Accommodatie Consulenten
Jaarverslag 2013

Algemeen
De Accommodatie Consulenten in het Kennisnetwerk zijn actief in de eerstelijnsondersteuning van
Scoutinggroepen bij vragen op het gebied van gebouw en terrein.
De ondersteuning bij het beantwoorden van deze vragen gebeurd op velerlei wijze, telefonisch, per
e-mail, met tijdens persoonlijk contact en tijdens de landelijke ledenactiviteiten.
Naast deze eerstelijns ondersteuning wordt er ook gewerkt aan hulpmiddelen om deze eerstelijns
ondersteuning te versterken. In 2013 zijn er bijvoorbeeld tijdens de Scout In diverse workshops
gegeven, is er in @-scout regelmatig een nieuwsflits opgenomen, en zijn er verschillende
Informatiebladen uitgegeven of geactualiseerd.
Accommodatie Consulenten zijn tijdens de Forumdag actief geweest met het geven van voorlichting.
In dit Jaarverslag wordt er per Accommodatie Consulent een korte samenvatting van de
ondersteuningsactiviteiten in 2013 gegeven.
Doordat de Accommodatie Consulenten deel van het Kennisnetwerk uitmaken zijn zij in staat om de
eerstelijnsondersteuning vanuit een breder perspectief aan te vliegen.
Dit is mogelijk omdat in het Kennisnetwerk deskundigheid beschikbaar is van aangrenzende
vakgebieden zoals juridische zaken, financiën, verzekeringen en veiligheid.

Rob Franssen
Accommodatie Consulent voor Noord Brabant.
Beoordeling fondsaanvragen Jantje Beton (buitenterrein):
• Geen.
Beoordeling fondsaanvragen Scouting Nederland Fonds:
• Scouting Hoogerheide, uitbreiding en nieuwbouw (23 december).
Adviesgesprekken ter plaatse:
• Scouting Berghem, inzake eventuele nieuwbouw. Contactpersoon: Hans van Haren. Dossier in
maart overgedragen aan collega Frans Coolen, vanwege verblijf van 4 maanden in het
buitenland (23 januari).
• Olivier van Noordgroep te Schoonhoven, inzake al of niet nieuwbouw of opknappen bestaande
accommodatie. Contactpersoon: Gerben Blommesteyn. (8 februari).
• Scouting Celtica te Tilburg, inzake nieuwe huisvesting. Contactpersoon: Rutger de Kort. Bezoek
samen met collega Frans Coolen; het dossier overgedragen aan hem, vanwege verblijf van 4
maanden in het buitenland. (19 maart).
• Titus Brandsmagroep te Terheijden, inzake opening gerealiseerde nieuwbouw (31 augustus).
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•
•

Scouting Arnemuiden, inzake aanvraag Scouting Nederland Fonds ivm nieuwbouw.
Contactpersoon: Ton Broodman(30 oktober).
Scouting Hoogerheide, inzake aanvraag Scouting Nederland Fonds ivm uitbreiding/nieuwbouw.
Contactpersoon: Rob Roskam( 4 november).

Telefonische of e-mailcontacten28 maart:
• Scouting Cromvoirt te Cromvoirt, inzake verbouwing uitbreiding. Afspraak voor een bezoek in
2014. Contactpersoon: Frank Lindemann (25 november / 8 december).
Activiteiten voor het Kennisnetwerk zelf:
• Forumdag, Amersfoort (12 januari).
• Bijeenkomst landelijke vrijwilligers, Leusden (23 maart).

