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1. Verslag
1. Opening en mededelingen
Voorzitter Boudewijn Revis opent de vergadering van de landelijke raad en heet alle aanwezigen van
harte welkom. In het bijzonder de leden van het Programma Scouting Talent, die deze landelijke raad
aandacht vragen voor de actie Serious Request, die zich richt op het terugdringen van babysterfte.
Kathy Weertman licht toe dat er een heleboel groepen acties hebben bedacht om een bijdrage te
leveren aan Serious Request. Meer informatie hierover is te vinden op kominactie.nl/scouting. De
leden van de landelijke raad worden opgeroepen vrijwillig tijdens de lunch de waarde van hun broodje
te schenken aan deze actie.
Vervolgens stelt de voorzitter de bestuurskandidaten Wouter Zilverberg en Wieteke Koorn voor, zodat
tijdens de lunch met hen kennisgemaakt kan worden. Lisette van der Wurff-Elders is helaas
verhinderd.
Michaël Lansbergen licht het meningsvormend deel toe aan de hand van de PowerPoint-presentatie
‘Groepsontwikkeling en groei’ (de presentatie en uitkomsten van het meningsvormend deel zijn,
samen met het verslag, als download beschikbaar op www.scouting.nl).
De voorzitter opent het besluitvormend deel van de landelijke raad en stelt voor de agenda aan te
passen, zodat eerst een terugkoppeling van het meningsvormend deel kan plaatsvinden.
Michaël Lansbergen vat de uitkomsten van het meningsvormend deel samen (de samenvatting,
inclusief de uitwerking van de discussieflappen, is beschikbaar op www.scouting.nl).
2. Voordrachten en stemming
De bestuurskandidaten Wieteke Koorn en Wouter Zilverberg stellen zich voor en lichten hun motivatie
om zich respectievelijk als lid en als Internationaal Commissaris voor het landelijk bestuur kandidaat te
stellen. Aanvullend leest de voorzitter een brief voor van Lisette van der Wurff-Elders waarin haar
motivatie is verwoord.
Regio Eindhoven, Jan Smits
We hebben berichten gekregen dat de procedure voor de voordracht van bestuursleden al afgrond
was voor het versturen van de agendastukken, klopt dat?
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
Suggestie aan het bestuur de volgende keer om de volgende keer de voordrachtprocedure eerder te
starten, zodat achterliggende stukken zoals voorgeschreven in het huishoudelijk reglement tijdig
vooraf verstuurd kunnen worden.
Regio Hollands Midden, Luc Rader
We sluiten ons hierbij aan. De manier waarop de landelijke raad geïnformeerd wordt, hoeft niet
uitgebreid te zijn, maar wel tijdig.
De voorzitter beaamt dat het terecht is dat de raadsleden hier opmerkingen over maken. Het bestuur
blijkt iets te ambitieus te zijn geweest. Er is getracht drie openstaande functies tegelijk op te vullen én
daarbij de kandidaten de gelegenheid te geven kennis te maken en een tijdje mee te lopen en daarna
te besluiten tot een definitieve voordracht. Dit om te voorkomen dat iemand na korte tijd weer afhaakt.
Het oogmerk was juist om zorgvuldig te zijn en te zorgen dat de nieuwe kandidaten goed in het
bestuur passen. De ambitie om dat allemaal in een paar maanden te doen, was wat te groot en dat
gaan we in de toekomst anders aanpakken. Het idee is om voorafgaande aan de eerstvolgende
bestuurswisselingen in december 2013, alvast tijdens de raadsvergadering van 15 juni 2013 de
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profielen voor de bestuursleden met de raadsleden te delen, zodat deze eventueel kunnen meehelpen
bij het zoeken naar kandidaten. Op die manier kunnen we de procedure ook in tijd wat naar voren
halen.
De voorzitter vult aan dat naast de voordrachten voor het landelijk bestuur, Jacob van Ee wordt
voorgedragen als lid voor van de geschillencommissie.
Van de 49 stemgerechtigde raadsleden zijn er 42 aanwezig, waarmee het vereiste quorum
ruimschoots is gehaald.
3. Mededelingen
De voorzitter deelt mee dat aan eind van vergadering afscheid genomen kan worden van Willemien
Meershoek, directeur van Scouting Nederland. In de komende bestuursvergadering wordt het profiel
voor de nieuwe directeur vastgesteld, waarin ontwikkelingen zoals de nieuwe dienstverlening
meegenomen worden. Hopelijk kan het bestuur tijdens de landelijke raad van 15 juni de nieuwe
directeur voorstellen. Voor de tussenliggende periode heeft het bestuur Koos Brochard gevraagd
samen met Fedde Boersma de directie te vormen.
Nic van Holstein licht de huidige stand van zaken toe met betrekking tot het Nationaal landgoed. In de
week van 17 december worden de stukken voor de MER-procedure aan de gemeente Zeewolde
aangeboden, waarna de gemeente deze procedure kan starten. Met SBB en de provincie Flevoland
zijn gesprekken voortgezet over onder andere boscompensatie en erfgoed, en deze gesprekken
verlopen in goede harmonie. Daarnaast zijn er gesprekken gaande met de Hogeschool in Velp of er
binnen de onderwijsdoelstellingen studenten betrokken kunnen worden bij dit project. Ten slotte wordt
gewerkt aan het opzetten van een projectenorganisatie dat aan de gang zal gaan met het opstellen
van een stappenplan en een basisdocument voor het doorlopen van de verdere procedures en het
invullen van het landgoed.
4. Verslag, inclusief de actie- en besluitenlijst, landelijke raad 16 juni 2012
Vragen en opmerkingen zijn vooraf schriftelijk gesteld en beantwoord.
Regio Delfland, Hermen van Dalen
Naam wordt gespeld met één a in plaats van twee. Daarnaast heeft de voorzitter toegezegd terug te
komen op de vraag hoe de betrokkenheid bij de landelijke raad vergroot kan worden.
De voorzitter zegt toe dit snel te doen.
Het verslag, inclusief actie- en besluitenlijst, wordt door de landelijke raad vastgesteld.
5. Leeftijdsgrenzen plusscouts
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
Wat hebben de overlappende leeftijdsgrenzen voor plusscouts en roverscouts precies voor gevolgen
voor het programma en het meedoen aan landelijke ledenactiviteiten?
Nic van Holstein: We denken dat roverscouts nu een volwaardig programma hebben. Verder denken
we dat we voor de leden vanaf 18 jaar die geen roverscout willen worden, met de plusscouts een gat
opvullen. We willen nog bekijken hoe ze bij de landelijke ledenactiviteiten betrokken kunnen worden.
