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2 Introductie
2.1 Even voorstellen
Beste lezer,
Ik hoop dat ik ons even kort aan u mag voorstellen. Voor u ligt het beleidsplan van Scouting
Raboes, één van de twee scoutinggroepen in Laren. Wij zijn gehuisvest in een prachtig bos aan
het Raboes in Laren. Scouting Raboes is een unieke, sociale en eigenzinnige vereniging, waar
iedereen –van jong tot oud– samen aan leuke, spannende en uitdagende activiteiten kan
deelnemen. Verdeeld in speltakken (leeftijdsgroepen) organiseren we elke zaterdagmiddag
gevarieerde opkomsten met tal van leuke activiteiten. Denk hierbij aan vuur maken, knutselen,
samen op pad, knopen, abseilen en nog veel meer.
Als scoutingvereniging zijn wij lokaal zeer betrokken en proberen onze jeugdleden wekelijks een
uitdagend en leerzaam programma te bieden. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers en proberen
voor onze jeugdleden de kosten zo laag mogelijk te houden. Wij vinden dat het voor iedereen
mogelijk moet zijn om lid te worden van onze vereniging. De dagelijkse organisatie van een
vereniging is een ontzettend uitdagende, maar zeer belonende taak. Om dit in goede banen te
leiden en voor de komende jaren een duidelijke richtlijn te hebben is dit beleidsplan 2017-2022
opgesteld. Ik nodig u van harte uit het door te nemen. U bent natuurlijk ook altijd welkom eens
een kijkje te komen nemen tijdens een van onze opkomsten. Voor meer informatie verwijs ik u
naar onze website: www.scoutingraboes.nl.
Met vriendelijke groet,
Léon Vos
Voorzitter Scouting Raboes
2.2 Inhoud beleidsplan
Onze vereniging maakt onderdeel uit van de overkoepelende organisatie Scouting Nederland.
Hoofdstuk 2 is geweid aan het overkoepelende beleid van de vereniging Scouting Nederland. Als
vereniging hebben we ook een hele eigen identiteit. Over onze eigen identiteit en
organisatievorm kunt u meer lezen in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 t/m 9 vormen het beleidsplan,
waarin aan de hand van 5 succesfactoren de speerpunten van ons beleid zijn vastgelegd.
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3 Scouting Nederland
3.1 Scouting Nederland
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting
Raboes is één van de meer dan 1.000 Scoutinggroepen in heel Nederland. Scouting biedt leuke
en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te
ontwikkelen.
Het landelijk niveau van de Vereniging Scouting Nederland wordt gevormd door de landelijke
raad, het landelijk bestuur en het landelijk servicecentrum. De landelijke raad wordt gevormd
door een afgevaardigde van iedere Scoutingregio en het landelijk bestuur en vormt het
besluitvormende en controlerende orgaan van de vereniging en komt twee keer per jaar bijeen.
Het landelijk servicecentrum is de beroepsorganisatie van Scouting Nederland.
Nederland telt 46 Scoutingregio's die ondersteuning bieden aan circa 25 Scoutinggroepen in de
regio. De regio heeft intensief contact met de groepen en verzorgt de opleiding van vrijwilligers
met Scouting Academy, coacht groepen en organiseert regionale spelbijeenkomsten.
Het regiobestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de Scoutingregio.
Samen met twee afgevaardigden van iedere Scoutinggroep vormt het regiobestuur de regioraad.
Hier worden afspraken gemaakt over de regio en over het landelijk beleid. Op vier plaatsen in
Nederland zijn er Steunpunten waar beroepskrachten en vrijwilligers regio's ondersteunen met
het uitvoeren van het landelijk beleid.
Centraal in de structuur van Scouting Nederland staan de Scoutinggroepen. Iedere
Scoutinggroep is een op zichzelf staande vereniging, met een groepsbestuur en
een groepsraad en is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het Scoutingspel binnen de
kaders van Scouting. De groepsraad bestaat uit oudervertegenwoordigers, de leden van het
groepsbestuur en alle leiding van de speltakken en vormt het besluitend hart van de groep. Alle
groepen bij elkaar vormen de Vereniging Scouting Nederland. Ieder lid van een lokale groep is
daarmee automatisch lid van Scouting Nederland.
3.2