Frans Coolen
Accommodatie Consulent voor Brabant (nieuw in 2013).
Na bijna 25 jaar actief te zijn binnen een Scouting Groep Peerke Donders in Tilburg wilde ik mijn
kennis en ervaring graag inzetten voor Scouting Nederland.
Beoordeling fondsaanvragen Jantje Beton (buitenterrein):
• Geen.
Beoordeling fondsaanvragen Scouting Nederland Fonds:
• Scouting Sprundel/Rucphen. Twee Scoutinggroepen van de twee kerkdorpen zitten beide om
niet in twee verschillende locaties van de gemeente. De gemeente wil graag beide groepen laten
fuseren en op een sportcomplex in een nieuwbouw onderbrengen. Samen met Hans van de
Burgt met beide groepen aan tafel alle valkuilen inzichtelijk gemaakt en het bouwplan van de
gemeente tegen het licht gehouden. Later nog wat informatie per mail uitgewisseld.
Nieuwbouw is inmiddels gereed. De toekenning is nog in behandeling;
• Scouting Vlierden, nieuwbouw. Plan beoordeelt. Na wat intern overleg een advies gemaakt en
dit is positief afgesloten (november);
• Scouting Doornakkers te Eindhoven. Samen met Joren Hogenboom een bezoek gebracht op de
locatie. Na wat uitwisselen van gegevens per mail kon ik een advies maken (januari 2014
afgesloten);
•
Scouting Berghem. Persoonlijk bezocht, stukken besproken en mee genomen om het verder te
bekijken en advies te maken (januari 2014 afgesloten).
Adviesgesprekken ter plaatse:
• Petrus en Paulus te Landgraaf. Wil hun pand verkopen aan de Gemeente in ruil voor een
huurcontract in een multifunctioneel gebouw/school. Dit is een zeer lastige zaak geworden. Heel
veel mail wisseling en advies van juristen moeten inwinnen. Blijkt dat de grond en opstal van
een niet meer bestaande stichting is. Dit is nog niet afgerond of niet meer aan ons kenbaar
gemaakt (samen met Ron Leijendeckers);
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•

•

Scouting Wielewaal te Eindhoven. Scoutinggebouw staat op grond van de gemeente zonder
huur of pacht contract. In een verleden is dit met toestemming van Philips tot stand gekomen
echter hebben de erven Philips een deel van deze gronden verkocht aan de Gemeente
Eindhoven. De Gemeente is door natrekking eigenaar geworden en kan het gebruik beëindigen.
Er zou een overleg komen met de Wethouder, uitslag is niet bekend (samen met Ron
Leijendeckers);
Scouting Celtica te Tilburg. Hebben geen vast honk en willen van de gemeente wat kopen.
Inmiddels hebben ze een huurovereenkomst om in 2014 over te gaan tot pacht/koop. Ik heb
inmiddels in 2014 een bezoek gebracht waar Scouting Celtica rekening moet gaan houden als ze
de koop hebben afgerond (samen met Rob Franssen).

Telefonische of e-mailcontacten:
• Scouting Elshout. Probleem met het voortgezet gebruik van een trapveld. De kerk wil het
trapveld terug van de Scouting. Na overleg met juridische zaken blijkt dat de Groep geen recht
van spreken heeft en het veldje af moet staan;
• Scouting Rooi te Sint Oedenrode. Moet van de gemeente hun locatie uit/afstaan. In eerste
instantie wel contact gehad en in overleg met onze juristen wat informatie verstrekt. Na enige
pogingen en verzoeken om samen aan tafel te gaan is er vanuit de groep geen reactie meer
gekomen. Het is mij niet bekend hoe dit is afgelopen;
• Diverse niet noemenswaardige zaken beantwoord per mail en of telefoon. Variërende van hoe
bouw ik een kampvuurkuil, een houtopslag of kunnen we tenten in een zeecontainer opslaan.
Activiteiten voor het Kennisnetwerk zelf:
• Bijeenkomst landelijke vrijwilligers, Leusden (23 maart).