Regio Neder Veluwe, Anne Jan Telgen
Om hoeveel plusscouts gaat het?
Nic van Holstein: Precieze aantallen potentiële plusscouts tussen 18 en 21 jaar zijn niet bekend,
omdat ze op dit moment ook nog niet als zodanig geregistreerd zijn.
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Het voorstel om de leeftijdsgrens voor plusscouts te wijzigen in 18+ wordt door de landelijke raad
aangenomen met 40 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
6. Erkenning en plaats van bijzondere organisaties binnen Scouting Nederland
Regio Maasdelta, Han Admiraal
Ook steunpunten staan vermeld in het voorstel. Hoe werkt dat in de praktijk met personeelsleden van
steunpunten? Kunnen die dan ongemerkt als kaderlid worden aangemerkt? Een suggestie is om
hiervoor iets op te nemen, bijvoorbeeld dat iemand die in dienst van de vereniging is geen lid van het
bestuur kan zijn.
Lars Wieringa: Dat is een prima suggestie.
Regio Delfland, Hermen van Dalen
In het voorstel staat dat het landelijk bestuur in bijzondere situaties zelfstandig kan bepalen welke
wijze rechtspersonen als organisatieonderdeel van Scouting Nederland worden erkend. Kan de
landelijke raad hierover over enige tijd geïnformeerd worden om te kijken hoe het gaat en welke
besluiten hierover zijn genomen?
Lars Wieringa: Ja, het bestuur zegt toe om over enige tijd hierover aan de landelijke raad te
rapporteren.
Het voorstel ‘Erkenning en plaats van bijzondere organisaties binnen Scouting Nederland’ wordt
unaniem door de landelijke raad aangenomen, met 42 stemmen voor.
7. Herziening huishoudelijk reglement als gevolg van uitspraak geschillencommissie
Regio Parkstad Limburg, Jan Willem Gooijen
Grote waardering voor voorstel en wijze waarop landelijk bestuur op deze wijze alle groepen in het
land bij de vereniging houdt.
Lars Wieringa: Dank voor complimenten! Er is inderdaad hard gewerkt aan het vinden van een
passende oplossing en daarover zo snel mogelijk naar de groepen en regio's te communiceren.
Regio De Langstraat, Hans van den Burg
Wil het bestuur ook bedanken dat met het voorstel alle groepen bij de vereniging gehouden worden,
maar wil wel voorstellen om het voorstel over artikel 1 lid 2 een tijdelijk karakter te geven tot 1 januari
2017. Daarnaast zou het op prijs gesteld worden als er over de activiteiten die Scouting Nederland
onderneemt om groepen te stimuleren de overstap naar groepsvereniging te maken, wat beter
gecommuniceerd zou worden naar de groepen.
Lars Wieringa: Zoals ook bij de antwoorden op de regiovragen is aangegeven, is het bestuur niet voor
het opnemen van regels met een tijdelijk karakter in het huishoudelijk reglement, daar er al eerder is
afgesproken het huishoudelijk reglement elke twee jaar te herzien.
Regio Maasdelta, Han Admiraal
Kan er iets toegevoegd worden dat het gaat om groepen die vanaf een bepaalde datum al erkend
waren door Scouting Nederland, zodat er geen achterdeur openstaat voor nieuwe groepen die niet als
groepsvereniging willen functioneren?
Lars Wieringa: Die datum is vandaag. Vanaf nu dienen nieuwe groepen een groepsvereniging te zijn
om door Scouting Nederland erkend te kunnen worden.
Regio Neder Veluwe, Anne Jan Telgen
Zou graag, zoals bij het voorstel van Regio Zeeland in de regiovragen staat vermeld, bij artikel 1 lid 2
toegevoegd zien, dat deze groepen geen stemrecht hebben in de regio.
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Lars Wieringa: Daar is in de beantwoording van de regiovragen al uitgebreid op ingegaan en het
bestuur wil hierbij nogmaals benadrukken dat de omzetting naar groepsvereniging vooral gaat om de
hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat is en blijft het achterliggende argument. Zolang groepen door
Scouting Nederland erkend zijn, hebben zij alle rechten en plichten, ook al zijn ze nog geen
groepsvereniging. Maar je zou het als groepsbestuur jezelf en de vrijwilligers in de groep niet moeten
willen aan doen om risico's met de aansprakelijkheid te nemen. Hierbij nogmaals het verzoek aan de
regio's om dit ook uit te dragen naar groepen die nog niet zijn overgegaan. Het bestuur denkt dat dit
veel beter is dan het praten over een tijdelijke voorziening of een stok achter de deur.
Regio Westelijke Mijnstreek, Jos Stijnen
We zijn eigenlijk al vijf jaar bezig, maar de achterdeur blijft open staan. Daarom vragen we het
landelijk bestuur om een keer met vuist op tafel te slaan door het stellen van een duidelijke termijn
voor de overgang, waarna groepen die nog niet zijn overgegaan hun stemrecht verliezen.
Lars Wieringa geeft aan dat het klopt dat we er al vijf jaar mee bezig zijn, maar dat het bestuur bewust
heeft gekozen voor de weg van de geleidelijkheid en groepen met informatie en allerlei vormen van
communicatie te bewegen de overstap te maken. Zoals hiervoor aangegeven kiest het bestuur daarbij
niet voor een stok achter de deur.
Regio Delfland, Hermen van Dalen
Wanneer wij als regio een rol kunnen spelen om de resterende groepen te bewegen de overstap te
maken, dan horen wij dat graag.
Jacqueline Vredenbregt benadrukt dat het van ongelofelijk belang is dat regio's hierin meehelpen.
Groepen moeten beseffen dat ze een enorm risico lopen met de aansprakelijkheid van besturen. Alle
regiovoorzitters hebben een overzicht gekregen om welke groepen in hun regio het gaat. Er is al heel
veel communicatie gepleegd vanuit het land, maar vooral persoonlijke gesprekken tussen
regiobesturen en groepen kunnen daarbij helpen. Niet om groepen in een keurslijf te dwingen, maar
omdat ze ernstig risico lopen met hun eigen aansprakelijkheid.
Regio Helmond, Erik Verschuuren
Eén van de redenen dat een aantal groepen in Regio Helmond nog niet zijn omgezet in een
groepsvereniging, is de communicatiestoornis tussen het landelijk servicecentrum en de notaris. Dit
moet wel opgelost worden.
Lars Wieringa geeft aan dit probleem al eerder gehoord te hebben, maar niet te herkennen. Het is
verstandig om hier buiten de vergadering om even met elkaar naar te kijken.