Doelstelling en missie

3.2.1 Doelstelling
De vereniging Scouting Nederland stelt zich het volgende ten doel:
"De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het Spel van Scouting in Nederland op
grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de
vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming
van de persoonlijkheid."
3.2.2 Missie
"Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar leden
met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In dit
Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het
buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren scouts
met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en
verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen."
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3.3 Toekomstvisie Scouting Nederland
De toekomstvisie #Scouting2025 is gemaakt in een participatief proces met meer dan 4.000
scouts uit groepen, regio’s, de landelijke organisatie en de input van externe relaties. De
toekomstvisie wordt herkend en breed gedragen binnen Scouting in Nederland. De vereniging wil
er met veel enthousiasme mee aan de slag. Op deze 5 thema’s wordt het nieuwe
meerjarenbeleid van Scouting Nederland gebouwd. Dit beleid omhelsd onder andere in welk
opzicht de vereniging landelijk ondersteuning biedt aan de lokale scoutinggroepen.

Meer informatie over de toekomstvisie van Scouting Nederland kunt u vinden op:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/meerjarenbeleid/3838-vantoekomstvisie-naar-praktijk-scouting2025-meerjarenbeleid-2017-2019/file
De afgelopen jaren heeft de landelijke organisatie bij haar dienstverlening gewerkt volgens een
aantal uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn ook goed te gebruiken bij het samenwerken om
de toekomstvisie #Scouting2025 te realiseren.
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4 Scouting Raboes
4.1 Organisatie
De Scouting Raboes groep is georganiseerd conform het huishoudelijk reglement van Scouting
Nederland. De Scoutingvereniging (groep) wordt bestuurd door haar leden. Het terrein waarop de
vereniging haar activiteiten organiseert aan het Raboes 18-20 te Laren, wordt beheerd door de
beheerstichting Raboes Blijdenstein.

4.1.1 De groepsraad
De algemene ledenvergadering van de groepsvereniging wordt gevormd door de groepsraad. De
groepsraad vormt hiermee het algemeen bestuur van onze vereniging. Alle leden van de
groepsraad inclusief de afgevaardigden dienen ingeschreven te zijn bij Scouting Nederland.
De groepsraad bestaat uit:
•
•
•
•
•

De leden van het groepsbestuur;
De leidinggevenden van de speltakken in de groepsvereniging;
De overige personen, die een functie in de groepsvereniging vervullen;
De leden van het stichtingsbestuur;
Een afgevaardigde namens de leden van elke tot de groepsvereniging behorende
leeftijdsgroep (speltak).
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4.1.2 Het groepsbestuur
Het dagelijks bestuur van de groepsvereniging wordt uitgevoerd door het groepsbestuur. Het
groepsbestuur wordt gekozen door de groepsraad. Het groepsbestuur is namens de groepsraad
gemachtigd besluiten te nemen conform het beleid van het beleidsplan, de statuten van de
vereniging & het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
Het groepsbestuur bestaat ten minste uit:
1.
2.
3.
4.

