3 Voordrachten en stemming

Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad te stemmen met de voordracht voor:
a. Benoeming lid landelijk bestuur/internationaal commissaris
b. Herbenoeming lid financiële commissie
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3 Voordrachten en stemming
Geachte leden van de landelijke raad,
Hierbij geven wij de huidige stand van zaken weer aangaande vacatures en herbenoemingen. Tevens
dragen we een kandidaat voor aan de raad voor de functie bestuurslid/internationaal commissaris.
Bestuursvacatures
Volgens het rooster van aftreden zijn er momenteel geen bestuursleden die vanwege hun termijn
herbenoemd moeten worden of aftreden (het rooster van aftreden is ter kennisname als bijlage
toegevoegd).
Vicevoorzitter Marion Geerligs heeft aangegeven na zes jaar in december 2016 tussentijds als
bestuurslid af te treden.
Voor de vacante bestuurs-/IC-functie dragen we Wendy Beenakker voor als nieuw bestuurslid en
internationaal commissaris WAGGGS. Het betreft een tussentijdse benoeming vanwege het voortijdig
aftreden van de vorige internationaal commissaris Lisette van der Wurff. De eerste benoemingstermijn
loopt tot en met december 2017.
Werving
Voor de vacature bestuurslid/IC heeft het bestuur een profiel opgesteld. Zoals afgesproken is hierbij
gebruik gemaakt van het wervingsprofiel zoals dat in 2012 door de landelijke raad is opgesteld. Een
aantal aanpassingen is gemaakt om aan te sluiten bij de nieuwe wervingslijn Vrijwilliger bij Scouting:
Goed bezig!
De definitieve vacature voor algemeen bestuurslid (vrouw)/IC is vervolgens actief kenbaar gemaakt
via de website van Scouting Nederland, @-scout en sociale media. Tevens zijn diverse netwerken
ingezet om geïnteresseerden te kunnen bereiken. Op de functie hebben verschillende mensen
gereageerd. We zijn verheugd over het gegeven dat we als vereniging een kwalitatief goede en
enthousiaste vrouw voor deze functie hebben weten aan te trekken.
Voor de werving van een nieuwe vicevoorzitter heeft het bestuur inmiddels de procedure opgestart.
We hopen hierbij de netwerken van de leden van de landelijke raad weer te mogen gebruiken om zo
in de landelijke raad van december aanstaande een goede kandidaat voor te kunnen dragen.
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3a Voordracht voor benoeming tot bestuurslid/internationaal commissaris
Na zorgvuldige selectie en afweging draagt het bestuur de landelijke raad de volgende kandidaat voor
tussentijdse benoeming voor, ten behoeve van de functie bestuurslid en internationaal commissaris:
Wendy Beenakker
Wendy Beenakker is van kinds af aan actief bij Scouting. Ze is jarenlang leidinggevende geweest,
maar heeft ook ervaring op regionaal en landelijk niveau. Daarin heeft het thema ‘meiden in Scouting’
altijd een bijzondere rol gespeeld. Momenteel is zij voorzitter van HIT Zeeland. Vanuit haar werk en
vrijwilligerswerk, ook buiten Scouting, brengt ze expertise mee op het gebied van interne en externe
communicatie, ondernemerschap, creativiteit en organisatie. Haar talenknobbel zal daarnaast zeker
helpen om internationaal succesvol te zijn.
Motivatie: “Door het Girls in the Lead-project heb ik me gefocust op meidenscouting in Nederland. Als
Scouting Nederland kunnen we daar nog veel winnen. We zien het dalende meisjesaantal, en daar
moeten we een antwoord op verzinnen. We mogen meiden meer in hun eigen kracht zetten en we
kunnen daarbij veel leren van onze internationale contacten. De ervaring om verbonden te zijn aan
een jeugd-/en jongerenorganisatie (WAGGGS) van tien miljoen meisjes laat elke scout groeien.”
In haar introductietijd hebben we een enthousiaste Wendy gezien met hart voor de zaak. Daarin valt
haar oprechte interesse in mensen en het zien van kansen voor de maatschappelijke toegevoegde
waarde van Scouting op. Ze heeft zich verdiept in de rol als internationaal commissaris en heeft
enthousiast deelgenomen aan de activiteiten van #Scouting2025.
Wendy’s ambitie is om het internationale aspect van Scouting meer zichtbaar te maken in de
vereniging en meer kansen te creëren voor jeugdleden en vrijwilligers om een onvergetelijke
internationale ervaring op te doen.
Gezien haar getoonde positieve motivatie en actieve wijze van zich voorbereiden op haar rol, hebben
wij er alle vertrouwen in dat zij haar ambitie tot de ambitie van ons allen weet te maken!
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Cv Wendy Beenakker
Persoonlijke gegevens
Naam
Wendy Beenakker
Leeftijd
29 jaar
Studie en opleiding
2005-2011
Hbo Journalistiek, FONTYS hogeschool Tilburg
Minor Nederlands recht, Universiteit Nederlandse Antillen
Minor Creatief Management, FONTYS hogeschool Tilburg
Scoutingervaring
 Jeugdlid van bever tot stamlid, nu plusscout
 Kabouterleidinggevende/beverleidinggevende/teamleider bevers
 Regionaal staflid bij onder andere de regionale Scoutingwedstrijden, kookwedstrijden
 Landelijke inzet bij onder andere Team communicatie (opening Scoutinglandgoed Zeewolde,
workshops over communicatie voor groepen), ambassadeur voor het project Girls in the lead
(Nederlandse editie van Free being me (WAGGGS)), voorzitter van HIT Zeeland
 Internationaal: staflid Haarlem Jamborette
Werkervaring
2008-2012
2011-2012
2012-heden

