regio Eindhoven, Jan Smits
Ik heb in de commissie plusscouts gezeten en na mijn vertrek is de belofte gedaan dat er een
stappenplan zou komen, maar sindsdien is stil gebleven. Graag verslag van de voortgang.
Nic van Holstein: Er is een stappenplan afgesproken waarin een plusscouts een onderdeel van de
reguliere organisatie worden. Daarom wordt er ook met HRM gekeken hoe er aansluiting met het
vrijwilligersbeleid kan plaatsvinden. De stand van zaken wordt meegenomen in het jaarverslag van
2011, zodat iedereen op de hoogte is hoe het ermee staat.
Regio Neder-Veluwe/Flevoland, Serry van de Graaf
Heet het landgoed Scouting hartelijk welkom in deze mooie regio.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
1. Twee groepen in de regio hebben onlangs een rekening van de notaris ontvangen voor kosten de
overstap naar groepsvereniging, terwijl deze groepen als één van de eerste groepen hiermee bezig
was. Het dossier is bij de notaris zoekgeraakt en dat heeft tot vertraging geleid. Waar kunnen die
groepen aankloppen?
Lars Wieringa: Dat kan bij het landelijk servicecentrum.
Willemien Meershoek vult aan: Juridische vragen kunnen direct aan mij gesteld worden, dan wordt
ervoor gezorgd dat ze bij de juiste persoon terechtkomen.
2. Zijn er mogelijkheden voor een raamcontract voor centrale bankkosten, zodat er korting voor deze
kosten verkregen kan worden.
Willemien Meershoek: Er zijn soms voordelige deals voor verenigingen mogelijk. Hier zijn we al druk
mee bezig, zoals afvalverwijdering bij groepen via Van Gansewinkel. Daarnaast zijn we op dit moment
in gesprek met de Rabobank en met een energiebedrijf. De resultaten en mogelijkheden van deze
deals worden steeds bekendgemaakt via de website of via @-scout.
Regio Maasdelta, Han Admiraal
De regiovraag over de digitale stukken van de landelijke raad op de website is niet naar behoefte
beantwoord. Het punt is dat het handig is om te weten wat de definitieve versie is en dat we weten als
er meerdere keren een versie op internet wordt gezet.
Jacqueline Vredenbregt: Er is inderdaad een keer een andere versie geplaatst, waarbij in de
inhoudsopgave een kleine correctie heeft plaatsgevonden. We streven er zeker naar geen
verschillende versies te publiceren.
Regio De Langstraat, Hans van den Burg
Uit het overzicht van de overgang naar groepsvereniging blijkt dat er zestien groepen niet deelnemen
aan de overstap en zij houden zich daarmee niet aan het huishoudelijk reglement. Hoe gaan we
hiermee om?
Lars Wieringa: Dat is iets wat we een half jaar geleden ook hebben gesproken, daarbij is gevraagd
aan de regio's om dit voor de resterende groepen in de regio gezamenlijk op te pakken om te kijken of
er korting bedongen kon worden bij de notaris. Er blijken hierop echter vrij weinig vragen of actie
gekomen te zijn. Wat wij zien, is dat er soms een verschuiving in standpunten plaatsvindt bij het
wisselen van het groepsbestuur. Daarbij kijken we ook naar de contacten en betrokkenheid van
groepen in de regio en bij Scouting Academy. Met name groepen die zich hierin in positieve zin
onderscheiden, blijken op dit moment de meeste mogelijkheden te bieden en dat levert op dit moment
meer op dan de groepen die pertinent zeggen dat ze niet willen. Daarnaast zijn er ook nog bijzondere
groepen, zoals de musea, die wel over willen gaan, maar waarvan de mogelijkheden en
consequenties in verband met het huishoudelijk reglement nog bekeken moeten worden.
De voorzitter vult hierbij aan, dat er de volgende landelijke raad een lijst komt met naam en toenaam
van weigerachtige groepen en de acties die we tot dan toe genomen hebben om hen te overtuigen.
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Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
In onze regio veel vragen over de grote ambitie die onze vereniging heeft op gebied van
Groepspontwikkeling, Scouting Academy en Spel. Zou het mogelijk zijn om in de communicatie naar
groepen helder en tijdig aan te geven: hier zijn we mee bezig en dit wordt er van je verwacht?
Daarnaast wil de regio waardering uitspreken voor de voorzitter die bezig is met zijn laatste landelijke
raad.
Jacqueline Vredenbregt: We zijn ons ervan bewust dat er met alle vernieuwingen veel op de groepen
en regio's afkomt. We hebben altijd gezegd dat elke groep en regio de vernieuwingen in eigen tempo
oppakt. De ene groep begint eerst met het nieuwe spel en daarna pas uitgebreid met Scouting
Academy. Aan de andere kant is het zo dat deze dingen wel met elkaar samenhangen en niet te lang
na elkaar opgepakt moeten worden. Wat wij kunnen doen, is met Team communicatie en de
programmamanagers onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het hele verhaal helder naar de
groeps- en regiobesturen te communiceren.
Regio Delfland, Hermen van Dalen
Tijdens de presentatie Regio's informeren regio's viel het op dat zeer veel ouders het lidmaatschap
van hun kinderen aan andere ouders adviseren. Hierbij het advies om hier gebruik van te maken.
Daarnaast wordt de brief van de geschillencommissie juist op prijs gesteld. Daarmee krijgt de
landelijke raad zicht op wat de verschillende commissies doen. Ook goed dat de brief gezien de
inhoud alleen schriftelijk en persoonlijk naar de leden van de landelijke raad is verstuurd en niet
digitaal in het algemeen is verspreid.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
De overstap naar groepsverenigingen is opgenomen in de nieuwe statuten van Scouting Nederland.
Deze liggen echter nog steeds ter goedkeuring bij WOSM. Tot die tijd gelden de oude statuten nog,
waarin wel de aanbeveling staat om een groepsvereniging te zijn, maar er nog geen sprake is van een
verplichting.
Lars Wieringa kijkt dit na en komt er later op terug.
Regio Rivierenland, Wouter de Jonge
1. Stemt de landelijke raad in met het sturen van de brief van de geschillencommissie en eventuele
andere toevoegingen aan de raad, ook in verband met de kosten?
De voorzitter geeft aan dat dit niet aan het bestuur of de raad is om te besluiten. De
geschillencommissie heeft zelf besloten een brief aan de raad te sturen, dus wordt de brief
doorgestuurd. De reacties op en het kostenaspect van de brief zullen met de geschillencommissie
worden besproken.
2. In het eerder gegeven antwoord over de overstap van groepen naar een groepsvereniging, wordt
gesteld dat de musea, als bijzondere groep, wel de overstap naar een groepsvereniging willen maken,
maar dat dit nog nader bekeken moet worden hoe dat kan. Dit klopt niet. De musea wensen deze
overstap niet te maken.
Lars Wieringa geeft aan dat er meer bijzondere groepen zijn, dan alleen de Scoutingmusea.
De voorzitter stelt voor dit onderwerp buiten de vergadering om verder uit te diepen.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
Merkt op dat hij de brief van de geschillencommissie verhelderend vond.
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Regio Maasdelta, Han Admiraal
Naar aanleiding van het antwoord van Jacqueline Vredenbregt op de vraag van Regio Rondom de
IJssel over een heldere en tijdige communicatie naar groepen over de vernieuwingen, hierbij de
suggestie om wanneer er brief aan de groepen wordt verzonden, kort op de achterkant te vermelden:
hier werkt Scouting Nederland aan en kernachtig Spel, Scouting Academy en Groepsontwikkeling te
benoemen.
Jacqueline Vredenbregt: Dank voor de suggestie.
Team waterwerk, Jan Muntjewerf
Maakt zich zorgen om het niet werken van de selectiemodule. Wat wordt er gedaan om dit in de
toekomst te voorkomen?
Willemien Meershoek: We hebben een fantastisch Scouts Online systeem. Dat moest geüpdatet
worden. Daar is met de hulp van heel veel vrijwilligers en enkele beroepskrachten negen maanden
aan gewerkt en was bijna gereed, maar er moesten nog een paar bugs in de selectiemodule opgelost
worden om de module ook in de toekomst weer zonder problemen te laten draaien. Mocht je toch nog
iets merken dat niet helemaal goed functioneert, stuur dan een mail naar helpdesk@scouting.nl en je
krijgt direct antwoord.
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
Meldt dat ondanks het grote aantal ingediende regiovragen, het voornemen is om vragen te blijven
stellen zolang dat verhelderend is voor het functioneren als landelijk raadslid. Ook de brief van de
geschillencommissie is verhelderend en wordt graag ontvangen.
Regio Delfland, Hermen van Dalen
In aanvulling op de vragen over Scouts Online: uit eigen ervaring is bekend dat er een grote groep
deskundige vrijwilligers en enkele beroepskrachten deel uitmaakt van Team Internet, die bereid zijn in
de complexe omgeving van Scouts Online hun kennis door te geven. Daarbij heeft Hermen een
professioneel internet beveiligingsbedrijf gevonden, die hele systeem op veiligheid en eventuele
lekken gaat doorlichten. Daarbij roept Hermen landelijke raadsleden op wanneer er in de eigen
geledingen deskundigen zijn die een bijdrage willen leveren aan het goed draaiend houden van
Scouts Online, zich bij Team Internet te melden.
Peter Leferink en Cathalijne Visser-Veldhuizen hebben voor de laatste keer deelgenomen als lid van
de landelijke raad, en de voorzitter dankt hen voor hun inzet.
15. Sluiting
Willemien Meershoek spreekt namens het landelijk bestuur Ger Koopmans toe, die met deze
landelijke raad afscheid neemt als voorzitter. Willemien bedankt Ger voor zijn inzet als voorzitter,
waarna hij een cadeau krijgt overhandigd.
Ger Koopmans, sluit voor de laatste maal als voorzitter van de vereniging de landelijke raad, met het
afleggen van een belofte: ‘Ik beloof dat ik een goed oud-voorzitter zal zijn, altijd voor Scouting en
Scouting Nederland en alle scouts zal opkomen, en ik geef jullie bij deze allemaal een hand. Als jullie
ooit een keer denken: doet hij het nou wel? Dan zeg ik jullie, laat het mij weten, dan beloof ik het nog
een keer. Ik zal me altijd voor Scouting en Scouting Nederland blijven inzetten. Dank!’