Regio Maasdelta, Han Admiraal
We moeten met elkaar ook onder ogen zien dat het aantal middelen om dit de overstap af te dwingen
beperkt is, aangezien de groepen allemaal zelfstandige rechtspersonen zijn.
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
Wij zien meer in een maximale inzet van het landelijk bestuur in duidelijke communicatie om groepen
te bewegen de overstap te maken, dan in het nemen van maatregelen.
Regio ZON, Jos Groenewegen
Wij zijn ervoor groepen hier vrij in te laten. De groepsbesturen die de omzetting moeten regelen, zijn
tenslotte ook verantwoordelijk voor de eigen aansprakelijkheid. Het probleem en de
verantwoordelijkheid daarvoor dus bij de groepsbesturen zelf laten liggen.
Lars Wieringa geeft aan deze visie niet te delen. Het gaat namelijk wel om een verenigingsbesluit door
de landelijke raad. De voorgestelde maatregel zien we dan ook als een reparatie naar aanleiding van
de uitspraak van de geschillencommissie. Laten we vooral met elkaar in discussie blijven, zodat we op
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afzienbare termijn met elkaar kunnen constateren dat ook de laatste groepen de overstap hebben
gemaakt. Het eerste moment daarvoor is de herziening van het huishoudelijk reglement in 2014 en
het bestuur zal de landelijke raad daarbij tussentijds blijven rapporteren over de stand van zaken.
Door de landelijke raad worden 41 geldige stemmen uitgebracht (1 onthouding), waarbij het voorstel
met 37 stemmen voor en 4 stemmen tegen wordt aangenomen.
8. Algemene herziening huishoudelijk reglement naar aanleiding van eerder genomen besluiten
Het voorstel wordt zonder wijzigingen per acclamatie aangenomen.
9. Wijziging statuten Scouting Nederland ten behoeve van goedkeuring wereldbonden
Door de landelijke raad worden 41 geldige stemmen uitgebracht (1 onthouding), waarbij het voorstel
met 40 stemmen voor en 1 stem tegen wordt aangenomen.
10. Voortgangsrapportage speerpunten programma’s meerjarenbeleid 2011-2015
Groepsontwikkeling:
Regio ZON, Jos Groenewegen
Er staan nu nog geen cijfers in de voortgangsrapportage over de effecten van het programma
Groepsontwikkeling op het aantrekken van het aantal leden. Heeft het bestuur enig zicht wanneer die
cijfers er wel zijn?
Jacqueline Vredenbregt: In het programma is opgenomen dat we elk jaar een voortgangsmeting doen.
Vorig voorjaar is de nulmeting gehouden en dit voorjaar wordt dan weer een meting gehouden en dat
is ook het moment dat we er ook cijfers bij kunnen doen.
Regio Fryslân, Hans Wigman
Vanuit de regio wordt de algemene opmerking gemaakt dat er wel aan veel dingen tegelijk wordt
gewerkt, zoals omzetting van groepstichting en het programma Groepsontwikkeling en dat er daarmee
wel veel op het bordje van de groepen wordt gelegd.
Jacqueline Vredenbregt: Dat begrijpen we, daarom wordt het programma Groepsontwikkeling ook
gefaseerd uitgevoerd. Pak wel de dingen op die je als groep zelf echt belangrijk vindt en doe het in je
eigen tempo.
Regio Parkstad Limburg, Jan Willem van Gooijen
Complimenten voor de 'Laat je uitdagen!'-materialen. We zien dat er nu veel minder groepen aan
'Scout It Out' deelnemen dan in het verleden aan de Nationale Scoutingdag. Daarom willen we hierbij
graag de suggestie meegeven om misschien toch weer een algemene dag te organiseren, zoals
vroeger bijvoorbeeld de Nationale Scoutingdag.
Jacqueline Vredenbregt: Dank voor de complimenten en suggestie.
Regio Delfland, Hermen van Dalen
Grote complimenten over de 'Laat je uitdagen!'-campagne. Laten we dit vasthouden!
Jacqueline Vredenbregt: Bedankt voor de complimenten. Daarbij vooral dank aan de programmamanagers Groepsontwikkeling en de mensen van het landelijk servicecentrum die hier heel hard aan
gewerkt hebben.
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Spel:
De voorzitter vermeldt dat de toezegging is gedaan dat aan het eind van dit jaar de Roverscoutgids
klaar zou zijn en dat is gelukt! Daarmee is het laatste boek in de reeks nieuwe spelboeken
gerealiseerd.
Lars Wieringa laat de gids aan de landelijke raad zien en geeft aan dat de gids nu in productie gaat
en vanaf de Forumdag (12 januari) verkrijgbaar is.
Scouting Academy:
Regio Fryslân, Hans Wigman
Vanuit de regio komen opmerkingen dat trainingen vaak zijn geformuleerd in HBO-taal.
Nic van Holstein: Goed dat je het noemt, het is natuurlijk de bedoeling dat de modules goed werkbaar
zijn in de praktijk. Er zijn ook speciale sessies waarin trainers vanuit regio’s samen met mensen van
Scouting Academy werken aan het samenstellen van modules en daar is jullie input ook heel erg
welkom.
Regio Vlietstreek, Carla Vermeulen
Het programma Groepsontwikkeling hebben we goed aan de groepen weten uit te leggen en dat loopt
in de regio dan ook als een tierelier, maar met Scouting Academy zijn we echt een beetje aan het
worstelen.
Nic van Holstein geeft aan dat Scouting Academy ondertussen heel aardig op koers raakt, zo zijn er
het afgelopen jaar informatiebijeenkomsten geweest waar 27 regio’s aan hebben deelgenomen. Hier
was Regio Vlietstreek niet bij, daarom is het goed om binnenkort contact met Scouting Academy op te
nemen om dit op te pakken.
Regio De Langstraat, Hans van den Burg
Bij ons loopt Scouting Academy juist als een tierelier, maar schijnt wel erg moeilijk te zijn om
praktijkcoaches te registreren. Wij willen het bestuur hierbij graag oproepen om het registreren van
praktijkcoaches soepeler te laten verlopen.
Nic van Holstein: Fijn dat het bij jullie goed loopt! We gaan het registreren van praktijkcoaches
oppakken, net zoals het aanbieden van trainingen. Soms zijn er weinig aanmeldingen, dus we doen
ook een beroep op jullie om te zorgen dat de mensen die het aangaat komen.
