4. Voordrachten
De landelijke raad wordt gevraagd te stemmen over deze voordrachten.
4a. Vacatures en voordrachten landelijk bestuur
Hierbij wordt de huidige stand van zaken aangaande vacatures en herbenoemingen voor leden van
het landelijk bestuur weergegeven. Tevens worden er voor diverse functies kandidaten aan de
landelijke raad voorgedragen.
Bestuursvacatures
Na de landelijke raad van 13 juni jl. waren in het landelijk bestuur de functie van voorzitter en de
functie van algemeen bestuurslid vacant. Voor de laatste functie diende, gezien de statutaire
bepalingen, een vrouwelijke kandidaat geworven te worden.
Werving
Voor beide vacatures heeft het bestuur een profiel opgesteld. Zoals afgesproken, is hierbij gebruik
gemaakt van het algemene wervingsprofiel zoals vastgesteld door de landelijke raad in 2012. Er is
een aantal aanpassingen gemaakt om aan te sluiten bij de vernieuwde werving vanuit HRM onder het
motto ‘Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig!’
De definitieve vacatures voor algemeen bestuurslid (vrouw) en voorzitter zijn vervolgens actief
kenbaar gemaakt via de Scouting Nederland-website, @-scout, Facebook, Twitter, LinkedIn en
Nu.werk.nl. Tevens zijn diverse netwerken ingezet om geïnteresseerden te kunnen bereiken.
Op beide vacatures hebben meerdere mensen gereageerd. We zijn verheugd dat we als vereniging
kwalitatief goede en enthousiaste mensen voor deze functies aan weten te trekken.
Na de selectieronde door het landelijk bestuur is de introductie- en begeleidingscommissie in de
gelegenheid geweest kennis te maken met de kandidaat voorzitter. Op basis van deze kennismaking
heeft de introductie- en begeleidingscommissie het volgende advies gegeven aan het landelijk
bestuur: “De introductie- en begeleidingscommissie heeft gesproken met de kandidaat voorzitter. Zij
heeft een positief advies gegeven aan het landelijk bestuur. De commissie is van mening dat de
kandidaat voldoet aan het in de profielschets gestelde. De combinatie van Scoutingervaring,
bestuurlijke en managementervaring heeft bijgedragen aan dit advies. Als commissie kijken wij uit
naar verdere samenwerking met hem. Wij adviseren de leden van de landelijke raad om in te
stemmen met de door het landelijk bestuur gedane voordracht.”
Voordrachten landelijk bestuur
Na zorgvuldige selectie en afweging draagt het bestuur graag de volgende benoemingen aan de
landelijke raad voor:
 Ten behoeve van de functie voorzitter:
Benoeming Jaap Boot: Jaap is sinds zijn zevende een betrokken scout. Hij is trainer geweest
in Regio ZON en bestuurslid van de eigen groep. Momenteel is hij nog scoutsleidinggevende.
Vanuit zijn werk en de politiek (fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Ede, tot eind
oktober 2015) heeft hij veel ervaring opgedaan met netwerken, verandermanagement en het
zorgdragen voor het volgen van de juiste processen. We hebben Jaap de afgelopen maanden
ervaren als een bruggenbouwer die geïnteresseerd is in de mens en zijn of haar drijfveren. Hij
past op dit moment uitstekend in onze visie dat we in dialoog onze vereniging een stap verder
kunnen helpen. Zijn voornemen om komend jaar ieder lid van de landelijke raad persoonlijk te
ontmoeten, is geen loze belofte. Jaap investeert in mensen, het kapitaal van onze vereniging.
Jaap staat voor een vereniging waarin we samen #Scouting2025 zíjn. Zie bijgaand cv.
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Ten behoeve van de functie algemeen bestuurslid:
Benoeming Esther Peeters: Esther kent Scouting vanaf de zijlijn via haar partner. Hierdoor
heeft ze een frisse blik op zaken die voor ons gewoon zijn. Dit hebben we in de
oriëntatieperiode ook mogen ervaren. Ze is een gedreven persoonlijkheid, ambitieus en
vooruitstrevend. Ze bereidt zich goed voor en blijft nieuwsgierig en onderzoekend. Esther weet
de boodschap van Scouting eigentijds over te dragen. Ze heeft bestuurservaring opgedaan als
bestuurslid en voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Ze neemt veel expertise mee op het
gebied het betrekken van jongeren en jeugd bij beleidsvorming. Zie bijgaand cv.