De volgende landelijke raad vindt plaats op zaterdag 16 juni 2012 te Amersfoort.
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2. Actielijst
Acties n.a.v. de beantwoording van de schriftelijke vragen voorafgaande aan de landelijke raad van
10 december 2011
1. De uitkomsten van de regio-evaluatie worden per regio, via de regiovoorzitter, aan de betreffende
regiobesturen ter beschikking gesteld.
2. Doorgeven van de suggestie aan de programmagroepen Spel en Scouting Academy om meer
aandacht te hebben voor deskundigheidsbevordering van regiomedewerkers op het gebied van het
vernieuwde spel.
3. Meenemen van het aandachtspunt jeugdparticipatie in het programma Spel, bijvoorbeeld bij de
ontwikkeling van een spelmiddel voor roverscouts.
4. Doorgeven aan de evaluatiecommissie Groepsontwikkeling om niet alleen naar groepen te kijken die
met het programma Groepsontwikkeling meedoen, maar ook naar groepen die bewust niet meedoen.
5. In de inrichtingseisen voor het landgoed Scouting opnemen dat het gebouw, een deel van de
kampeervelden en de terreinen die voor activiteiten bedoeld zijn, bruikbaar zijn voor scouts met een
beperking.
6. Documenten en presentaties eenvoudiger benaderbaar en beschikbaar maken op de website.
7. In 2012 vanuit het programma Groepsontwikkeling op zoek gaan naar mogelijkheden om meer support
te creëren voor de groepen die met de light-scan aan het werk gaan.
8. Bekijken of er binnen de reguliere activiteiten mogelijkheden zijn om via de Scouting Magazines, @scout en de websites aandacht te besteden aan de wet en belofte.
9. Bij de ontwikkeling van de trainingsmodules voor bestuursleden zal vanuit Scouting Academy een
klankbord gezocht worden om te borgen dat de modules aansluiten bij de praktijk.
10. Het vraagstuk van herkenbaarheid van plusscouts bekijken bij de integrale opname van plusscouts
in het vrijwilligersbeleid.
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Acties n.a.v. de vergadering van de landelijke raad van 10 december 2011
11. Elke drie maanden worden de leden van de landelijke raad middels een voortgangsrapportage
geïnformeerd en betrokken bij de voortgang van de ontwikkelingen van de plannen voor het landgoed
Scouting.
12. Bij tussentijdse belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot het landgoed Scouting, wordt het
uitgaande persbericht ter kennisgeving aan de leden van de landelijke raad doorgestuurd.
13. Het onderwijs wordt betrokken bij de verdere planvorming van het landgoed Scouting, zoals in de vorm
van stageplaatsen en/of afstudeeropdrachten.
14. De aanbevelingen n.a.v. de bespreking uitkomsten regio-evaluatie, worden besproken tijdens het
regiovoorzittersoverleg in januari 2012.
15. In de landelijke raad van december 2012 doet het bestuur verslag van de voortgang van de
top drie aanbevelingen n.a.v. de bespreking uitkomsten regio-evaluatie.
16. In overleg met de coaches zal gekeken worden of het mogelijk is groepen die minder dan zes
maanden geleden aan het programma Groepsontwikkeling hebben deelgenomen of dit binnen zes
maanden gaan doen, uit de selectie van de nulmeting te halen.
17. De algemene resultaten van de nulmeting van het programma Groepsontwikkeling worden breed
beschikbaar gesteld voor groepen en regio's.
18. De resultaten in de volgende activiteitenplannen worden preciezer en meer toegespitst geformuleerd.
19. Het bestuur zoekt oplossingen voor de kortingen bij het afschaffen van de Scoutcard.
20. Het bestuur gaat na hoe organisatoren van regionale evenementen via Scouts Online een overzicht
kunnen krijgen van medewerkers die hun VOG al hebben of juist nog moeten aanvragen.
21. De plaats van de musea en Labelterreinen in het huishoudelijk reglement wordt meegenomen in de
eerstvolgende herziening van het huishoudelijk reglement in december 2012.
22. De stand van zaken omtrent de plusscouts wordt meegenomen in het jaarverslag 2011.
23. De volgende landelijke raad komt er een lijst met naam en toenaam van groepen die weigeren de
overstap naar groepsvereniging te maken en de acties die dit tot dan toe zijn ondernomen om deze
groepen te overtuigen.
24. Met Team communicatie en de programmamanagers onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om
de invoering van de vernieuwingen helder naar de groepen en regio's te communiceren.
25. Nakijken hoe het staat met de goedkeuring van de nieuwe statuten van Scouting Nederland door
WOSM en de eventuele consequenties daarvan voor de verplichting van groepen over
te gaan tot een groepsvereniging.
26. De reacties op de brief van de geschillencommissie aan de leden van de landelijke raad en het
kostenaspect van de brief met de geschillencommissie bespreken.
27. De mogelijkheden van de overstap van bijzondere groepen, zoals de musea, naar een
groepsvereniging verder uitdiepen.