Regio Drenthe, Hans Kuipers
We hebben gelezen dat e-learning niet doorgaat, maar onze regio kan bij twee modules al een e-toets
afnemen en als we zijn bereid dit ook te delen met andere regio’s.
Nic van Holstein: Als je dit landelijk moet organiseren, ontwikkelen en up-to-date moet houden, gaat
dit behoorlijk wat geld en tijd kosten. We willen eerst toetsen of mensen bereid zijn hiervoor te betalen
en natuurlijk is het ook goed om goede ervaringen te delen als je die als regio hebt.
Regio Drenthe, Hans Kuipers
Onze e-learningmodules zijn al betaald en we zullen er voor zorgen dat de cijfers hiervoor worden
opgestuurd, zodat het land er gebruik van kan maken.
Boudewijn Revis: Dank daarvoor!
Regio De Langstraat, Hans van den Burg
We hebben drie praktijkcoaches die hun training hebben afgerond, maar het lukt niet om hun
kwalificatie in het systeem te registreren (dit is ter plekke opgelost).
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Regio Zuidoost-Brabant, Peter Hendriks
Dit speelt ook bij ons.
Nic van Holstein: We gaan kijken of dit opgepakt kan worden en zullen hier zo snel mogelijk bij de
regio op terug komen.
11. Voorstel dienstverlening Scouting Nederland
Bas Mulder licht het voorstel toe: In de vorige landelijke raad is een aantal thema’s besproken en
sindsdien is er heel hard gewerkt om de visie op de nieuwe dienstverlening uit te werken. Afgelopen
jaren is er veel veranderd in wat wij doen. Denk aan de vernieuwingen in het kader van het
jubileumjaar 2010, het meerjarenbeleidsplan en de oprichting van specifieke programmagroepen.
Daarnaast is er ook een financiële uitdaging door het afnemend aantal leden. De combinatie van al
deze factoren is uitgewerkt in dit voorstel. Centraal staat hierin hoe wij dienstverlening kunnen
organiseren aan regio’s en groepen onder de noemers Scoutvriendelijk, verbindend en
kennisontsluitend. Hierbij wordt aan de landelijke raad gevraagd de visie op de nieuwe dienstverlening
vast te stellen. Het resultaat hiervan zien we dan terug in de jaarlijks vast te stellen activiteitenplannen
en voortgangsrapportages.
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
De landelijke raad gaat over hoofdlijnen, maar het voorstel is wel heel algemeen. Ik weet niet waar we
precies ja tegen moeten zeggen. Het voelt als een blanco cheque.
Regio Delfland, Hermen van Dalen
Dit gevoel ondersteun ik. Ik kan de consequenties hiervan niet overzien en kan geen blanco cheque
geven voor de uitvoering waar ik ook geen gezicht bij zie en niet weet welke stappen er precies
worden gedaan. Ik kan hierover op dit moment alleen een besluit nemen wanneer het gaat om het
vaststellen van een visie.
Bas Mulder: Dat klopt. Het is een visiedocument waarin op hoofdlijnen in thema's is aangegeven hoe
wij diensten willen gaan verlenen in de toekomst. Dit heeft consequenties voor de inzet van
beroepskrachten, waarover de directie van Scouting Nederland de regie voert. De directie rapporteert
hierover aan het landelijk bestuur en het landelijk bestuur aan de landelijke raad. Uitgangspunt is om
meer kostenefficiënt te werken én meer tegemoet te komen aan de vragen en behoeften uit het land.
Beroepskrachten worden daarbij steeds meer ingezet om vrijwilligers te vinden, te binden en te
begeleiden.
Regio ZON, Jos Groenewegen:
In aansluiting op de groeiplannen zoals besproken in het meningsvormend deel: Witte vlekken en
ondersteuning aan nog niet bestaande Scoutinggroepen komen niet terug in de stukken. Is het
bestuur van plan dit op te nemen in de visie?
Bas Mulder: Ja dat kan. Het gaat in dit visiedocument vooral om hóe we de dienstverlening gaan
doen. We proberen daarbij kansen te creëren, ook financieel, voor een nieuwe groeistrategie. Dit geeft
in de toekomst ook ruimte om daar nog besluiten over te nemen.
Regio Vlietstreek, Carla Vermeulen:
Dit plan gaat heel erg steunen op vrijwilligers en ook in regio klinkt het geluid dat die moeilijk te vinden
zijn. Hoe gaat Scouting Nederland dit aanpakken en misschien kunnen wij hier van leren?
Bas Mulder: Wij doen al goede ervaringen op met het oprichten van een kennisnetwerk, waarin op dit
moment al 14 mensen zitten. Hierbij wordt specifiek gelet op de omstandigheden waarin we een
beroep op mensen doen, zoals een goede begeleiding, aandacht en persoonlijke contacten.
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Regio Eindhoven, Jan Smits
Zijn de landelijke projectteams om input voor het visiedocument gevraagd?
Bas Mulder: Ja, want via het landelijk managementteam is hier uitgebreid over gesproken en ook de
projectteams zijn daarbij gevraagd hoe zij hun werk in de toekomst goed zouden kunnen doen.
Regio Fryslan, Hans Wigman:
In het visiedocument staat op pagina 117, dat wanneer een regio behoefte heeft aan ondersteuning
op de drie programmapijlers (Spel, Scouting Academy en Groepsontwikkeling) er in eerste instantie
ondersteuning bij een buurregio kan worden gevraagd. Hoe heeft men dat voor ogen? Is hier
voldoende consensus over?
Bas Mulder: In het voorstel voor de nieuwe dienstverlening zijn de uitkomsten uit de regio-evaluatie
meegenomen, maar is ook in voorgaande meningsvormende discussies de landelijke raad
nadrukkelijk meegenomen. Zo is de visie om een in eerste instantie een beroep te doen op
ondersteuning vanuit een buurregio, iets dat nadrukkelijk in de gesprekken met mensen vanuit de
regio's zelf naar voren is gekomen.
Regio Fryslan, Hans Wigman:
Ik zie in stuk wel iets over landelijke ledenactiviteiten als leuk en uitdagend, maar mis nog een stukje
visie wat we er verder mee willen.
Bas Mulder: Landelijke ledenactiviteiten zijn een belangrijk instrument om de spelvisie te
implementeren in groepen en we kiezen er daarbij voor de organisatieteams van de landelijke
ledenactiviteiten zelf de verantwoordelijkheid te geven om dit te realiseren. Dat staat ook in de
opdracht die ze meekrijgen.
Regio Fryslan, Hans Wigman:
Er wordt in het visiedocument gesproken over een mix van communicatiemiddelen. Wat is daar de
visie op?