Herbenoemingen
Volgens het rooster van aftreden loopt de huidige zittingstermijn van Wouter Zilverberg aankomende
landelijke raad (december 2015) af als lid van het landelijk bestuur/Internationaal commissaris (IC)
van Scouting Nederland. Hij wil zich graag nog langer voor de vereniging inzetten en hij stelt zich
herkiesbaar in zijn huidige functie.
Ook de zittingstermijn van Wieteke Koorn als lid van het landelijk bestuur loopt volgens het rooster
van aftreden af in december 2015. Zij wil zich graag ook nog langer voor de vereniging inzetten en zij
stelt zich herkiesbaar in haar huidige functie als bestuurslid.
Het landelijk bestuur draagt dan ook graag voor herbenoeming aan de landelijke raad voor:
 Ten behoeve van de functie van landelijk bestuurslid/Internationaal commissaris (IC):
Herbenoeming Wouter Zilverberg: Wouter heeft de afgelopen drie jaar laten zien dat hij
binnen de WOSM een goede ambassadeur is voor onze vereniging en heeft zich
daarnaast samen met de IC WAGGGS bezig gehouden met het internationale beleid binnen
Scouting Nederland. Wouter heeft een stimulerende rol gehad in het uitbrengen van een bid
voor Roverway 2018 op ons nieuwe Scoutinglandgoed. Zijn ambitie is om zijn opgebouwde
internationale netwerk en zijn uitstekende dossierkennis op internationaal gebied met
eenzelfde passie in te zetten tijdens zijn volgende bestuursperiode. Daarnaast wil hij zich
blijven inzetten voor een aantal andere bestuurszaken, zoals het herzien van het
waarderingssysteem voor vrijwilligers. Zie bijgaand cv.
 Ten behoeve van de functie van algemeen bestuurslid:
Herbenoeming Wieteke Koorn: Wieteke heeft in haar eerste benoemingsperiode met een
warm hart gewerkt aan een positieve impuls binnen waterscouting. Daarnaast is zij van begin
af aan één van de portefeuillehouders voor Groepsontwikkeling en in bredere zin Ledengroei.
Vanwege haar professionele werkachtergrond is ze daarnaast een welkome aanvullende
support bij complexe juridische zaken gebleken. In een tweede termijn wil zij zich blijven
inzetten om Groepsontwikkeling gedegen af te ronden en bij te dragen aan #Scouting2025
vanuit een waterscoutingperspectief. Zie bijgaand cv.
Nieuwe bestuursvacature
Bestuurslid/Internationaal commissaris Lisette van der Wurff heeft aangekondigd tussentijds af te
treden, per 1 januari 2016. Daardoor is kort voor de verzending van de agendastukken een nieuwe
vacature ontstaan. De procedure voor de vacature voor een nieuwe vrouwelijke Internationaal
commissaris voor de WAGGGS en lid van het landelijk bestuur is inmiddels in gang gezet (zie Bijlage
1).
Het actuele rooster van aftreden van het landelijk bestuur, onder voorbehoud van de door de
landelijke raad te voltrekken benoemingen, is ter informatie in Bijlage 2 opgenomen.
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Cv Jaap Boot
Persoonlijke gegevens
Naam
Jaap Boot
Leeftijd
50 jaar
Studie en opleiding
2010
Crisis management for senior management
2008-2010
European Senior Management talent team (Opleiding
Europees strategisch- en tactisch management)
2006-2008
Top-talent management program HP Netherlands
(Senior Leiderschap, Strategisch- & Scenario management)
2000
Financieel management
1997
Presentatietechniek voor gevorderden
1996
Senior projectmanagement
1986-1996
Diverse technische trainingen (Operation systems, High-end Computersystemen)
1990-1994
Open Universiteit, Organisatiekunde
1981-1986
Technisch College, (Elektronica & computertechniek)
Scoutingervaring
Gegroeid van jeugdlid tot trainer binnen Scouting Nederland
Trainer/bestuurslid met als expertise: teamsamenwerking, mediator, conflicthantering en begeleiden
van groepen met problemen
1974-1982
Jeugdlid Langenberggroep Ede
1982-1993
Leiding Langenberggroep (welpen)
1984
Gilwell-training
1985
Organisatie Jubileum Jamboree Apeldoorn
1991-1995
Trainer WEK leeftijd Gewest Gelderland (start-, programma- en kamptrainingen)
1994-2002
Trainer Regio ZON (mediator, conflicthantering en teamopbouw)
1999-2002
Leiding Langenberggroep (sherpa’s)
2002-2006
Bestuurslid Langenberggroep (vicevoorzitter)
2014-heden
Leiding Langenberggroep (scouts)
Werkervaring
1986-heden