3. Besluitenlijst
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3. Besluitenlijst
Genomen besluiten op de landelijke raad van 10 december 2011
1. Het verslag, inclusief de actie- en besluitenlijst, wordt door de landelijke raad vastgesteld.
2. De landelijke raad stemt unaniem in met het voorstel, op basis van de notitie landgoed Scouting, d.w.z.:
a. De procedures te starten voor het inrichten van een eenvoudig evenemententerrein, zonder verdere
voorzieningen, waarvoor een investering van ± € 500.000 gedaan zal moeten worden.
b. Voor grote investeringen voor bouw van een pand en opslag van materialen, komt het bestuur t.z.t.
terug naar de landelijke raad met een concreet voorstel inclusief een investerings- en dekkingsplan.
c. Wanneer het kantoor weg moet van de Larikslaan 5 in Leusden, zal ook in dat geval het bestuur met
een concreet voorstel komen voor de landelijke raad.
3. De voortgangsrapportage speerpunten programma's meerjarenbeleid 2011-2015 wordt door de landelijke
raad vastgesteld.
4. De activiteitenplannen 2012 worden door de landelijke raad vastgesteld.
5. De begroting 2012 wordt unaniem door de landelijke raad vastgesteld.
Benoemingen
6. Boudewijn Revis wordt met 34 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 blanco stemmen, gekozen en benoemd
in de functie van voorzitter van het landelijk bestuur.
7. Michaël Lansbergen wordt met 38 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 blanco stemmen, gekozen en
benoemd als lid van het landelijk bestuur.
8. Marjolein Sluijters wordt met 39 stemmen voor en 2 stemmen tegen, herbenoemd als lid van het landelijk
bestuur.
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1. Verslag
1. Opening en mededelingen
De voorzitter Ger Koopmans opent de vergadering van de landelijke raad en heet alle aanwezigen
van harte welkom. Daarbij vraagt de voorzitter een kort moment van stilte in acht te nemen ter
herdenking van John van der Ploeg, die de vorige landelijke raad nog een vurig pleidooi heeft
gehouden over de invoering van Scouting Academy in zijn regio, maar helaas enkele maanden
geleden tijdens zijn vakantie is overleden.
De voorzitter meldt daarnaast dat de voorgedragen nieuwe verenigingsvoorzitter Boudewijn Revis
vandaag niet aanwezig kan zijn, in verband met herstel van ziekte. Het andere voorgedragen nieuwe
bestuurslid, Michaël Lansbergen is wel aanwezig en stelt zich aan de landelijke raad voor.
Hierna volgt het ochtendprogramma met het meningsvormend deel van de landelijke raad over de
uitkomsten van de regio-evaluatie.
3. Mededelingen
De voorzitter opent het besluitvormend deel van de landelijke raad en heet in het bijzonder de nieuwe
leden die zojuist aan de introductietraining hebben deelgenomen nogmaals van harte welkom.
Daarbij meldt de voorzitter dat er voor deze landelijke raad kinderopvang voor raadsleden is
georganiseerd.
4. Regio's informeren regio's
Miranda Huis in 't Veld vertelt over haar ervaringen bij twee Scoutinggroepen, als regiocoach van
Regio Hart van Brabant (de bijbehorende Powerpoint-presentatie staat op www.scouting.nl, bij de
stukken van de landelijke raad).
5. Verslag, inclusief de actie- en besluitenlijst, landelijke raad 18 juni 2011
Vragen en opmerkingen zijn vooraf schriftelijk gesteld en beantwoord.
Het verslag, inclusief de actie- en besluitenlijst, wordt vastgesteld.
6. Notitie landgoed Scouting
Rob Valkenburg licht vooraf toe dat het voorstel dat nu voorligt gaat over de instemming om met het
terrein dat we voor ogen hebben aan de slag te gaan om er te kunnen kamperen en activiteiten te
kunnen organiseren. Er wordt nu nog niet besloten over het neerzetten van een pand en verdere
voorzieningen. Hierop verwacht het bestuur over ongeveer twee jaar terug te kunnen komen bij de
landelijke raad met een concreet investeringsvoorstel.
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
We hebben veel vragen gesteld omdat we alle risico's duidelijk en helder in beeld willen krijgen. Om te
voorkomen dat de landelijke raad de investeringsplannen van het landelijk bestuur over twee jaar
afkeurt, zou het goed zijn als de landelijke raad de komende tijd actief meekijkt en betrokken blijft bij
de ontwikkelingen rondom het landgoed. Zou het daarom niet goed zijn als de landelijke raad een
commissie instelt, losstaand van de financiële commissie, die actief geïnformeerd wordt over de
ontwikkeling van het landgoed?
Rob Valkenburg: Het bestuur wil ook graag een transparant proces, daarom probeert het bestuur de
landelijke raad zo vroeg en goed mogelijk te informeren en te betrekken bij het maken van keuzes.
Het bestuur wil hierbij toezeggen de landelijke raadsleden elke drie maanden middels een
voortgangsrapportage te informeren en in geval van belangrijke tussentijdse gebeurtenissen het
uitgaande persbericht door te sturen.
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De voorzitter vult aan dat het bestuur dus positief staat tegenover het verzoek om transparantie en
betrokkenheid, maar dan voor iedereen in plaats van voor een beperkt aantal mensen in een
commissie.
Regio Westelijke Mijnstreek, Jos Stijnen
Is er een goede financiële risicoanalyse gemaakt, bijvoorbeeld door dalende inkomsten als gevolg van
de economische recessie?
Rob Valkenburg: De verwachting is dat er op z'n vroegst pas over twee jaar een eerste paal in de
grond geslagen kan worden. De verwachting is dan ook dat we al een heel eind door de economische
recessie heen zijn en dat we zeker weer mogen gaan rekenen op financiële inkomsten van derden.
Wat die zullen zijn, is nu nog koffiedik kijken. Wel zullen we daarmee hard aan de slag gaan en zijn
we gezien de huidige contacten positief gestemd dat dit gaat lukken, zeker omdat we ook
milieuvriendelijk willen gaan werken. We kijken daarbij continu naar de risico's, maar we hoeven niet
alles in een keer op te bouwen en te ontwikkelen. We kijken heel goed naar de kosten en baten en dit
is een uitgelezen kans om een prachtig terrein te verwerven waar we in de toekomst onze activiteiten
kunnen gaan doen.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
N.a.v. de antwoorden over de PM-posten in de kostenraming. Enerzijds staat er dat Scouting
Nederland alle kosten draagt, anderzijds staat er dat het bestuur er vanuit gaat dat bijvoorbeeld de
kostenpost voor boscompensatie door anderen gedragen zal worden. Is dit niet te optimistisch in deze
economische tijd?
Rob Valkenburg: De intentie is altijd geweest dat we een terrein krijgen van de overheid waar we
kunnen kamperen. Daarom gaat het bestuur er nog steeds van uit dat de compensatie van het bos
niet door Scouting Nederland betaald zal worden.
Regio Drenthe, Hans Kuipers
Het is nog niet helemaal helder of er ook echt wordt ingezet op het neerzetten van een kantoor op het
nieuwe terrein. Is het mogelijk in de bestemmingsplanprocedure mee te nemen dat er ook een kantoor
op termijn mogelijk is?
Rob Valkenburg: Het kantoor verhuizen kost geld en dus contributie. Het bestuur heeft dus niet de
intentie om het kantoor te verhuizen, tenzij we weg moeten uit Leusden. In dat geval krijgen we geld
waarmee de verhuizing betaald kan worden en is het landgoed Scouting de eerste keuze. Daarom is
dit bij voorbaat meegenomen in het bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan heeft overigens een duur
van tien jaar en het bestuur verwacht niet dat dit binnen de komende tien jaar gaat spelen.
Regio Weert, Rob Broens
Het gaat om een behoorlijk kapitaal dat uit de reserves van Scouting Nederland wordt getrokken. Is
het zeker dat dit op termijn niet gaat leiden tot contributieverhoging wanneer er tegenvallers ontstaan?
Rob Valkenburg: Wij willen het landgoed volledig zonder contributieverhoging realiseren. De kosten
moeten onder andere terugkomen uit de exploitatie van het terrein en een opslaggelegenheid op het
terrein, waardoor het magazijn in Lelystad verkocht kan worden en er geen vervoerskosten meer zijn.
Als blijkt dat de bouwplannen hiermee niet volledig gerealiseerd kunnen worden, betekent dit dat de
bouwplannen aangepast zullen worden. Het landgoed moet zichzelf kunnen bedruipen en de
investering moet terugverdiend kunnen worden. N.B. Het kapitaal komt uit de reserves van het
Scouting Nederland Fonds in plaats van uit de reserves van Scouting Nederland.
Regio De Meijerij, Manuel Groot Zevert
Wil graag de suggestie doen om bij de verdere planontwikkeling en realisatie het onderwijs te
betrekken, bijvoorbeeld in de vorm van stages of afstudeeropdrachten.
Rob Valkenburg: Deze suggestie nemen we graag mee, dit gebeurt ook al bij andere activiteiten.