De groepsvoorzitter;
De groepssecretaris;
De groepspenningmeester;
De groepsbegeleider;

Wanneer de vereniging uit zowel meisjes als jongens bestaat, dan dient het groepsbestuur ook
gemengd te zijn. Conform het beleidsplan streeft het dagelijks bestuur van Scouting Raboes een
6-koppig bestuur te hebben, door het aan te vullen met een vice-voorzitter en een tweede
groepsbegeleider.
4.1.3 Het stichtingsbestuur
Het bestuur van de beheerstichting wordt uitgevoerd door het stichtingsbestuur. Het bestuur van
de stichting heeft maximaal negen leden. De leden van het stichtingsbestuur dienen lid te zijn van
Scouting Nederland. De meerderheid van het aantal leden in het bestuur bestaat uit leden uit de
groepsraad van de groepsvereniging.
4.1.4 Speltakken
Elke speltak, met uitzondering van de Stam, wordt begeleid door een team van leidinggevenden.
Een leidingteam bestaat uit een teamleider en de overige leidinggevenden bij de speleenheid. De
teamleider vervult een coördinerende functie binnen het team, vertegenwoordigt het team en is
samen met de groepsbegeleider verantwoordelijk voor het goed functioneren van het
leidingteam.

Scouting Raboes Laren – Beleidsplan 2017-2022
8

4.1.5 Taskforces
Het dagelijks bestuur wordt bij het uitvoeren van het beleid geholpen door een aantal
ondersteuningsteams of taskforces. Deze teams worden gevormd door een aantal leden van de
groepsraad. Elk ondersteuningsteam heeft zijn eigen doelstellingen en werkplan. De
ondersteuningsteams leggen hiervoor verantwoording af aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks
bestuur heeft hierin een controlerende functie. In de figuur hieronder is een overzicht te vinden
van de verschillende ondersteuningsteams. Het is de verantwoording van het dagelijks bestuur
dat de teams voldoende leden hebben om te functioneren. Het staat het bestuur vrij andere
teams op te zetten voor speciale gelegenheden (bijvoorbeeld voor het te vieren 90-jarig
jubileum).

Dagelijks Bestuur

Taskforce
Vrijwilligers

Taskforce Werving

Oudercommissie

Taskforce Materiaal

Taskforce
Schoonmaak

Taskforce Media

groepsbegeleiders

1 bestuurslid

minimaal 1 ouder per
speltak

1 vrijwilliger per
speltak

secretaris

Ouders

praktijkbegeleiders

Extra vrijwilligers

1 bestuurslid

1 coördinator

vrijwilligers

Vriwjilligers

Extra vrijwilligers

4.2 Statuten
De organisatorische opbouw van de groepsvereniging staat vastgelegd in de statuten per
notariële akte van oprichting uit 2007. In 2007 is de groepsvereniging Scouting Raboes notarieel
omgezet naar een formele vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
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4.3 Missie & Visie Scouting Raboes
In het voorjaar van 2017 hebben we met de groepsraad opnieuw gekeken naar hoe onze
vrijwilligers en vertegenwoordigers van onze leden (oudercommissie) het Raboes zien. Op allerlei
creatieve manieren is er aan gewerkt en gekeken of onze ideeën nog aansloten bij de Missie &
Visie uit 2013. Hierbij zijn enkele wijzigingen voorgesteld en daaruit is de nieuwe Missie & Visie
2017-2022 opgesteld.
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5 Beleidsplan Scouting Raboes
5.1 Totstandkoming beleidsplan
Voor het beleidsplan 2013 – 2016 zijn vanuit de groepsraad vele veranderingen aangedragen en
doelen gesteld om een frisse wind door de vereniging te laten gaan. Het uitgevoerde beleid
(conform het beleidsplan 2013 – 2016) heeft ertoe geleid dat een flinke groei in ledenaantal is
bewerkstelligd en dat de groepsvereniging er financieel sterker voor staat ten opzichte van 2012.
Het proces en het daaruit volgende resultaat zijn op de bestuursvergaderingen en groepsraden
besproken en geëvalueerd. Het beleidsplan 2017 – 2022 bouwt verder op het beleid van 2013 –
2016. Het beleidsplan 2017 – 2022 is ter goedkeuring onder alle leden verspreid en op de
groepsraad van 7 oktober 2017 door het algemeen bestuur aangenomen.
5.2 Duur beleidsplan
Het beleidsplan is opgesteld voor een periode van 5 jaar. Dit zorgt ervoor dat het beleidsplan
wordt uitgevoerd door het huidige dagelijks bestuur en voor een deel door een aantal nieuwe
bestuurders die bij het verlopen van de bestuurstermijn hun functies zullen overnemen.
5.3 Breedgedragen
Een van de doelen van het opstellen van dit beleidsplan is het creëren van een breed draagvlak.
Inzichtelijkheid in het beleid maakt het voor iedereen helder waar we met onze vereniging
naartoe willen en hoe wij dit willen bereiken.
De basis van het beleid is aangedragen vanuit, en goedgekeurd door de groepsraad. Dit houdt
enerzijds in dat het dagelijks bestuur verantwoording schuldig is voor de uitvoering aan de
groepsraad. Anderzijds houdt dit in dat voor de uitvoering van dit beleid ook de medewerking
wordt gevraagd en verwacht van alle leden van de groepsraad. In andere woorden: dit beleid
wordt door alle leiding en leden van Scouting Raboes gedragen en uitgevoerd.
5.4 Opbouw beleidsplan
Tussen 2010 en 2016 heeft Scouting Nederland het programma Groepsontwikkeling opgezet en
uitgevoerd. Het project is in 2016 afgerond en heeft veel positieve resultaten laten zien. De
gebruikte methodieken van het programma Groepsontwikkeling blijven daarom beschikbaar voor
alle scoutingverenigingen die hiermee aan de slag willen.
De opbouw van het beleidsplan is gebaseerd op de door het programma Groepsontwikkeling
gestelde succesfactoren.
•
•
•
•
•