Hewlett-Packard CDS Nederland B.V. Member Country Managementteam
Vanuit een technische rol doorgegroeid via relatiemanagement en peoplemanager
naar lid van het Country management team van HP en HP-CDS.
Binnen het MT van HP CDS verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategie,
relatie en leveranciers specifiek cultuur en organisatie.
Senior Manager Hewlett-Packard CDS Nederland B.V.

Strategisch & tactisch management, bedrijfsontwikkeling

Aansturen managementteam (10 managers en indirect 300 medewerkers)

Eindverantwoordelijk voor inhuur & detachering via bedrijfsbureau (200
medewerkers)

Verantwoordelijk voor grote (internationale) in-source projecten

Opzetten en ontwikkelen van nieuwe takken in de service organisatie

Interesses en aanvullende informatie
 Lid Rotary Kernhem Ede
 Ouderraad CNS basisschool De Brugge, Ede
 Klankbordgroep CNS basisschool De Brugge (strategie & visie)
 Coördinator Video/Audio PKN Beatrixkerk Ede
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Zeilen en fotografie
Landrover Defender 90 (4x4 trials en techniek)

Cv Esther Peeters
Persoonlijke gegevens
Naam
Esther Peeters
Leeftijd
27 jaar
Studie en opleiding
2015-heden
Master Avondopleiding Bestuurskunde aan de Erasmus
Universiteit
2012-2013
Bijscholing lerarenopleiding Omgangskunde
2010-2011
Kopopleiding Tweedegraads Docent Omgangskunde, Cum Laude geslaagd
2009-2010
Minor Trainen en Coachen in Organisaties, Hogeschool Arnhem en Nijmegen
2006-2010
Opleiding Creatieve Therapie Drama, Hogeschool Arnhem en Nijmegen,
Met Genoegen geslaagd
2005 - 2006
Blatchington Mill School, Brighton, Engeland
2000 - 2005
Lorentz Casimir Lyceum, Eindhoven, Havo-diploma, profiel economie en maatschappij
Cursussen en training:
2014
Werkplaats van het Gesprek
2014
Wijffels Masterclass Besturen
2013
Wijffels Masterclass Besturen
2012
Hoe haal ik het beste uit anderen? Talent College
2011-2012
LOB-training, Helicon MBO Opleidingen Nijmegen
2009
Cursus Trainingsacteur, Bureau Berkhout de Branding
2006
Academy of Creative Training, Brighton, Engeland
2006
Academy of Creative Training, Brighton, Engeland
Scoutingervaring
Niet als scout zelf; partner is enthousiast lid van een groep
Werkervaring
2014-heden

2014

2013-2014
2012-2013
2012-2013
2011-2012

Projectleider NJR Impactprogramma, NJR
Het NJR Impactprogramma richt zich op het 'waarom, hoe en wat' van succesvol
jeugdbeleid.
Ondersteunend beleidsmedewerker directie Sociale Zaken, SER
Bij de SER ben ik betrokken geweest bij de dialogen die georganiseerd zijn rondom
het adviestraject Toekomst Pensioenen. Mijn aandacht was hierbij gericht op het
betrekken van jongeren en de mogelijkheden die de SER in de werving en organisatie
heeft om het voor jongeren interessant te maken. Daarnaast heb ik de rol van
gespreksleider vervuld tijdens de dialoogsessies.
Voorzitter, NJR
Vicevoorzitter en bestuurslid Onderwijs, Sociale Zaken en Jeugdbeleid, NJR
Bestuurslid, NJR het Bureau
Docent zorg en coach bij Activiteitenbegeleiding Natuur en Welzijn, Helicon MBO

Interesses en aanvullende informatie
2015-heden
Lid klankbordgroep Master Avondopleiding Bestuurskunde
2014-heden
Voorzitter, Bende van Oz (maakt nieuw theater. Vlot. Gestileerd. Ontwapenend.)
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2014-2015
2012-heden
2011-heden