Verslag landelijke raad – 10 december 2011

4

Regio Zeeland, Fons Hiel
Mag ik uit het antwoord van de penningmeester opmaken dat de meegestuurde begroting ter
informatie is en er geen begrotingsvoorstel ligt waarover een besluit wordt genomen?
Rob Valkenburg: Klopt, het is een indicatieve begroting op verzoek van de landelijke raad ter
onderbouwing van de plannen voor de ontwikkeling van het terrein in de toekomst. Hierover hoeft nu
nog geen besluit te worden genomen. Wanneer er concrete plannen zijn voor bijvoorbeeld de bouw
van een pand op het terrein, komt er een concreet begrotingsvoorstel voor de landelijke raad.
Rondom de IJssel, Wim Willems
Naar aanleiding van het hiervoor gegeven antwoord door het bestuur, wil ik nog even toelichten dat de
bedoeling van een commissie is om in de voorbereiding van de plannen in de komende twee jaar
als sparringpartner voor het bestuur op te treden. Verder blijkt er verwarring te zijn waarover straks
besloten gaat worden, kan het bestuur hier nog even duidelijkheid in geven?
Rob Valkenburg: Het bestuur vraagt de landelijke raad om goedkeuring voor de investering van
± € 500.000 aan kosten die we moeten maken om er een eenvoudig evenemententerrein van te
kunnen maken, zonder verdere voorzieningen. Daarnaast zegt het bestuur toe, naast de
driemaandelijkse voortgangsrapportage en voorafgaand aan de concrete investeringsplannen, in de
komende twee jaar terug te komen bij de landelijke raad met een voorstel op welke wijze, commissie
of anderszins, de landelijke raad optimaal betrokken kan worden bij de ontwikkeling van de verdere
plannen.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
Kan het bestuur aangeven wat in het stappenplan de 'go' en 'no go' momenten zijn waarmee zij naar
de landelijke raad wil terugkomen?
Rob Valkenburg: Er zijn drie duidelijke 'go-no go' momenten. De eerste is nu, met het verzoek in te
stemmen om met het evenemententerrein aan de slag te kunnen gaan. Daarna volgt er over ongeveer
twee jaar nog een moment voor de plannen van de verdere inrichting van het terrein, zoals met een
pand en ten slotte komt het bestuur zeker ook nog terug bij de landelijke raad wanneer er ooit sprake
mocht zijn van een verhuizing van het landelijk servicecentrum uit Leusden.
De landelijke raad stemt unaniem in met het voorstel voor het landgoed Scouting, d.w.z.:
a. De procedures te starten voor het inrichten van een eenvoudig evenemententerrein, zonder verdere
voorzieningen, waarvoor een investering van ± € 500.000 gedaan zal moeten worden.
b. Voor grote investeringen voor bouw van een pand en opslag van materialen, komt het bestuur t.z.t.
terug naar de landelijke raad met een concreet voorstel inclusief een investerings- en dekkingsplan.
c. Wanneer het kantoor weg moet van de Larikslaan 5 in Leusden, zal ook in dat geval het bestuur
met een concreet voorstel komen voor de landelijke raad.
7. Terugkoppeling meningsvormend deel regio-evaluatie
Jothijs van Gaalen en Jacqueline Vredenbregt presenteren de belangrijkste aanbevelingen aan de
regio's en het landelijke niveau, zoals die in het meningsvormend deel naar voren zijn gekomen de
bijbehorende Powerpoint-presentatie staat op www.scouting.nl, bij de stukken van de landelijke raad).
De top drie van belangrijkste aanbevelingen voor het landelijk en regioniveau bestaat uit:
Landelijk niveau
Regioniveau
1. Herijken basisondersteuning (L4).
1. Ondersteuningsaanbod regio’s presenteren op
de regiowebsite (R1).
2. Inrichten webpagina m.b.t. overzichten
2. Onderzoek evenwichtige verdeling
ondersteunende teams en contactgegevens (L3). ondersteuning naar groepen in regio (R4).
3. Opstarten project regio-ontwikkeling (L1).
3. Duidelijk informatie Scouting Academy op
regiowebsite plaatsen (R2).
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Tijdens de meningsvormende discussie zijn de volgende extra aanbevelingen naar voren gekomen:
• Maak gebruik van elkaars sterke punten.
• Werk samen! Met elkaar vormen we de regio, de vereniging!
• Sla bruggen: tussen besturen, tussen leiding (horizontaal en verticaal).
• Kijk goed naar de volgordelijkheid van acties en stuur zo nodig bij.
Jacqueline Vredenbregt meldt dat het bestuur graag aan de slag gaat om de belangrijkste
aanbevelingen en quick-wins verder uit te werken. Om te beginnen door hier tijdens het komende
regiovoorzittersoverleg op de Forumdag in januari over te discussiëren. Vervolgens zegt het bestuur
toe in de landelijke raad van december 2012 de voortgang van de aanbevelingen aan de landelijke
raad terug te koppelen.
De regio-evaluatie is beschikbaar op www.scouting.nl bij de stukken van de landelijke raad.
De uitkomsten per regio worden voor de kerstvakantie nog digitaal ter attentie van het regiobestuur
gestuurd naar de betreffende regiovoorzitters.
Marjolein Sluijters meldt aanvullend dat de regiospelen voor bevers en welpen in januari 2012 klaar
zijn.
8. Voordrachten bestuursleden en stemming
Marion Geerligs: licht de selectie- en voordrachtsprocedure voor de nieuwe bestuursleden toe. Er is
sprake geweest van een open procedure in samenwerking met HRM, waarop meerdere kandidaten
hebben gereageerd. De voorgedragen kandidaten passen het beste bij de opgestelde functieprofielen.
Wanneer Boudewijn Revis wordt benoemd tot nieuwe voorzitter van de vereniging, kunnen
medewerkers van regio's, steunpunten en landelijk niveau op de Forumdag van 14 januari aanstaande
met hem kennismaken. Ook kunnen leden van de landelijke raad hem voorafgaand aan 14 januari
bellen of mailen bij vragen of opmerkingen.
Regio Helmond, Erik Verschuure
Er is vanuit de regio kritiek geweest op enkele uitlatingen die Boudewijn vanuit andere functies heeft
gemaakt. Wat vindt het bestuur hiervan?
Marion Geerligs: Onze huidige voorzitter bekleedt ook een politieke functie en we verwachten met
Boudewijn daar op eenzelfde goede manier mee te kunnen omgaan.
De voorzitter vult aan dat hij de afgelopen jaren zeker heeft ervaren als voorzitter van de vereniging
aangesproken te worden op zaken die hij vanuit zijn professionele, politieke functie als kamerlid heeft
gezegd. Daarbij moeten we ons realiseren dat Scouting bestaat uit mensen met allerlei mogelijke
banen en geloofsovertuigingen, dat geldt ook voor de landelijke raadsleden en ook voor het landelijk
bestuur. Al die mensen met verschillende achtergronden, verschillende overtuigingen en verschillende
meningen dragen bij aan de diversiteit van Scouting. Belangrijk is om hierover op een open manier
met elkaar te blijven communiceren.
Regio Vlietstreek, Carla Vermeulen
Boudewijn is van de VVD-fractie en heeft niet zoveel op met subsidies voor verenigingen. Wat is nu
zijn opstelling t.a.v. de subsidiëring van verenigingen nu hij mogelijk voorzitter van onze vereniging
wordt?
Marion Geerligs: Hier is met Boudewijn ook over gesproken en in het gesprek kwam naar voren dat hij
niet tegen subsidies is, maar het ook belangrijk vindt dat we als Scouting realistisch naar de toekomst
kijken en ook moeten nadenken hoe we zelfstandig de toekomst tegemoet kunnen treden.
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Marjolein Sluijters licht haar motivatie voor herbenoeming als landelijk bestuurslid toe. Zij wil graag
verder als internationaal commissaris en met de realisatie van bijvoorbeeld het roverscoutprogramma.
Daarbij geeft Marjolein aan bijzondere aandacht te willen geven aan het vergroten van de
betrokkenheid van vrouwen in de landelijke raad.
9. Voortgangsrapportage speerpunten programma's meerjarenbeleid 2011-2015
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
Er wordt binnenkort een nulmeting gedaan vanuit het programma Groepsontwikkeling. Wij krijgen
signalen dat groepen al hun mailadressen uit Scouts Online willen halen, waarmee de administratie
van groepen achteruit gaat.
Bas Mulder: Alle groepen zijn geïnformeerd over de nulmeting. Het is mogelijk dat sommige ouders dit
als een extra belasting zien, maar de ervaring wijst uit dat er wel altijd heel veel respons op dit soort
enquêtes is. Dat is ook erg prettig, want voor het totaalbeeld zijn wij gebaat bij zoveel mogelijk
respons.
Regio Noord-Holland Midden, Meta Kroon
Is de nulmeting wel nodig voor groepen die net aan het programma Groepsontwikkeling hebben
meegedaan of binnenkort aan mee gaan doen?
Bas Mulder: In overleg met de coaches zal gekeken worden of het mogelijk is dubbelingen eruit te
halen van groepen die minder dan zes maanden geleden aan het programma Groepsontwikkeling
hebben deelgenomen of dit binnen zes maanden gaan doen.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
Er wordt nog steeds gesproken over een 'medium' voor de roverscouts. Het lijkt erop dat de
roverscouts nu een onevenredig financieel deel krijgen toebedeeld voor de ontwikkeling en
implementatie. Kunnen we met dit beperkte budget wel een volwaardig programmamiddel voor deze
belangrijke leeftijdsgroep realiseren? Zijn er al data beschikbaar wanneer wat gedaan wordt om
duidelijkheid naar de groepen te geven en is het toch niet mogelijk om, al dan niet in afgeslankte
vorm, een boek te ontwikkelen waarin de basiselementen van het programma worden uitgelegd?
Rob Valkenburg: Het klopt dat de roverscouts onevenredig toebedeeld zijn, maar ze krijgen meer dan
de andere leeftijdsgroepen. De kosten voor de boeken voor de andere leeftijdsgroepen worden door
de verkoop weer terugverdiend. Dat is bij de roverscouts niet het geval, maar het bestuur is toch
bereid in deze belangrijke leeftijdsgroep te investeren. Daarbij wordt in samenwerking met de
leeftijdsgroep gekeken wat binnen het beschikbare budget het beste medium voor roverscouts is.
Marjolein Sluijters vult aan, dat het bestuur de roverscouts absoluut belangrijk vindt, als volwaardige
vijfde speltak. De projectgroep is op dit moment bezig om te kijken wat hiervoor het beste medium is.
Volgens de planning is dit begin najaar 2012 klaar.
Regio De Langstraat, Hans van den Burg
Is de informatie uit de nulmeting ook op groeps- of regioniveau beschikbaar?
Bas Mulder: Er is op dit moment geen capaciteit om de resultaten uit de nulmeting per groep of regio
apart eruit te halen. Het gaat om een algemene meting om een algemeen beeld van de voortgang te
krijgen, zoals in opdracht van de landelijke raad ook is besproken met de evaluatiecommissie
Groepsontwikkeling. Specificaties per groep of regio geven, kost enorm veel tijd.
Jacqueline Vredenbregt vult aan dat de algemene resultaten van de nulmeting wel breed beschikbaar
worden gesteld voor groepen en regio's.
De voortgangsrapportage 2012 wordt, met medeneming van gedane toezeggingen, door de landelijke
raad vastgesteld.