Bas Mulder: We zien een veranderende tijd en omstandigheden en we zoeken naar efficiënte
manieren om communicatie naar leden vorm te geven, waarbij gekeken wordt naar een passende mix
van schriftelijke en digitale middelen.
Regio Fryslan, Hans Wigman:
Op pagina 116 van het visiedocument staat aangegeven, dat producten worden ontwikkeld op basis
van brede vraag. Wat wordt daar mee bedoeld?
Bas Mulder: Wij moeten goed op de centen van vereniging letten, waarbij dus ook producten en
ontwikkelingen alleen ingezet worden als die echt nodig zijn of daar bij veel groepen behoefte aan is.
We hebben daarbij onder andere met het programma Groepsontwikkeling een goed instrument om te
peilen waar groepen echt op zitten te wachten.
Regio Eindhoven, Jan Smits
Het doorbelasten van kosten aan landelijke ledenactiviteiten leidt tot hogere deelnemerskosten. We
hebben hier vooral zorgen over ten aanzien van de kleinschalige landelijke ledenactiviteiten, in
verband met de hoge vaste kosten.
Nic van Holstein: We hebben met elkaar afgesproken dat landelijke ledenactiviteiten kostendekkend
moeten zijn, dat geldt ook voor ondersteuning vanuit het landelijk servicecentrum. We gaan dus in
gesprek met projectleiders over de verdeling van de kosten, maar blijven ook kijken hoe de
dienstverlening aansluit bij wat projecten en landelijke ledenactiviteiten echt nodig hebben. Zo krijgen
we scherp hoe de kosten en de deelnemersprijzen reëel te houden zijn bij wat we bieden.
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Regio Zeeland, Alwin van Ombergen
We hebben zorgen over het kunnen vinden van voldoende vrijwilligers en vragen het bestuur niet iets
nieuws te beginnen voordat bemensing daarvoor geregeld is.
Bas Mulder: Ja, het is een uitdaging vrijwilligers te vinden, maar we hebben ook niet veel keus. We
zijn een vrijwilligersorganisatie en we kiezen er nu voor om beroepskrachten vooral in te zetten op het
ondersteunen van vrijwilligers in plaats van het allemaal zelf te doen.
Regio Delfland, Hermen van Dalen
De ontwikkelingen in het land en de dienstverlening moeten goed zichtbaar zijn voor de regio's.
Daarom hierbij het verzoek om de landelijke raad en de regio's goed over voortgang hierin te
informeren.
Bas Mulder: Het bestuur zal de regio's en de landelijke raad goed informeren hoe de principes van de
nieuwe dienstverlening worden vertaald in de activiteiten.
Door de landelijke raad worden 36 geldige stemmen uitgebracht (6 onthoudingen), waarbij het
voorstel 'Dienstverlening Scouting Nederland' met 35 stemmen voor en 1 stem tegen wordt
aangenomen.
12. Activiteitenplannen 2013
Marion Geerligs licht de activiteitenplannen toe aan de hand van een PowerPoint-presentatie
(de presentatie is, samen met het verslag, als download beschikbaar op www.scouting.nl).
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
Verzoek om een lustrumactiviteit voor explorers, zoals eerder is toegezegd, als landelijke
ledenactiviteit aan de activiteitenplannen voor 2013 toe te voegen. Een lustrumactiviteit kan veel
explorers trekken, daarom het voorstel deze activiteit toch op te nemen.
Marion Geerligs: Het bestuur is niet tegen een lustrumactiviteit, maar we moeten wel helder hebben
waarom we dit zouden moeten doen. Daarom hierbij het voorstel om later vandaag, na de
vergadering, onder andere met Regio De Meijerij te bekijken of en hoe we dit kunnen doen en of het
realistisch is.
Regio Drie Rivieren Utrecht, Jacob van Ee
We kunnen de regio's ook uitdagen om de lustrumactiviteit zelf te realiseren?
De voorzitter beaamt nogmaals dat de zorg wordt gedeeld, maar het bestuur nu nog niet helemaal kan
overzien wat de consequenties zijn.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
Waar het ons om gaat dat de activiteit gewoon doorgaat en er gewoon is. Nu het duidelijk is dat het
bestuur niet tegen een lustrumactiviteit is en van plan is na de vergadering met betrokken regio's over
de mogelijkheden te overleggen, kunnen we ons daar wel in vinden.
Regio Rondom de IJssel, Luc Rader
Het is wel kwalijk dat er niet over gecommuniceerd wordt dat een belofte uit 2008 niet nagekomen
wordt.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur dit te harte neemt en dit daarom nu probeert op te lossen.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
Voor landelijke ledenactiviteiten hebben we jaren geleden het besluit genomen om de ScoutShop bij
bestellingen de eerste indiening van offerte te gunnen en op basis daarvan te kijken of het elders
goedkoper kan. Nu hebben we gehoord dat landelijke ledenactiviteiten alles verplicht bij de ScoutShop
moeten afnemen, dat lijkt op niet toegestane koppelverkoop. Voorstel is om het eerder genomen
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besluit in stand te houden en landelijke ledenactiviteiten niet teveel te forceren verplicht bij de
ScoutShop te kopen. Ook in het nieuwe voorstel wordt immers gesteld dat projectenteams zelf
verantwoordelijk zijn voor het organiseren en uitvoeren van hun activiteiten.
Nic van Holstein: Het staat als een paal boven water dat de ScoutShop altijd probeert een goed
concurrerend en kwalitatief goed aanbod te doen. Wat verwacht wordt van landelijke ledenactiviteiten
staat helder in de projectopdracht en de handleiding landelijke ledenactiviteiten. De spelregels in de
handleiding worden binnenkort ook weer herzien en dat is de plaats waar deze afwegingen gemaakt
worden.
Regio Klein Gelderland, Bas Oudewortel
Daar ben ik het niet mee eens. De kosten voor landelijke ledenactiviteiten lopen op en het zijn de
deelnemers die hiervoor opdraaien. Je maakt hiermee inbreuk op de wet en beperkt daarmee de
mogelijkheden van organisatieteams. Het is dus niet wenselijk en handig om verplicht bij de
ScoutShop producten af te nemen. Laat die verplichting dus achterwege.
Nic van Holstein: Te zeggen dat we hiermee de wet overtreden, is buiten proportie. Wij gaan er als
vereniging zelf over hoe we onze activiteiten organiseren en vormgeven en daarbij is ook de
ScoutShop onderdeel van de vereniging. Deze discussie kan verder echt beter gevoerd worden met
de projectleiders van de verschillende landelijke ledenactiviteiten.