Ron Leijendeckers
Accommodatie Consulent (Limburg /oost Brabant), gestart in de loop van 2013.
Beoordeling fondsaanvragen Jantje Beton (buitenterrein):
• Geen
Beoordeling fondsaanvragen Scouting Nederland Fonds:
• Scouting Titus Brandsma te Maastricht. Project voor eigendomverwerving van het gehuurde
pand en renovatie van accommodatie was al vergevorderd en financieel goed geregeld. Na
uitvoerig overleg ter plekke en tel/email contacten advies opgesteld. Aanvraag najaar 2013
ingediend.
• Scouting Maria Goretti Peij-Echt: Zij gebruiken een oud onderkomen gebouw van de kerk en
willen samen met kerk gaan verbouwen. Nogal onduidelijke concept overeenkomsten en aanpak
van project. Hebben intussen wel flinke fonds-bedragen bijeen. Overleg met beoogde aannemer
en kerk loopt. Afgesproken dat we begin 2014 weer verder overleggen.
Adviesgesprekken ter plaatse:
• Petrus en Paulus te Landgraaf. Samen met Frans Coolen, zie aldaar. Ter aanvulling: ik heb via
Scouting Limburg vernomen dat de groep gaat fuseren met naburige groep.
• Scouting Wielewaal te Eindhoven. Samen Frans Coolen , zie aldaar.
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Telefonische of e-mailcontacten:
• Scouting Trinitas te Heerlen: Groep ging fuseren met naburige groep en hun gebouw was
overtollig. Contact met voorzitter gehad en ze zaten inmiddels in de laatste afrondingsfase van
de fusie. Heb aangegeven dat wij hen kunnen adviseren t.a.v.gebouw. Sinds laatste contact in
najaar niets meer vernomen.
Activiteiten voor het Kennisnetwerk zelf:
• Bijwonen van landelijke bijeenkomsten van kennisnetwerk.
• Inwerken in Basecamp en OTRS.

Jaap de Neef
Accommodatie Consulent voor Zuid Holland, Noord-Holland en Flevoland.
Beoordeling fondsaanvragen Jantje Beton (buitenterrein):
•

Geen

Beoordeling fondsaanvragen Scouting Nederland Fonds:
•

•
•
•
•

Scouting Pocahontas te Zoetermeer. Een aanvraag voor een nieuw gebouw. Waar de focus sterk
lag op was het integreren van bouwkundige en installatie technische onderdelen om een
gebouw te realiseren dat ook voor Scouts met een handicap toegankelijk en ondersteunend
was. De aanvraag is in 2014 ingediend en toegekend
Scouting Jan van Galen te Leiden. Een aanvraag voor de vervangende nieuwbouw van een
botenloods. Samen met Arjen Jason gedaan. De aanvraag is toegekend.
Wetrogroep te Rotterdam. Een aanvraag voor de ondersteuning van vervangend nieuwbouw
voor een botenloods, na brand in de oude. De aanvraag is toegekend.
Scouting Mees Toxopeus te Beverwijk. Een aanvraag voor de vervanging en uitbreiding van een
leslokaal/spellokaal/leiding- en bestuursruimte. De aanvraag is toegekend.
Scouting Holendrecht te Amsterdam ZO. Na een eerste advisering in het voorjaar waarna de
plannen voor vervangende nieuwbouw zijn aangepast naar de budgettaire mogelijkheden,
geadviseerd over een aanvraag voor het fonds. Deze aanvraag is in 2014 ingediend en
toegekend.

Adviesgesprekken ter plaatse:
•
•

Scouting Dorus Rijkers te Rijswijk. Samen met Arjen Jason. De groep moet verhuizen voor de
aanleg van weguitbreiding van de A13. Het projectplan doorgenomen. Het proces loopt nog.
Scouting Klimopgroep te Waddinxveen. Plannen voor vervangende nieuwbouw. Een groep met
weinig ervaring, maar wel met een jonge projectleider. Proces loopt nog

Activiteiten voor het Kennisnetwerk zelf:
•

Meegedaan namens het Kennisnetwerk aan de Forumdag in januari.
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•
•
•

Deelgenomen aan de Landelijke vrijwilligersdag in maart met ’s middags specifiek voor het
Kennisnetwerk en in oktober een dag voor het Kennnisnetwerk.
Workshop ‘SNF’ gevolg op Scout In.
Workshop ‘het maken van een PVE voor een scouting gebouw’ gegeven op de Scout In.