Verslag landelijke raad – 10 december 2011

7

10. Activiteitenplannen 2012
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
De resultaten in de activiteitenplannen zijn te algemeen gesteld om na afloop in de landelijke raad
vast te stellen wat er nu precies gerealiseerd is.
De voorzitter zegt toe de resultaten in de volgende activiteitenplannen preciezer en meer toegespitst
te formuleren.
Team waterwerk, Jan Muntjewerf
De ambities van de Scouting Academy liggen heel erg hoog. Kan dit wat meer getemporiseerd
worden?
Nic van Holstein: We moeten op landelijk niveau voortgang boeken in de voorbereiding van trainingen
en zaken in regio's op orde krijgen, dus we moeten aan de slag. Tegelijk zien we dat de implementatie
in veel groepen tijd nodig heeft en geleidelijk zal gaan. Dit zal de komende jaren aandacht krijgen,
bijvoorbeeld richting de praktijkbegeleiders, die hierin een belangrijk aanspreekpunt voor de groep
zijn.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
De overstapmodules voor leidinggevenden staan nu tot eind 2012 gepland, zou dat tot eind 2013
kunnen?
Nic van Holstein: Er worden nu nog centraal overstapmodules gegeven, maar ook na 2012 is het
mogelijk een overstapmodule te volgen, ze horen tot de reguliere modulereeks van Scouting
Academy. Het is dan aan regio's zelf om het overstappen in de toekomst vorm te geven. Het voordeel
van het volgen van een overstapmodule voor eind 2012 is wellicht dat je dan met een grotere groep
deelnemers bent.
Regio Helmond, Erik Verschuure
Wij zien in de regio het probleem dat de praktijkcoaches niet opgeleid kunnen worden.
Nic van Holstein: Als er problemen zijn met het scholen van praktijkcoaches, kan de regio contact
opnemen met de Scouting Academy (scoutingacademy@scouting.nl).
De activiteitenplannen worden door de landelijke raad vastgesteld.
11. Financiën en beheer
Rob Valkenburg licht voorafgaand toe dat met de voorliggende begroting wordt voorgesteld een deel
van het tekort van 2011 terug te verdienen in 2012 en 2013. Daarom staat er een positief resultaat
vermeld voor de begroting 2012. Daarnaast is het de bedoeling de begrotingen in de toekomst
flexibeler op te stellen door niet alle kosten vast te zetten. Nu is het heel moeilijk tijdig bij te sturen in
geval van tegenvallers, omdat de financiële ruimte in de vereniging zeer beperkt is.
Regio ZON, Jos Groenewegen
Is de contributieverhoging een vaste of een tijdelijke contributieverhoging?
Rob Valkenburg: Het gaat om een tijdelijke contributieverhoging tot en met 2015, die voor de helft
wordt ingezet met ingang van 2012, en vanaf 2013 tot en met 2015 voor het volledige bedrag geldt.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
Op pagina 86 van de agendastukken staat dat in 2012 de Scoutcard niet meer wordt verstrekt. Dat
betekent dat groepen hiermee geen korting meer kunnen krijgen.
Rob Valkenburg: De Scoutcard is in de huidige vorm te duur en is een van de dingen waar het bestuur
op wil bezuinigen. We gaan oplossingen zoeken voor de kortingen, maar tegen zo laag mogelijke
kosten.
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Regio Haarlem, Andrea Nagelmaker
In de beantwoording van de regiovraag over de financiën op pagina 35, wordt gesteld dat de
overschrijding op de exploitatie 2011 grotendeels weer bezuinigd wordt met een overschot op de
begroting 2012. Waar staat dat overschot precies vermeld?
Rob Valkenburg: Het overschot staat vermeld op pagina 82 van de agendastukken. Bij de financiering
staat dat de lening Scouting Nederland Fonds wordt afbetaald met (-68), waardoor we de Exploitatie
regulier daarboven met 68 positief vermeld staat. Het totale exploitatieresultaat is dan nog -22
negatief, doordat we -90 aan de exploitatie programma Groepsontwikkeling uitgeven. Dit zijn kosten
die voor de baat uitgaan. Het programma Groepsontwikkeling wordt namelijk wel gestart voordat de
volledige contributieverhoging is doorgevoerd. Deze kosten worden in de navolgende jaren weer
gecompenseerd door de volledig ingevoerde contributieverhoging.
De begroting wordt unaniem door de landelijke raad goedgekeurd.
Westelijke Mijnstreek, Jos Stijnen
In het advies van de financiële commissie wordt er op gewezen dat bij een voortgaande daling van
leden er verdere bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Is er al bekend aan welke bezuinigingen
het bestuur denkt en staan ons nog verrassingen te wachten?
Rob Valkenburg: In de begroting 2012 staat duidelijk een aantal posten aangegeven waarop wordt
bezuinigd, zoals de Scoutcard en het inkrimpen met een halve fte beroepsformatie. Het is natuurlijk
koffiedik kijken of er in 2012 of daarna tegenvallers komen, maar daarom is het dus van belang om de
begrotingen in de toekomst meer flexibel op te stellen.
12. Benoemingen a.d.h.v. getelde stemmen
Boudewijn Revis wordt met 34 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 blanco stemmen, gekozen en
benoemd in de functie van voorzitter van het landelijk bestuur.
Michaël Lansbergen wordt met 38 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 blanco stemmen, gekozen en
benoemd als lid van het landelijk bestuur.
Marjolein Sluijters wordt met 39 stemmen voor en 2 stemmen tegen, herbenoemd als lid van het
landelijk bestuur.
De voorzitter meldt dat Rob Valkenburg zijn functie als penningmeester met ingang van de landelijke
raad in juni 2012 neerlegt.
13. Planning landelijke raad 2012
Landelijke raad
16 juni 2012
Inleveren regiovragen
uiterlijk 27 mei 2012
Verzending agendastukken
uiterlijk 5 mei 2012
Inleveren agendavoorstellen
uiterlijk 15 april 2012
Landelijke raad
Inleveren regiovragen
Verzending agendastukken
Inleveren agendavoorstellen