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
Deze discussie komt steeds terug en voelt niet juist. Het landelijk bestuur is opdrachtgever van de
landelijke ledenactiviteiten en geeft de kaders van de opdrachten mee. Een sneer naar het bestuur
past hierbij niet.
De activiteitenplannen 2013 worden per acclamatie door de landelijke raad vastgesteld.
13. Regio’s informeren regio’s
Zoals reeds bij de beantwoording van regiovragen in de nazending is vermeld, is dit agendapunt is dit
agendapunt komen te vervallen.
14. Financien en beheer
Rondom de IJssel, Wim Willems
Kan in het vervolg de ScoutShop in de jaarrekening expliciet apart genomen worden, zodat er een
goede doorkijk komt in de kosten en investeringen? Dit wordt nu uit de algemene begroting niet
duidelijk.
Nic van Holstein geeft aan dat voor de ScoutShop het algemeen resultaat is opgenomen, maar zal
kijken wat er mogelijk is om bij de afrekening meer inzicht in de kosten en investeringen te geven.
Regio Parkstad Limburg,
De kosten voor het programma Groepsontwikkeling komen duidelijk in de begroting naar voren. Naar
aanleiding hiervan nog even de vraag of de contributieverhoging voor Groepsontwikkeling inderdaad
een tijdelijke verhoging is?
Nic van Holstein: Dat klopt. Bij besluit over het programma Groepsontwikkeling is daarbij de afspraak
gemaakt dat het programma Groepsontwikkeling eind 2014 geëvalueerd wordt.
De begroting 2013 wordt per acclamatie door de landelijke raad vastgesteld.
15. Voorstel 'Van donateur naar verbondenheid'
Nic van Holstein licht toe, dat wat het bestuur hier voorstelt niet zozeer een nieuwe donateursactie is,
maar een integrale actie om nieuwe en vertrekkende leden en hun ouders te binden aan de
vereniging, waarvan het leveren van een financiële bijdrage aan het Scouting Nederland Fonds een
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onderdeel is. Het Scouting Nederland Fonds is de belangrijkste bron waarmee we groepen in geval
van calamiteiten kunnen ondersteunen en alle beetjes helpen. Er is dus naar aanleiding van de
evaluatie van de oude donateursactie gekozen voor een veel bredere aanpak, waarbij het vooral gaat
om het binden van nieuwe en vertrekkende leden en hun ouders aan de vereniging. Dat is
een wezenlijk andere insteek dan het steunen van de eigen groep en het is dan ook niet de bedoeling
gelden bij groepen weg te trekken.
Regio Hollans Midden, Luc Rader
Het is ons niet duidelijk of Scoutinggroepen opnieuw bezwaar kunnen maken. Wij hechten er waarde
aan dat groepen die in het verleden bezwaar hebben gemaakt, dit nu ook weer kunnen doen.
Nic van Holstein: Zoals in het plan staat omschreven, is het niet de bedoeling om in de voorgestelde
nieuwe brede aanpak onderscheid te maken tussen groepen, omdat dit een lastige procedure is. Het
gaat daarbij ook niet om huidige leden, maar alleen om nieuwe en vertrekkende leden.
Regio Vlietstreek, Carla Vermeulen
Bij ons in de regio is veel commentaar en weerstand op de donateursactie en jullie gaan maar gewoon
door?
Nic van Holstein: We gaan niet gewoon maar door. Naar aanleiding van de evaluatie van de oude
donateursactie is duidelijk voor een andere insteek gekozen, waarbij het vooral ook gaat om het
binden van nieuwe en vertrekkende leden en hun ouders bij de vereniging. Het is een bredere
aanpak.
Regio Parkstad Limburg, Jan Willem Gooijen
Gezien het resultaat van de vorige donateursactie lijkt het ons niet handig deze actie opnieuw te
houden. We denken ook niet dat jeugdleden zo betrokken zijn bij Scouting Nederland dat een
investering in brieven rendabel is. Misschien is het te overwegen de brieven te combineren met een
uitnodiging om aan een evenement deel te nemen, zoals de Scout-In.
Nic van Holstein: De kosten zaten niet alleen in verzending van brieven, maar ook in het uitzoeken en
herverdelen van de opbrengsten naar groepen. Daarnaast gaan we nu juist ook meer investeren in
het versterken van de binding van nieuwe en oud-leden bij de vereniging.
Regio De Langstraat, Hans van den Burg
Wij waren blij verrast dat het bestuur ook de externe exposure invult in dit voorstel, daarom waren de
groepen bij ons in de regio akkoord.
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Eén van de nog niet benutte mogelijkheden, is
bijvoorbeeld het aanspreken van miljonairs die geld bij een ANBI (goed doel) stallen, binnen de fiscale
mogelijkheden.
De voorzitter bedankt Wim voor zijn suggestie.
Regio Haarlem, Andrea Nagelmaker
Mijn regio is er niet erg voor, maar ik ben wel positief over het voornemen om via het Scouting
Nederland Fonds deze inkomsten te benutten voor het ondersteunen van groepen en regio's die in
nood verkeren.
Regio de Langstraat, Hans van den Burg
Bij ons in de regio kon men zich niet voorstellen dat groepen er bezwaar tegen zouden hebben dat
oud-leden benaderd zouden worden.
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Regio Weert, Rob Broens
Ik zou het op prijs stellen als de inhoud van de brief bij het voorstel gevoegd wordt.
Nic van Holstein: Die zit er nu niet bij, omdat de brieven of mailings nog niet opgesteld zijn. De inhoud
hiervan wordt ook anders, omdat het niet meer gaat om een strikte donateursbrief, maar meer om een
welkomst- en afscheidsmailing waarin het kunnen leveren van een bijdrage aan het Scouting
Nederland Fonds een onderdeel is. Het is een prima idee om de opzet en de inhoud van de brief met
de groepen te delen.
Regio Fryslân, Hans Wigman
Als er sponsoring wordt gezocht, wordt er dan ook gekeken naar maatschappelijk verantwoorde
organisaties?
Nic van Holstein: Ja, we hebben vaststaand beleid over sponsoring en maatschappelijk verantwoorde
organisaties.
Regio Parkstad Limburg, Jan Willem Gooijen
Wij trekken de waarde van het Scouting Nederland Fonds absoluut niet in twijfel, wij denken alleen dat
brieven sturen niet het gewenste effect zou hebben, want dat kost meer dan het oplevert.
Nic van Holstein: We zullen zeker ook een deel van de correspondentie per mail doen, waarbij we wel
gaan kijken wat het meest effectief is.