Wim Aalbers
Accommodatie Consulent voor Overijssel, Drenthe en Friesland.
Beoordeling fondsaanvragen Jantje Beton (buitenterrein):
• Scouting Westervoort, in samenwerking met Henk Noor;
• Scouting Heino;
• Scouting de Veste te Hasselt.
Beoordeling fondsaanvragen Scouting Nederland Fonds:
• Scouting Westervoort in de voorbereiding en advies begrotingen etc., in samenwerking met
Henk Noor.
Adviesgesprekken ter plaatse:
• Scouting Westervoort;
• Scouting Heino, over de nieuwbouw etc.;
• HopmanKippersgroep Zwolle, over meerjaren onderhoud en een eventuele verbouwing;
• Scouting Hanzeluiden te Kampen, over het gebruik na de opening van de verbouwing.
• Scouting de Veste te Hassel. Hier gespoken met het bestuur van de vereniging en hen
geadviseerd. in 2014 hierop terug komen door een advies etc..
Telefonische of e-mailcontacten:
• Scouting Harlingen, Nog geen vervolg op hun aanvraag. wel tel. contact gehad maar zal in 2014
meer van gaan horen;
• Scouting Maasland. Het beoordelen van hun plannen voor nieuwbouw. Hiervoor een advies
geschreven en opgestuurd. Verder niets vernomen.
Activiteiten voor het Kennisnetwerk zelf:
• Eigen maken OTRS en Basecamp.

Arjen Janson
Accommodatie Consulent.
Beoordeling fondsaanvragen Jantje Beton (buitenterrein):
•

Geen

Beoordeling fondsaanvragen Scouting Nederland Fonds:
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•
•

Dorus Rijkersgroep te Rijswijk, samen met Jaap de Neef.
Jan van Galengroep te Leiden. Nieuwbouw botenloods, samen met Jaap de Neef.

Adviesgesprekken ter plaatse:
•

Jan van Galen te Leiden. Diverse adviezen met betrekking tot bouwkundige en
klimaattechnische zaken nieuw te bouwen botenloods.

Telefonische of e-mailcontacten:
•

Geen.

Activiteiten voor het Kennisnetwerk zelf:
•

Geen.

Rob Swart
Accommodatie Consulent voor Utrecht.

Joren Hoogeboom
Accommodatie Consulent.

Henk Noor
Accommodatie Consulent voor Gelderland.
Beoordeling fondsaanvragen Jantje Beton (buitenterrein):
• Geen
Beoordeling fondsaanvragen Scouting Nederland Fonds:
• Sint Jorisgroep te Westervoort, bijdrage toegewezen;
• Sint Franciscusgroep te Niftrik, bijdrage toegewezen.
Adviesgesprekken ter plaatse:
• Abel Tasman te Giesbeek;
• Looah te Deventer.
Telefonische of e-mailcontacten:
• Saksenheerd te Breedenbroek;
• Graaf van Gelre te Geldermalsen.
Activiteiten voor het Kennisnetwerk zelf:
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•
•
•
•
•

Opening nieuw gebouw Sint Jorisgroep in Westervoort (mede)verricht;
Opening nieuw wachtschip Sint Fransciscus bijgewoond;
Forumdag, Amersfoort (12 januari);
Bijeenkomst landelijke vrijwilligers, Leusden (23 maart);
Kennisnetwerkbijeenkomst, Leusden (12 oktober).

Stefan Kortekaas
Accommodatie Consulent.

Karel Olmen
Specialist brandweerzaken
Beoordeling fondsaanvragen Jantje Beton (buitenterrein):
• Geen
Beoordeling fondsaanvragen Scouting Nederland Fonds:
• Geen
Adviesgesprekken ter plaatse:
• Geen
Telefonische of e-mailcontacten:
• Watergeuzen te Zaandam. Vraag via het LSC over Regelgeving wachtschepen. Na onderzoek wat
nou de precieze vraagstelling was doorverwezen via Karlijn naar het team wachtschepen van
Scouting in verband met meer ervaring/info over/van de door gemeenten gestelde
veiligheidseisen gebruik wachtschip als troephuis (april);
• Van Starckenrodegroep te Winterswijk, Vraag via het LSC over eisen van/vragen over
ontruimingsplan. Advies/ aantal voorbeelden gegeven aan welke eisen een ontruimingsplan
moet voldoen, groep heeft dat verder uit eigen kracht afgehandeld (december).
Activiteiten voor het Kennisnetwerk zelf:
• Zeer interessante voorlichtingbijeenkomst bezocht over wachtschepen.