Lid Raad van Advies, Morgen – het studentennetwerk voor een duurzame toekomst
Commissielid programma 'Effectief werken in de jeugdsector', ZonMw
Trainer en trainingsacteur bij o.a. NJR, Fontys Hogescholen, HAN

Cv Wieteke Koorn (i.v.m. herbenoeming)
Persoonlijke gegevens
Naam
Wieteke Koorn
Leeftijd
36 jaar
Studie en opleiding
 Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Nederlands
recht met afstudeerrichtingen Privaatrecht en Strafrecht, afgestudeerd
juni 2003
 Law Faculty at Queen’s University, Kingston, Canada: Client Counselling and Dispute
Resolution, Gaming Law, Racism and Canadian Legal Culture, 2001
 Rotterdams Montessori Lyceum, VWO diploma, 1997
Scoutingervaring
2012-heden
Lid landelijk bestuur Scouting Nederland
Portefeuille Ledengroei (o.a. Groepsontwikkeling) en Waterwerk
Ondersteunend bij Juridische zaken
1996-1999
Leiding en begeleiding Scoutingkampen van welpen en kabouters en explorers
1985-2000
Jeugd en kaderlid Scouting Starrenburggroep 37 te Rotterdam
Werkervaring
2004-heden

Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht, werkzaam bij diverse onderdelen. Sinds
2009 bij het Landelijk Parket Rotterdam.
Binnen het Openbaar Ministerie is het Landelijk Parket belast met de bestrijding van
(inter)nationaal georganiseerde criminaliteit. In het kader van de bestrijding van die
ondermijnende criminaliteit, is het streven naar een innovatieve, alternatieve en
multidisciplinaire aanpak met diverse partners.
Huidige functie: Coördinerend senior+ parketsecretaris Contra-Terrorisme &
Extremisme (Jihadgang)
Docent bij Studiecentrum Rechtspleging (SSR) voor de cursus ‘Terrorisme en
Terrorismebestrijding’
Assistent officier van justitie bij Regioparket Rotterdam

Interesses en aanvullende informatie
2009-heden
Organisatie congressen/themadagen/debat (verwijzing naar werkervaring
BOOM/Landelijk Parket)
2009-heden
(Bestuurs)lid van Quota International Club Rotterdam
Quota is een Internationale serviceclub waarbij vrouwen hun professionele netwerk
inzetten voor minder bedeelden
2005-2011
Vrijwilliger Amnesty International
2000-2001
Bestuur van Groninger Studenten Muziek Vereniging Pan bij studentenvereniging
Vindicat atque Polit
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Cv Wouter Zilverberg (i.v.m. herbenoeming)
Persoonlijke gegevens
Naam
Wouter Zilverberg
Leeftijd
29 jaar
Studie en opleiding
2011-2015
Master militair recht (Universiteit van Amsterdam) – Afgerond
juni 2015
Scriptie: The Use of Consent as Circumstance Precluding
Wrongfulness, Permissible Ground for Military Interventions on Other State’s
Territory?
2011-2013
Minor Inlichtingenstudies (Universiteit van Amsterdam)
2006-2011
Bachelor European Law School (Universiteit Maastricht
Cursussen:
 November 2012 - april 2013: Gilwell-cursus (Scouting Nederland)
 Maart 2013 - juni 2013: Wijffels Masterclass Besturen (NJR & CNV Jongeren)
Scoutingervaring
2012-heden
Lid landelijk bestuur als Internationaal commissaris WOSM
2011-2012
Lid landelijk managementteam (LMT)
2010-2012
Lid projectenbureau
2010-2014
Vertegenwoordiger Scouting Nederland bij NJR
2009-2011
Deelnemer Programma Scouting Talent (PST)
1995-heden
Lid van Scouting Graaf Bernadotte Heemstede waarvan van 2004 tot
en met 2012 als leidinggevende van de scouts (jongens en meisjes in de leeftijd
van 11-15); sinds 2011 bestuursadviseur
Werkervaring
 Centralist Parkeercentrale, Spaarnelanden NV
Interesses en aanvullende informatie
Juridische Faculteitsvereniging Ouranos:
 In academisch jaar 2009/10 voorzitter van het bestuur van JFV Ouranos
 In de academische jaren 2007/08, 2008/09 en 2010/11 ben ik lid geweest van diverse
commissies, onder andere in de reiscommissie en de mastercommissie
Andere nevenfuncties:
 September 2007-september 2009: medewerker Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg
 April 2011-maart 2012: Lid kandidatencommissie NJR
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Bijlage 1: Vacature Internationaal commissaris/lid landelijk bestuur
Onze internationale ambassadrice ben jij!