15 december 2012
uiterlijk 25 november 2012
uiterlijk 3 november 2012
uiterlijk 14 oktober 2012

Indienen agendapunten, regiovragen en helpdesk voor vragen en informatie:
landelijkeraad@scouting.nl.
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14. Rondvraag
De voorzitter bedankt de evaluatiecommissie regio-evaluatie.
Regio Hollands Midden, Luc Rader
Het is nu niet mogelijk om voor regionale evenementen een overzicht te krijgen van medewerkers die
al een VOG hebben of juist nog zouden moeten aanvragen.
Rob Valkenburg: Dat lijkt ons zeker wenselijk en het was ons niet bekend dat dit niet mogelijk is. We
gaan het na, maar kunnen hier in verband met mogelijke realisatiekosten nog geen harde toezegging
over doen. De regio's zullen over het antwoord worden geïnformeerd.
Rond de Biesbosch, Jeroen van der Weijde
Bij de stukken zat een brief van de geschillencommissie waarin zij de suggestie doen voor het
opzetten van een juristenpool. Hoe gaat het landelijk bestuur hier mee om?
Lars Wieringa: Het bestuur is al bezig met zo'n juristenpool. Want alle kennis die we vrijwillig van onze
achterban kunnen krijgen, hoeven we niet duur in te huren. Er zijn op dit moment wel contacten met
enkele juristen, maar ze kunnen zich nog steeds bij ons aanmelden.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
Naar aanleiding van de brief van de geschillencommissie: is het mogelijk dat musea en Labelterreinen
ook een plek krijgen in huishoudelijk reglement en dat het advies van de geschillencommissie daarbij
wordt betrokken?
Lars Wieringa: In 2010 bij de herziening van het huishoudelijk reglement, is met de
geschillencommissie, de commissie van beroep en andere commissies heel goed gekeken naar
verschillende aspecten van het huishoudelijk reglement. Volgend jaar, bij de eerstvolgende herziening
van het HR, gaan we dat opnieuw bij de verschillende commissies te rade over noodzakelijke
aanpassingen. Deze suggestie zal daarbij meegenomen worden.
Regio Rivierenland, Wouter de Jonge
1. Waarom krijgt de landelijke raad de brief, wat is de noodzaak ervan?
Lars Wieringa: De brief van de geschillencommissie is een brief aan de landelijke raad. Dus is het ook
aan de landelijke raad te bekijken wat ze daarvan vindt.
2. Daarnaast is er een ingediende regiovraag niet in de stukken terecht gekomen en dus ook niet
beantwoord.
De vraag luidde: ‘Bij de laatste Scout-In was het voor het museum niet mogelijk om deel te nemen
daar de organisatie besloten had dat er geen tenten op het terrein mochten worden geplaatst. Tegen
deze beslissing kon niemand in verweer gaan. Misschien moet het toezicht op dergelijke
evenementen gestructureerder aangepakt worden. Voorstel: Het landelijk bestuur kan in
voorkomende gevallen beslissingen van de organisatie van grote landelijke evenementen herzien.’
Marion Geerligs: Dit was natuurlijk niet de bedoeling. Blijkbaar is de vraag, die wel was beantwoord, in
de opmaak van het verslag verloren gegaan. Het antwoord is, dat het landelijk bestuur meekijkt in het
formuleren en het vaststellen van de opdracht. Zolang een projectgroep goed draait en binnen de
kaders van de projectopdracht blijft, zal het bestuur zich hier niet actief mee bemoeien en is dit een
verantwoordelijkheid van de projectleider.
Regio De Baronie, Thédor Ebben
Is er enige indicatie te geven wanneer de selectiemodule in Scouts Online het weer doet?
Rob Valkenburg: Scouts Online is tijdelijk uit de lucht geweest voor een update. De selectiemodule is
binnenkort weer beschikbaar.
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Regio Eindhoven, Jan Smits
Ik heb in de commissie plusscouts gezeten en na mijn vertrek is de belofte gedaan dat er een
stappenplan zou komen, maar sindsdien is stil gebleven. Graag verslag van de voortgang.
Nic van Holstein: Er is een stappenplan afgesproken waarin een plusscouts een onderdeel van de
reguliere organisatie worden. Daarom wordt er ook met HRM gekeken hoe er aansluiting met het
vrijwilligersbeleid kan plaatsvinden. De stand van zaken wordt meegenomen in het jaarverslag van
2011, zodat iedereen op de hoogte is hoe het ermee staat.
Regio Neder-Veluwe/Flevoland, Serry van de Graaf
Heet het landgoed Scouting hartelijk welkom in deze mooie regio.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
1. Twee groepen in de regio hebben onlangs een rekening van de notaris ontvangen voor kosten de
overstap naar groepsvereniging, terwijl deze groepen als één van de eerste groepen hiermee bezig
was. Het dossier is bij de notaris zoekgeraakt en dat heeft tot vertraging geleid. Waar kunnen die
groepen aankloppen?
Lars Wieringa: Dat kan bij het landelijk servicecentrum.
Willemien Meershoek vult aan: Juridische vragen kunnen direct aan mij gesteld worden, dan wordt
ervoor gezorgd dat ze bij de juiste persoon terechtkomen.
2. Zijn er mogelijkheden voor een raamcontract voor centrale bankkosten, zodat er korting voor deze
kosten verkregen kan worden.
Willemien Meershoek: Er zijn soms voordelige deals voor verenigingen mogelijk. Hier zijn we al druk
mee bezig, zoals afvalverwijdering bij groepen via Van Gansewinkel. Daarnaast zijn we op dit moment
in gesprek met de Rabobank en met een energiebedrijf. De resultaten en mogelijkheden van deze
deals worden steeds bekendgemaakt via de website of via @-scout.
Regio Maasdelta, Han Admiraal
De regiovraag over de digitale stukken van de landelijke raad op de website is niet naar behoefte
beantwoord. Het punt is dat het handig is om te weten wat de definitieve versie is en dat we weten als
er meerdere keren een versie op internet wordt gezet.
Jacqueline Vredenbregt: Er is inderdaad een keer een andere versie geplaatst, waarbij in de
inhoudsopgave een kleine correctie heeft plaatsgevonden. We streven er zeker naar geen
verschillende versies te publiceren.
Regio De Langstraat, Hans van den Burg
Uit het overzicht van de overgang naar groepsvereniging blijkt dat er zestien groepen niet deelnemen
aan de overstap en zij houden zich daarmee niet aan het huishoudelijk reglement. Hoe gaan we
hiermee om?
Lars Wieringa: Dat is iets wat we een half jaar geleden ook hebben gesproken, daarbij is gevraagd
aan de regio's om dit voor de resterende groepen in de regio gezamenlijk op te pakken om te kijken of
er korting bedongen kon worden bij de notaris. Er blijken hierop echter vrij weinig vragen of actie
gekomen te zijn. Wat wij zien, is dat er soms een verschuiving in standpunten plaatsvindt bij het
wisselen van het groepsbestuur. Daarbij kijken we ook naar de contacten en betrokkenheid van
groepen in de regio en bij Scouting Academy. Met name groepen die zich hierin in positieve zin
onderscheiden, blijken op dit moment de meeste mogelijkheden te bieden en dat levert op dit moment