Regio Overijsselse Vechtstreek, Jeroen Niemeijer
Kan er in het voorstel nog onderscheid gemaakt worden tussen bestaande en nieuwe leden?
Nic van Holstein: Ja, het is dus de bedoeling om alleen nieuwe en vertrekkende leden te benaderen.
Regio Maasdelta, Han Admiraal
Als ik het goed begrijp, maakt het dus niet uit of je als groep een opt-out hebt gedaan, want huidige
leden krijgen sowieso geen brief meer?
Nic van Holstein Het klopt dat huidige leden geen brief meer krijgen, nieuwe leden en vertrekkende
leden dus wel.
Regio Zon, Jos Stijnen
Krijgen de groepen die voorheen bezwaar hebben gemaakt tegen de oude donateursactie, vooraf nog
informatie over het nieuwe beleid als het besluit wordt aangenomen?
Nic van Holstein: Als het voorstel wordt aangenomen, gaan we alle groepen hierover informeren.
Het voorstel wordt in stemming gebracht, waarbij door de landelijke raad 40 geldige stemmen worden
uitgebracht (2 onthoudingen). Het voorstel wordt met 31 stemmen voor en 9 stemmen tegen
aangenomen.
16. Benoemingen aan de hand van de getelde stemmen
Voordracht geschillencommissie
Jacob van Ee is door de landelijke raad met 41 stemmen voor, benoemd als lid van de
geschillencommissie (1 onthouding).
Voordrachten landelijk bestuur
Wieteke Koorn is door de landelijke raad met 38 stemmen voor en 2 stemmen tegen, benoemd als lid
van het landelijk bestuur (2 onthoudingen).
Lisette van der Wurff-Elders is door de landelijke raad met 34 stemmen voor en 2 stemmen tegen,
benoemd als lid van het landelijk bestuur (6 onthoudingen).
Wouter Zilverberg is door de landelijke raad, met 30 stemmen voor en 5 stemmen tegen, benoemd als
Internationaal Commissaris binnen het landelijk bestuur (7 onthoudingen).
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Boudewijn Revis is door de landelijke raad met 38 stemmen voor en 3 stemmen tegen, herbenoemd
in de functie van voorzitter van het landelijk bestuur (1 onthouding).
17. Rondvraag
Regio Drie Rivieren Utrecht, Jacob van Ee
Jacob geeft aan dat als gevolg van de benoeming in de geschillencommissie, hij vanaf heden geen
plaatsvervangend lid meer is van de landelijke raad en tevens aftreedt als lid van de financiële
commissie.
Regio Essnlaand, Johannes de Boer
In navolging van wat Regio Helmond zei over de gebrekkige communicatie tussen het notariskantoor
en de groepen, is dat ook bij ons in de regio voor een aantal groepen het grootste struikelblok.
Daarnaast blijkt sinds de laatste wijzigingen in Scouts Online het invoeren nieuwe leden veel
omslachtiger. Kan daar naar gekeken worden?
De voorzitter zegt toe de opmerkingen mee te nemen.
Regio Zeeland, Alwin van Ombergen
Ons bereiken signalen dat watergroepen zich steeds minder vertegenwoordigd voelen in het land. We
willen hier graag aandacht voor vragen.
De voorzitter zegt toe dit mee te nemen.
Regio Hollands Midden, Luc Rader
Het lukt niet om contactgegevens van mederaadsleden uit Scouts Online te halen, wat soms wenselijk
is in de voorbereiding op de landelijke raad.
De voorzitter: We gaan regelen dat dit mogelijk is.
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
Sluit zich bij de voorgaande vragensteller aan. Dezelfde vraag is 1,5 jaar geleden ook gesteld. Nu
moeten we in aanvulling op Scouts Online zelf met Excel-lijstjes bezig gaan.
Regio Rondom de IJssel, Wim Willems
Wij zijn heel blij dat de Roverscoutgids af is en zien graag dat er veel exposure aan de nieuwe boeken
gegeven wordt, want ze zijn nog lang niet bij iedereen bekend.
De voorzitter bedankt Jacob van Ee namens het landelijk bestuur als vertrekkend plaatsvervangend
lid van de landelijke raad en als vertrekkend lid van de financiële commissie.
De voorzitter neemt ten slotte namens het landelijk bestuur afscheid van Jacqueline Vredenbregt en
Bas Mulder als lid van het landelijk bestuur en Internationaal Commissaris. Na de vergadering is er
een nieuwjaars- en afscheidsreceptie, waarbij tevens afscheid wordt genomen van Willemien
Meershoek als directeur van Scouting Nederland.
De voorzitter sluit de vergadering.
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2. Actielijst
Acties naar aanleiding van de beantwoording van de schriftelijke vragen voorafgaande aan de
landelijke raad van 15 december 2012
1. Het bestuur neemt het voorstel wat betreft de kringverenigingen over en stelt voor in artikel 103 van het
huishoudelijk reglement een nieuw lid toe te voegen: ‘Het kringbestuur van een kringvereniging heeft de
bevoegdheid om een lid van de kringvereniging op non-actief te stellen.’
2. De uitkomsten van de periodieke exit-enquête worden op hoofdlijnen teruggekoppeld of beschikbaar
gemaakt voor leden van de vereniging.
Acties naar aanleiding van de vergadering van de landelijke raad van 15 december 2012
3. Tijdens de landelijke raad van 15 juni 2013 worden de profielen voor de voordrachten voor kandidaat
bestuursleden voor de landelijke raad van 14 december 2013 gedeeld.
4. Snel oppakken van openstaande actie nr. 18 van de actielijst van het verslag van 16 juni 2012, met
betrekking tot het bekijken van de mogelijkheden om de betrokkenheid van leden bij de landelijke raad
te vergroten.
5. Bekijken hoe plusscouts bij de landelijke ledenactiviteiten betrokken kunnen worden.
6. Aanvulling op voorstel 'Erkenning en plaats van bijzondere organisaties binnen Scouting Nederland’,
voor personeelsleden van steunpunten.
7. Het over enige tijd informeren van de landelijke raad over besluiten die het bestuur heeft genomen over
de wijze waarop in bijzondere situaties rechtspersonen als organisatieonderdeel van Scouting
Nederland worden erkend.
8. Met Regio Helmond en Essnlaand kijken naar de communicatiestoornis die volgens de regio's tussen
de notaris en respectievelijk het landelijk servicecentrum en de groepen is ontstaan over de omzetting
naar groepsverenging.