Internationaal commissaris/lid landelijk bestuur
Vrijwilligersfunctie
De Vereniging Scouting Nederland is op zoek naar een enthousiaste en daadkrachtige bestuurder.
Iemand die uitkijkt naar een nieuwe uitdaging, waarbij zij de mogelijkheid krijgt om mede de koers te
bepalen van Nederlands grootste jeugd- en jongerenvereniging. Iemand die bovendien bestuurlijke
ervaring, ruime kennis van en ervaring op het gebied van (internationaal) netwerken heeft en hart voor
algemeen jeugdbeleid!
Vanwege het voortijdig neer moeten leggen van de functie is Scouting Nederland per januari 2016 of
zo spoedig mogelijk daarna, op zoek naar een:
Internationaal commissaris/lid landelijk bestuur (v)
voor het landelijk bestuur (vrijwilligersfunctie)
Gezien de vacature tevens de functie Internationaal commissaris bij de WAGGGS inhoudt, is deze
vacature alleen bedoeld voor vrouwen.
Voor deze belangrijke functie vraagt Scouting Nederland:
 iemand met hart voor algemeen jeugd- en vrijwilligersbeleid;
 een aansprekende persoon met interculturele bewustzijn/voelhorens;
 iemand die (nationaal en internationaal) bijdraagt aan de profilering van Scouting.
Functieprofiel
Het landelijk bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en realiseren van het meerjarenbeleid
van de Vereniging Scouting Nederland, het beheren van de bezittingen, het voorbereiden en leiden
van de landelijke raad en het onderhouden van contacten met de Scoutingwereldbonden. Het landelijk
bestuur krijgt hiervoor ondersteuning van een professionele werkorganisatie, aan wie voorbereidende
en uitvoerende taken gedelegeerd zijn.
Het landelijk bestuur bestaat uit tien leden. Naast het dagelijks bestuur (voorzitter, vicevoorzitter en
penningmeester/secretaris), zijn er portefeuillehouders die ieder een specifiek beleidsterrein onder
hun hoede hebben.
Met het oog op nog eens honderd jaar Scouting in Nederland werkt Scouting aan een eigentijdse,
maatschappelijk relevante organisatie. Inhoudelijke kwaliteitsvernieuwingen (programma, ontwikkeling
van vrijwilligers via Scouting Academy en Groepsontwikkeling) leggen de basis voor de verdere
vitalisering, aantrekkelijkheid en profilering, waarvan de gerichte implementatie aandacht vraagt in de
komende jaren. Het benutten van maatschappelijke kansen en het versterken van de zichtbaarheid
van de organisatie op lokaal, regionaal en landelijk niveau, zijn relevante aandachtspunten.
Functie-inhoud Internationaal commissaris:
 Samen met de andere Internationaal commissaris Scouting Nederland vertegenwoordigen bij
WAGGGS en WOSM op Europees en wereldniveau, onder andere door deelname aan
conferenties en bijeenkomsten.
 Adviseren van het bestuur m.b.t. ontwikkeling internationaal beleid en monitoren van de
uitvoering ervan.
 Stimuleren van deelname aan internationale activiteiten en uitwisseling door leden van
Scouting Nederland.
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Functie-inhoud lid landelijk bestuur
Samen met de andere bestuursleden sturing geven aan een organisatie die zich als zichtbare,
moderne en maatschappelijk relevante jeugd- en jongerenvereniging profileert.
Functie-eisen
 Je hebt bestuurlijke ervaring.
 Je bent in staat om beleidsmatig te denken en mensen vanuit kennis en ervaring met
veranderingsprocessen voor de uitvoering van het meerjarenbeleid te enthousiasmeren.
 Je hebt ervaring met het coördineren, stimuleren, activeren en delegeren van bestuurlijke
activiteiten.