Hans Plaat
Accommodatie Consulent voor Gelderland en de rest van Nederland, tevens voorzitter van het
Kennisnetwerk.
Beoordeling fondsaanvragen Jantje Beton (buitenterrein):
• Geen.
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Beoordeling fondsaanvragen Scouting Nederland Fonds:
• Scouting Die Katanky’s te Gouda. Traject is in 2012 gestart en dit jaar afgerond met een advies
(maart);
• Scouting Sint Maarten te Hoofddorp. Traject is in 2012 gestart en dit jaar afgerond met een
advies (april);
• Scouting Ridderkerk. Aanvraag is in voorbereiding, het bestemmingsplan is inmiddels gewijzigd.
Groep is bezig om de gevraagde informatie aan te leveren;
• Scouting Baracuda Zeeverkenners te Utrecht. Beoordeling aanvraag van Rob Swart
overgenomen. Advies gemaakt (januari 2014);
• Wilhelminagroep Te Utrecht. Beoordeling aanvraag van Rob Swart overgenomen. Proces loopt
nog, groep heeft nog maar 40% van de benodigde financiering rond (december).
Adviesgesprekken ter plaatse:
• Geen.
Telefonische of e-mailcontacten:
• Scouting Vlierden. Nieuwbouw. Is verder door Frans Coolen behandeld (mei);
• Willeargroep te Scherpenzeel. Vervolg op een eerder contact. Groep zit op een pacht. De
eigenaar heeft de groep aangezegd de pacht te willen beëindigen (looptijd is verstreken). Groep
advies gegeven hoe hier mee om te gaan en aangeven dat er aan het einde van de looptijd geen
rechten meer zijn (mei);
• Scouting Jeanne d’Arc te Halsteren. Groep is in een gebouw van de gemeente gehuisvest. De
gemeente wil het gebouw afstoten. De groep wil het gebouw kopen. (juli);
• Scouting Oisterwijk. Vervolg op een eerder contact. Informatie over de formulering van de
bestemming in het Bestemmingsplan (oktober).
Activiteiten voor het Kennisnetwerk zelf:
• Forumdag. Voorbereiden en uitvoeren programma (12 januari);
• Vrijwilligersbijeenkomst. Voorbereiden en uitvoeren programma (23 maart);
• Scouting Wartburg te Amsterdam Noord. Opening nieuwbouw (juni);
• Overleg met de Landelijke Admiraliteit (1 juni).
• Kennisnetwerkbijeenkomst. Voorbereiden en uitvoeren programma (12 oktober).
• Kernteambesprekingen (8 januari, 27 maart, 9 april, 15 mei, 24 juni, 12 september, 17
december).

LSC, Karlijn Veldkamp
Vrijwilligerscoördinator Kennisnetwerk.
Activiteiten voor het Kennisnetwerk zelf:
• Verder opbouwen en uitbreiden van het Kennisnetwerk waaronder Team Accommodaties en
Materiaal valt.
• Werving & Selectie team Accommodaties en Materiaal.
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•
•

Facilitaire ondersteuning Team Accommodaties en Materiaal.
H et coördineren/organiseren van bijeenkomsten van en voor het Kennisnetwerk (zoals de
landelijke Kennisnetwerkdag, ScoutIn e.d.).

Algemene informatie
In 2013 zijn er bij twee Scoutinggroepen brand geweest, twee keer in Loosduinen bij dezelfde groep
en een keer Denekamp. De schade bleef in alle drie de gevallen beperkt.

Scouting Nederland Fonds
In 2013 zijn er 13 aanvragen met betrekking tot nieuw- en verbouw bij het SNF door Accommodatie
Consulenten behandeld. 12 Aanvragen zijn gehonoreerd waardoor het SNF € 57.500 uit heeft kunnen
keren.

OTRS
Voor de wachtrij Accommodaties en materiaal in OTRS geldt dat:
•
•
•
•
•
•

er 103 vragen gesteld zijn;
de vragen gemiddeld 27 dagen open staan (tijd gerekend van openen tot laatste wijziging);
er 31 vragen via het formulier van de website zijn gesteld;
51 vraagstellers een mail stuurden (via het e-mail adres, of doorgezet van andere wachtrij);
van de 51 vraagstellers er 2 vraagstellers een landelijk scouting adres (<iets>@scouting.nl)
gebruikten en dat zij 14 vragen stelden;
de 32 vraagstellers gemiddeld (85-39)/32=1,43 vragen stelden.
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