NOS: Verslaggever bij NOS Headlines via een NOS talentencontract, Redacteur
Binnenland, factchecker 24-uursredactie, Radio1 Redactie
Radio 1, BNN TODAY-BNN, Redacteur, regie, gastenredactie
Radio 2, VARA: De Heer Ontwaakt, Verslaggever en sidechick, productie eigen
onderwerpen, elke morgen tussen 5.00 uur en 13.00 uur, live en opgenomen
bijdrages, als researcher vanuit de studio met een rol als sidechick

Aanvullende werkervaring:
 Leidinggevende functie bij KermisFM, met functies als Eindredacteur, Coördinator
Medewerkers en Coördinator Sales
 Begeleiding stagiaires bij NOS
 Raad van Advies Festival Mundial
Interesses en aanvullende informatie
 Talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits
 EHBO, reanimatie
 Vrijwilligerswerk:
o Vanaf 2004 actief als leidinggevende bij Scouting, bestuurlijke functie bij HIT Zeeland,
ambassadeur van meisjesscouting in Nederland namens Scouting Nederland
o Aquisiteur & coördinator Events KermisFM (multimediaproject 200 medewerkers)
 Hobby’s: buitensporten, tv kijken, lezen en films.
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3b Voordracht voor herbenoeming lid financiële commissie
De financiële commissie draagt Frank de Krom, conform het
rooster van aftreden voor een periode van drie jaar, ter
herbenoeming voor als lid van de financiële commissie.
Persoonlijke gegevens
Naam
Frank de Krom
Leeftijd
53 jaar
Woonplaats
Tilburg
Werk
AGF-keurmeester Harrie Goesten
Opleiding
MEAO, MBA, SPD, Hogere Supermarkt Management
Basiscursus, kamp-/bivak-cursus, Gilwell-training
Scoutingachtergrond
Welp, verkenner, verkennersleider (penningmeester verkennersstaf), secretaris groepsbestuur, RSAbegeleider, (interim) groepsvoorzitter, penningmeester groepsbestuur, secretaris groepsbestuur,
regiobestuurder, plaatsvervangend lid landelijke raad
Momenteel scout als
Lid landelijke raad (regiobestuur Hart van Brabant)
Motivatie voor nieuwe termijn
Het werk is nooit af, er komt altijd weer iets nieuws bij

We verzoeken de landelijke raad om Alwin van Ombergen te herbenoemen
als lid van de financiële commissie voor de periode van één jaar. Deze
herbenoeming is tevens een herhaalde oproep voor nieuwe leden voor de
financiële commissie.
Persoonlijke gegevens
Naam
Alwin van Ombergen
Leeftijd
35 jaar
Woonplaats
Nieuwdorp
Werk
Projectleider/KAM-coördinator
Scoutingachtergrond
Scout, explorer, DLG, Klimteam, ScoutLink-council, diverse functies tijdens landelijke ledenactiviteiten
(medewerker, programmahoofd, OT), sinds 2012 regiobestuurslid landelijke raad
Momenteel scout als
Lid landelijke raad, lid financiële commissie (wordt plaatsvervangend lid landelijke raad, lid financiële
commissie a.i.)
Motivatie voor nieuwe termijn
Verlenging termijn financiële commissie van de landelijke raad met maximaal één jaar i.v.m. de
minimale bezetting van de commissie van drie leden, die anders niet gehaald wordt. Bij deze
nogmaals de oproep voor kandidaten voor de financiële commissie.
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Bijlage 1: Vacature Lid financiële commissie
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Bijlage 2: Rooster van aftreden landelijk bestuur 2009-2021 (versie
juni 2016)
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