meer op dan de groepen die pertinent zeggen dat ze niet willen. Daarnaast zijn er ook nog bijzondere
groepen, zoals de musea, die wel over willen gaan, maar waarvan de mogelijkheden en
consequenties in verband met het huishoudelijk reglement nog bekeken moeten worden.
De voorzitter vult hierbij aan, dat er de volgende landelijke raad een lijst komt met naam en toenaam
van weigerachtige groepen en de acties die we tot dan toe genomen hebben om hen te overtuigen.
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Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
In onze regio veel vragen over de grote ambitie die onze vereniging heeft op gebied van
Groepspontwikkeling, Scouting Academy en Spel. Zou het mogelijk zijn om in de communicatie naar
groepen helder en tijdig aan te geven: hier zijn we mee bezig en dit wordt er van je verwacht?
Daarnaast wil de regio waardering uitspreken voor de voorzitter die bezig is met zijn laatste landelijke
raad.
Jacqueline Vredenbregt: We zijn ons ervan bewust dat er met alle vernieuwingen veel op de groepen
en regio's afkomt. We hebben altijd gezegd dat elke groep en regio de vernieuwingen in eigen tempo
oppakt. De ene groep begint eerst met het nieuwe spel en daarna pas uitgebreid met Scouting
Academy. Aan de andere kant is het zo dat deze dingen wel met elkaar samenhangen en niet te lang
na elkaar opgepakt moeten worden. Wat wij kunnen doen, is met Team communicatie en de
programmamanagers onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het hele verhaal helder naar de
groeps- en regiobesturen te communiceren.
Regio Delfland, Hermen van Dalen
Tijdens de presentatie Regio's informeren regio's viel het op dat zeer veel ouders het lidmaatschap
van hun kinderen aan andere ouders adviseren. Hierbij het advies om hier gebruik van te maken.
Daarnaast wordt de brief van de geschillencommissie juist op prijs gesteld. Daarmee krijgt de
landelijke raad zicht op wat de verschillende commissies doen. Ook goed dat de brief gezien de
inhoud alleen schriftelijk en persoonlijk naar de leden van de landelijke raad is verstuurd en niet
digitaal in het algemeen is verspreid.
Regio Den Haag, Fred van Nimwegen
De overstap naar groepsverenigingen is opgenomen in de nieuwe statuten van Scouting Nederland.
Deze liggen echter nog steeds ter goedkeuring bij WOSM. Tot die tijd gelden de oude statuten nog,
waarin wel de aanbeveling staat om een groepsvereniging te zijn, maar er nog geen sprake is van een
verplichting.
Lars Wieringa kijkt dit na en komt er later op terug.
Regio Rivierenland, Wouter de Jonge
1. Stemt de landelijke raad in met het sturen van de brief van de geschillencommissie en eventuele
andere toevoegingen aan de raad, ook in verband met de kosten?
De voorzitter geeft aan dat dit niet aan het bestuur of de raad is om te besluiten. De
geschillencommissie heeft zelf besloten een brief aan de raad te sturen, dus wordt de brief
doorgestuurd. De reacties op en het kostenaspect van de brief zullen met de geschillencommissie
worden besproken.
2. In het eerder gegeven antwoord over de overstap van groepen naar een groepsvereniging, wordt
gesteld dat de musea, als bijzondere groep, wel de overstap naar een groepsvereniging willen maken,
maar dat dit nog nader bekeken moet worden hoe dat kan. Dit klopt niet. De musea wensen deze
overstap niet te maken.
Lars Wieringa geeft aan dat er meer bijzondere groepen zijn, dan alleen de Scoutingmusea.
De voorzitter stelt voor dit onderwerp buiten de vergadering om verder uit te diepen.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
Merkt op dat hij de brief van de geschillencommissie verhelderend vond.
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Regio Maasdelta, Han Admiraal
Naar aanleiding van het antwoord van Jacqueline Vredenbregt op de vraag van Regio Rondom de
IJssel over een heldere en tijdige communicatie naar groepen over de vernieuwingen, hierbij de
suggestie om wanneer er brief aan de groepen wordt verzonden, kort op de achterkant te vermelden:
hier werkt Scouting Nederland aan en kernachtig Spel, Scouting Academy en Groepsontwikkeling te
benoemen.
Jacqueline Vredenbregt: Dank voor de suggestie.
Team waterwerk, Jan Muntjewerf
Maakt zich zorgen om het niet werken van de selectiemodule. Wat wordt er gedaan om dit in de
toekomst te voorkomen?
Willemien Meershoek: We hebben een fantastisch Scouts Online systeem. Dat moest geüpdatet
worden. Daar is met de hulp van heel veel vrijwilligers en enkele beroepskrachten negen maanden
aan gewerkt en was bijna gereed, maar er moesten nog een paar bugs in de selectiemodule opgelost
worden om de module ook in de toekomst weer zonder problemen te laten draaien. Mocht je toch nog
iets merken dat niet helemaal goed functioneert, stuur dan een mail naar helpdesk@scouting.nl en je
krijgt direct antwoord.
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
Meldt dat ondanks het grote aantal ingediende regiovragen, het voornemen is om vragen te blijven
stellen zolang dat verhelderend is voor het functioneren als landelijk raadslid. Ook de brief van de
geschillencommissie is verhelderend en wordt graag ontvangen.
Regio Delfland, Hermen van Dalen
In aanvulling op de vragen over Scouts Online: uit eigen ervaring is bekend dat er een grote groep
deskundige vrijwilligers en enkele beroepskrachten deel uitmaakt van Team Internet, die bereid zijn in
de complexe omgeving van Scouts Online hun kennis door te geven. Daarbij heeft Hermen een
professioneel internet beveiligingsbedrijf gevonden, die hele systeem op veiligheid en eventuele
lekken gaat doorlichten. Daarbij roept Hermen landelijke raadsleden op wanneer er in de eigen
geledingen deskundigen zijn die een bijdrage willen leveren aan het goed draaiend houden van
Scouts Online, zich bij Team Internet te melden.
Peter Leferink en Cathalijne Visser-Veldhuizen hebben voor de laatste keer deelgenomen als lid van
de landelijke raad, en de voorzitter dankt hen voor hun inzet.
15. Sluiting
Willemien Meershoek spreekt namens het landelijk bestuur Ger Koopmans toe, die met deze
landelijke raad afscheid neemt als voorzitter. Willemien bedankt Ger voor zijn inzet als voorzitter,
waarna hij een cadeau krijgt overhandigd.
Ger Koopmans, sluit voor de laatste maal als voorzitter van de vereniging de landelijke raad, met het
afleggen van een belofte: ‘Ik beloof dat ik een goed oud-voorzitter zal zijn, altijd voor Scouting en
Scouting Nederland en alle scouts zal opkomen, en ik geef jullie bij deze allemaal een hand. Als jullie
ooit een keer denken: doet hij het nou wel? Dan zeg ik jullie, laat het mij weten, dan beloof ik het nog
een keer. Ik zal me altijd voor Scouting en Scouting Nederland blijven inzetten. Dank!’