 Je hebt aantoonbare affiniteit met het internationale aspect van Scouting;
 Je beheerst de Engelse taal (en liefst ook de Duitse) zowel mondeling als schriftelijk
goed/uitstekend.
 Je draagt bij aan de profilering van Scouting Nederland.
 Je kunt een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) overleggen.
 Je bent lid van Scouting Nederland.
Competenties
 Samenwerken in teamverband.
 Beleidsmatig denken, zonder dat je belangrijke details over het hoofd ziet.
 Resultaatgerichtheid.
 Organisatie- en omgevingsbewustzijn.
 Sterke communicatieve vaardigheden.
 Kwaliteitsgerichtheid.
 Verbindende kwaliteiten.
Wij bieden
 Een veelzijdig en uitdagend takenpakket voor een boeiende, waardegedreven vereniging.
 Een maatschappelijk relevante bijdrage aan de ontwikkeling van jeugd en vrijwilligers.
 Opdoen van veel (internationale) contacten.
Inschatting tijdsbelasting
 De vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur (2 x 7 avonden en 2 zaterdagen per
jaar) en de landelijke raad (2 zaterdagen per jaar), vinden plaats in het midden van het land:
Leusden en Zeewolde.
 Naast de vergaderingen zijn bezoeken aan (internationale) evenementen, regio’s, groepen en
specifieke bijeenkomsten facultatief in te vullen.
 Als Internationaal commissaris is een aantal meerdaagse bijeenkomsten per jaar in binnenen buitenland noodzakelijk om het internationale netwerk te onderhouden en te verdiepen.
Aanstelling/benoeming
Een lid van het bestuur wordt gekozen en benoemd door de landelijke raad, voor een periode van drie
jaar. Herbenoeming is mogelijk. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is negen jaar. De
Internationaal commissaris wordt in functie benoemd door de landelijke raad
Informatie en reageren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Jan Koehoorn, directeur Scouting Nederland, 033496 09 62. En kijk op onze website: www.scouting.nl.
Brieven met korte motivatie en cv kun je mailen naar hrm@scouting.nl.
Sluitingstermijn inzending: 22 november 2015.
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Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en
jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.
Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig!
Scouting vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen
jongens en meiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies. Direct,
bijvoorbeeld als leidinggevende bij een lokale groep, als spelleider bij een regioactiviteit of als
survivalbegeleider op de HIT, en indirect als onder andere HRM’er, penningmeester of kok. Zinvol
werk met en voor jeugd. Een vrijwilliger bij Scouting is dus goed bezig!
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Bijlage 2: Rooster van aftreden landelijk bestuur 2009-2021
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4b. Voordrachten landelijke commissies
Het bestuur heeft vanuit de landelijke commissies enkele verzoeken tot (her)benoeming ontvangen.
Hierbij dient aangemerkt te worden dat de roosters van aftreden onvoldoende accuraat zijn
bijgehouden. Om die reden worden enkele benoemingen met terugwerkende kracht aan de raad
voorgedragen. Verder wordt binnen de Commissie van Beroep eerder een herbenoeming
aangevraagd dan het rooster aangeeft, in verband met een betere verdeling in het aftreedrooster. Dit
moet voor de Geschillencommissie nog opnieuw ingericht worden.
Het bijhouden van de aftreedroosters van landelijke commissies wordt vanaf heden gedaan door HRM
(zie Bijlage 3).