9. De landelijke raad tussentijds blijven informeren over de stand van zaken inzake de omzetting naar
groepsvereniging.
10. Het oppakken van het aanbieden en trainingen voor en het registreren van praktijkcoaches.
11. Het bestuur zal de regio's en de landelijke raad goed informeren over hoe de principes van de nieuwe
dienstverlening worden vertaald in de activiteiten.
12. Met Regio De Meijerij bekijken of en hoe een lustrumactiviteit voor explorers in 2013 is te realiseren.
13. Kijken wat er mogelijk is om bij de afrekening meer inzicht in de kosten en investeringen van de
ScoutShop te geven.
14. Alle groepen informeren over het nieuwe beleid naar aanleiding van het aangenomen voorstel 'Van
donateur naar verbondenheid'.
15. Bekijken van het effect van de laatste wijzigingen in Scouts Online op het invoeren van nieuwe leden.
Dat zou veel omslachtiger zijn geworden.
16. Aandacht voor de vertegenwoordiging van watergroepen in het land.
17. Regelen dat leden van de landelijke raad contactgegevens van mederaadsleden uit Scouts Online
kunnen halen, voor het plegen van vooroverleg of het onderling stellen van vragen.

3. Besluitenlijst
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3. Besluitenlijst
Genomen besluiten op de landelijke raad van 15 december 2012
1. Het verslag van 16 juni 2012, inclusief de actie- en besluitenlijst, wordt door de landelijke raad
vastgesteld.
2. Het voorstel om de leeftijdsgrens voor plusscouts te wijzigen in 18+ wordt door de landelijke raad
aangenomen met 40 stemmen voor en 2 stemmen tegen.
3. Het voorstel 'Erkenning en plaats van bijzondere organisaties binnen Scouting Nederland’ wordt, met
medeneming van een aanvulling voor personeelsleden van steunpunten, unaniem door de landelijke raad
aangenomen met 42 stemmen voor.
4. Het voorstel 'Herziening huishoudelijk reglement als gevolg van uitspraak geschillencommissie', wordt
door de landelijke raad aangenomen met 37 voor en 4 stemmen tegen (1 onthouding).
5. Het voorstel 'Algemene herziening huishoudelijk reglement naar aanleiding van eerder genomen
besluiten', wordt zonder wijzigingen per acclamatie aangenomen.
6. Het voorstel 'Wijziging statuten Scouting Nederland ten behoeve van goedkeuring wereldbonden', wordt
door de landelijke raad aangenomen met 40 stemmen voor en 1 stem tegen (1 onthouding).
7. Het voorstel 'Dienstverlening Scouting Nederland' wordt door de landelijke raad aangenomen met 35
stemmen voor en 1 stem tegen (6 onthoudingen).
8. De activiteitenplannen 2013 worden per acclamatie door de landelijke raad vastgesteld.
9. De begroting 2013 wordt per acclamatie door de landelijke raad vastgesteld.
10. Het voorstel wordt 'Van donateur naar verbondenheid', wordt door de landelijke raad aangenomen
met 31 stemmen voor en 9 stemmen tegen (2 onthoudingen).
Benoemingen
11. Jacob van Ee is door de landelijke raad met 41 stemmen voor, benoemd als lid van de
geschillencommissie (1 onthouding).
12. Wieteke Koorn is door de landelijke raad met 38 stemmen voor, en 2 stemmen tegen, benoemd als lid
van het landelijk bestuur (2 onthoudingen).
13. Lisette van der Wurff-Elders is door de landelijke raad met 34 stemmen voor en 2 stemmen tegen,
benoemd als lid van het landelijk bestuur (6 onthoudingen).
14. Wouter Zilverberg is door de landelijke raad met 30 stemmen voor en 5 stemmen tegen, benoemd als
Internationaal Commissaris binnen het landelijk bestuur (7 onthoudingen).
15. Boudewijn Revis is door de landelijke raad met 38 stemmen voor en 3 stemmen tegen, herbenoemd in
de functie van voorzitter van het landelijk bestuur (1 onthouding).
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4. Presentielijst
Regio
Maasven
Essnlaand
Rond de Rotte
Weert
West-Brabant
Westelijke Mijnstreek
De Langstraat
Noordoost Brabant
Regio Delfland
Oude Graafland
Noord-Holland Noord
De Baronie
Drie Rivieren Utrecht
Twenteland
Parkstad Limburg
ZON
De Meierij

Naam
Rob Aerts
Johannes de Boer
Bart van Bree
Rob Broens
Karlijn Broker
Jos Stijnen
Hans van den Burg
Stijn van Cleef
Hermen van Dalen
Louis Deen
Yolanda Dekker
Thédor Ebben
Jacob van Ee
Paul Gering
Jan Willem Gooijen
Jos Groenewegen
Manuel Groot Zevert

Noord Veluwe/Flevoland

Alexander Haccou

Zuidoost Brabant

Peter Hendriks

Carboonland
Rivierenland
Hart van Brabant
Drenthe
Het Gooi
Haarlem
Overijsselse Vechtstreek
Zeeland
Klein Gelderland
Hollands Midden
Eindhoven
Neder Veluwe
Helmond
Utrechtse Heuvelrug
Rond de Biesbosch
Fryslân

Marcel de Jonge
Wouter de Jonge
Frank de Krom
Hans Kuipers
Reinold Mulder
Andrea Nagelmaker
Jeroen Niemeijer
Alwin van Ombergen
Bas Oudewortel
Luc Rader
Jan Smits
Anne Jan Telgen
Erik Verschuuren
Menno de Waal
Jeroen van der Weijde
Hans Wigman
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Regio
Rondom de IJssel
Regio Groningen
Maasdelta
Amsterdam Amstelland
Noord Holland Midden
Vlietstreek
Waterwerk
Landelijk bestuur
Landelijk bestuur
Landelijk bestuur
Landelijk bestuur
Landelijk bestuur
Landelijk bestuur
Landelijk bestuur
Landelijk bestuur
Landelijk bestuur
Landelijk bestuur
(benoemd)
Landelijk bestuur
(benoemd)
Directeur Scouting
Nederland

Naam
Wim Willems
Norbert de Wit
Han Admiraal
Lies Poesiat
Meta Kroon
Carla Vermeulen
Sjoerd Heeringa
Jacqueline Vredenbregt
Nic van Holstein
Boudewijn Révis
Lars Wieringa
Bas Mulder
Marion Geerligs
Jothijs van Gaalen
Michaël Lansbergen
Marjolein Sluijters
Wouter Zilverberg
Wieteke Koorn
Willemien Meershoek
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