De volgende landelijke raad vindt plaats op zaterdag 16 juni 2012 te Amersfoort.
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2. Actielijst
Acties n.a.v. de beantwoording van de schriftelijke vragen voorafgaande aan de landelijke raad van
10 december 2011
1. De uitkomsten van de regio-evaluatie worden per regio, via de regiovoorzitter, aan de betreffende
regiobesturen ter beschikking gesteld.
2. Doorgeven van de suggestie aan de programmagroepen Spel en Scouting Academy om meer
aandacht te hebben voor deskundigheidsbevordering van regiomedewerkers op het gebied van het
vernieuwde spel.
3. Meenemen van het aandachtspunt jeugdparticipatie in het programma Spel, bijvoorbeeld bij de
ontwikkeling van een spelmiddel voor roverscouts.
4. Doorgeven aan de evaluatiecommissie Groepsontwikkeling om niet alleen naar groepen te kijken die
met het programma Groepsontwikkeling meedoen, maar ook naar groepen die bewust niet meedoen.
5. In de inrichtingseisen voor het landgoed Scouting opnemen dat het gebouw, een deel van de
kampeervelden en de terreinen die voor activiteiten bedoeld zijn, bruikbaar zijn voor scouts met een
beperking.
6. Documenten en presentaties eenvoudiger benaderbaar en beschikbaar maken op de website.
7. In 2012 vanuit het programma Groepsontwikkeling op zoek gaan naar mogelijkheden om meer support
te creëren voor de groepen die met de light-scan aan het werk gaan.
8. Bekijken of er binnen de reguliere activiteiten mogelijkheden zijn om via de Scouting Magazines, @scout en de websites aandacht te besteden aan de wet en belofte.
9. Bij de ontwikkeling van de trainingsmodules voor bestuursleden zal vanuit Scouting Academy een
klankbord gezocht worden om te borgen dat de modules aansluiten bij de praktijk.
10. Het vraagstuk van herkenbaarheid van plusscouts bekijken bij de integrale opname van plusscouts
in het vrijwilligersbeleid.

Verslag landelijke raad – 10 december 2011

14

Acties n.a.v. de vergadering van de landelijke raad van 10 december 2011
11. Elke drie maanden worden de leden van de landelijke raad middels een voortgangsrapportage
geïnformeerd en betrokken bij de voortgang van de ontwikkelingen van de plannen voor het landgoed
Scouting.
12. Bij tussentijdse belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot het landgoed Scouting, wordt het
uitgaande persbericht ter kennisgeving aan de leden van de landelijke raad doorgestuurd.
13. Het onderwijs wordt betrokken bij de verdere planvorming van het landgoed Scouting, zoals in de vorm
van stageplaatsen en/of afstudeeropdrachten.
14. De aanbevelingen n.a.v. de bespreking uitkomsten regio-evaluatie, worden besproken tijdens het
regiovoorzittersoverleg in januari 2012.
15. In de landelijke raad van december 2012 doet het bestuur verslag van de voortgang van de
top drie aanbevelingen n.a.v. de bespreking uitkomsten regio-evaluatie.
16. In overleg met de coaches zal gekeken worden of het mogelijk is groepen die minder dan zes
maanden geleden aan het programma Groepsontwikkeling hebben deelgenomen of dit binnen zes
maanden gaan doen, uit de selectie van de nulmeting te halen.
17. De algemene resultaten van de nulmeting van het programma Groepsontwikkeling worden breed
beschikbaar gesteld voor groepen en regio's.
18. De resultaten in de volgende activiteitenplannen worden preciezer en meer toegespitst geformuleerd.
19. Het bestuur zoekt oplossingen voor de kortingen bij het afschaffen van de Scoutcard.
20. Het bestuur gaat na hoe organisatoren van regionale evenementen via Scouts Online een overzicht
kunnen krijgen van medewerkers die hun VOG al hebben of juist nog moeten aanvragen.
21. De plaats van de musea en Labelterreinen in het huishoudelijk reglement wordt meegenomen in de
eerstvolgende herziening van het huishoudelijk reglement in december 2012.
22. De stand van zaken omtrent de plusscouts wordt meegenomen in het jaarverslag 2011.
23. De volgende landelijke raad komt er een lijst met naam en toenaam van groepen die weigeren de
overstap naar groepsvereniging te maken en de acties die dit tot dan toe zijn ondernomen om deze
groepen te overtuigen.
24. Met Team communicatie en de programmamanagers onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om
de invoering van de vernieuwingen helder naar de groepen en regio's te communiceren.
25. Nakijken hoe het staat met de goedkeuring van de nieuwe statuten van Scouting Nederland door
WOSM en de eventuele consequenties daarvan voor de verplichting van groepen over
te gaan tot een groepsvereniging.
26. De reacties op de brief van de geschillencommissie aan de leden van de landelijke raad en het
kostenaspect van de brief met de geschillencommissie bespreken.
27. De mogelijkheden van de overstap van bijzondere groepen, zoals de musea, naar een
groepsvereniging verder uitdiepen.

3. Besluitenlijst
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3. Besluitenlijst
Genomen besluiten op de landelijke raad van 10 december 2011
1. Het verslag, inclusief de actie- en besluitenlijst, wordt door de landelijke raad vastgesteld.
2. De landelijke raad stemt unaniem in met het voorstel, op basis van de notitie landgoed Scouting, d.w.z.:
a. De procedures te starten voor het inrichten van een eenvoudig evenemententerrein, zonder verdere
voorzieningen, waarvoor een investering van ± € 500.000 gedaan zal moeten worden.
b. Voor grote investeringen voor bouw van een pand en opslag van materialen, komt het bestuur t.z.t.
terug naar de landelijke raad met een concreet voorstel inclusief een investerings- en dekkingsplan.
c. Wanneer het kantoor weg moet van de Larikslaan 5 in Leusden, zal ook in dat geval het bestuur met
een concreet voorstel komen voor de landelijke raad.
3. De voortgangsrapportage speerpunten programma's meerjarenbeleid 2011-2015 wordt door de landelijke
raad vastgesteld.
4. De activiteitenplannen 2012 worden door de landelijke raad vastgesteld.
5. De begroting 2012 wordt unaniem door de landelijke raad vastgesteld.
Benoemingen
6. Boudewijn Revis wordt met 34 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 blanco stemmen, gekozen en benoemd
in de functie van voorzitter van het landelijk bestuur.
7. Michaël Lansbergen wordt met 38 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 blanco stemmen, gekozen en
benoemd als lid van het landelijk bestuur.
8. Marjolein Sluijters wordt met 39 stemmen voor en 2 stemmen tegen, herbenoemd als lid van het landelijk
bestuur.
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