Geschillencommissie
Het bestuur heeft vanuit de Geschillencommissie het volgende verzoek ontvangen:
 De Geschillencommissie verzoekt de landelijke raad Eddy Butin Bik en Jacob
van Ee voor een periode van drie jaar te (her)benoemen als lid van de
Geschillencommissie.
Eddy Butin Bik
Benoeming als lid Geschillencommissie voor de periode van drie jaar
Persoonlijke gegevens
Leeftijd
48 jaar
Woonplaats
Klundert
Werk
Advocaat
Opleiding
Universiteit Tilburg, Ned. Recht; Grotius Academie, post doct. Spec.
Insolventierecht
Scoutingervaring
Jeugdlid, leider, stg. voorzitter, praktijkbegeleider, verhuurder, plusscout , griffier bij
Geschillencommissie
Thans: Leider, stg. voorzitter, praktijkbegeleider, plusscout, juridische zaken (Geschillencommissie)

Jacob van Ee
Herbenoeming als lid geschillencommissie voor de periode van drie jaar
Persoonlijke gegevens
Leeftijd
56 jaar
Woonplaats
Maarssen
Werk
Financieel directeur
Opleiding
Bachelor in Economics, ofwel BEc
Strafrecht en Strafvordering, hulpofficier van justitie
Basistraining scouts en explorers, kamptraining en Gilwell
Scoutingervaring
Leidinggevende scouts, begeleider explorers, groepsbegeleider, penningmeester Jan Campertgroep,
penningmeester District Rijn- en Vechtstreek, budgetbewaker en materiaalcoördinator van de groep
Physical arrangement tijdens de Europese en Wereld Jamboree in Nederland, penningmeester van
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het Nederlands Contingent van de Wereld Jamboree 2011 in Zweden, plv. penningmeester Nawaka
2014
Thans: Secretaris Scouting Jan Campertgroep te Maarssen (vereniging en stichting)

Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep heeft het bestuur gemeld dat de zittingstermijn van Henk Yspeert als lid
van de Commissie van Beroep is verstreken en dat Henk zich niet voor herbenoeming verkiesbaar
heeft gesteld. Hiervoor zal een nieuw lid worden geworven. Verder heeft het bestuur vanuit de
Commissie van Beroep het volgende verzoek ontvangen:
 De Commissie van Beroep verzoekt de landelijke raad Ruud Verstegen, Karin
van Helden, Bauke Jansen en Liesbeth Lijnzaad elk voor een periode van drie
jaar te herbenoemen als lid van de Geschillencommissie.
Bauke Jansen
Herbenoeming als lid Commissie van Beroep voor de periode (met
terugwerkende kracht) december 2014 tot december 2017
Persoonlijke gegevens
Leeftijd
56 jaar
Woonplaats
Bolsward
Werk
Rechter
Opleiding
Nederlands Recht, “Planologie
Scoutingervaring
Groepsbegeleider, adviseur, voorzitter groepsbestuur, voorzitter stichtingsbestuur van Scouting
Jambowa, Geschillencommissie
Thans: voorzitter Commissie van Beroep

Ruud Verstegen
Herbenoeming als lid van de Commissie van Beroep voor de periode
december 2015 tot 13 juni 2018
Persoonlijke gegevens
Leeftijd
36
Woonplaats
Zeeland (Noord-Brabant)
Werk
Beleidsadviseur Juridische zaken, Veiligheidsregio Gelderland
Zuid, lid van bezwarencommissies
Opleiding
Nederlands Recht, Katholieke Universiteit Nijmegen
Scoutingervaring
Voorheen: Jeugdlid, leiding en bestuurslid bij Scouting Schaijk, voorzitter Regio
Noord-Oost Brabant
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Karin van Helden
Herbenoeming als lid van de Commissie van Beroep voor de periode tot
december 2018
Persoonlijke gegevens
Leeftijd
56 jaar
Woonplaats
Arnhem
Werk
Divers vrijwilligerswerk
Opleiding
Ned Recht, RUU
Scoutingervaring
Kabouter tot sherpa, leiding gegeven aan kabouters tot en met sherpa’s, inclusief toenmalige Blauwe
Vogels, etc . Voorzitter Scoutingroep de Geuzen tot 2013
Thans: lid Commissie van Beroep

Liesbeth Lijnzaad
Herbenoeming als lid Commissie van Beroep voor de periode (met
terugwerkende kracht) december 2013 tot december 2016
Persoonlijke gegevens
Leeftijd
55 jaar
Woonplaats
Den Haag
Werk
Juridisch adviseur ministerie buitenlandse zaken, bijzonder
hoogleraar internationaal
recht
Opleiding
Internationaal recht, Nederlands recht
Scoutingervaring
Kabouter, padvindster, sherpa, districtscommissaris, lid wereldcomité WAGGGS,
internationaal commissaris
Thans: lid van de Commissie van Beroep

Financiële commissie
Het bestuur heeft vanuit de Financiële commissie het volgende verzoek ontvangen:
 De Financiële commissie verzoekt de landelijke raad voor de periode (met terugwerkende
kracht) december 2014 tot december 2017, Norbert de Wit te herbenoemen als lid van de
Financiële commissie.
Norbert de Wit
Herbenoeming als lid van de Financiële commissie voor de periode van drie
jaar
Persoonlijke gegevens
Leeftijd
49
Woonplaats
Groningen
Werk
Administrateur
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Opleiding
HEAO
Scoutingervaring
Welp, scout, rowan, stamlid, welpen- en scoutsleidinggevende
Stampenningmeester en stamvoorzitter
Penningmeester eigen groep
Thans: lid landelijke raad en voorzitter Financiële commissie
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Bijlage 3: Rooster van aftreden landelijke commissies
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