Scoutingspel
Vrijwilligers(beleid)
Accommodaties & materiaal
Bestuur & Organisatie
Financiën

Het programma Groepsontwikkeling stelt dat je deze 5 factoren in je groep allemaal op orde wilt
hebben. Als één van deze 5 factoren niet goed zit, dan heeft dit een negatief effect op de andere
vier. Het beleidsplan is er dan ook op gericht om deze factoren goed op orde te krijgen en
daarom ook opgebouwd rondom deze 5 succesfactoren.
Als tussentijdse evaluatie kan gebruik gemaakt worden van de door Scouting Nederland
beschikbaar gestelde Light-scan voor scoutinggroepen.
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6 Succesfactor – Spel
6.1 Uitdagende opkomsten
De wekelijkse opkomsten zijn de hoofdreden dat jeugdleden lid worden van onze vereniging. Ons
streven is dan ook elke week weer een leuk, gevarieerd, uitdagend en bovenal veilig programma
aan te bieden. Scouting Nederland heeft hiervoor diverse middelen beschikbaar gesteld. Onze
leidingteams en groepsbegeleiders worden gestimuleerd om hier zo veel mogelijk gebruik van te
maken.
Scouting is veel meer dan het doen van activiteiten in het bos, op het water of in het park. Er zit
een visie achter het Scoutingspel, die wordt samengevat in de spelvisie SCOUTS. De spelvisie
geeft aan waar Scouting inhoudelijk voor staat (zie afbeelding volgende pagina).
In het spelaanbod wordt gewerkt met acht activiteitengebieden. Het werken met
activiteitengebieden brengt variatie aan in het programma. Elk activiteitengebied bestaat uit een
verzameling van activiteiten die qua onderwerp bij elkaar horen. De indeling in de acht
activiteitengebieden is voor iedere speltak gelijk.
Binnen elk activiteitengebied zijn er voor alle speltakken leuke, leerzame en uitdagende
activiteiten te bedenken in een doorlopende lijn van bevers tot en met de stam. Dit wordt ook wel
de 'progressiematrix' genoemd. Onze leiding wordt gestimuleerd de progressiematrix te
gebruiken voor de invulling van hun wekelijkse Scoutingprogramma's. De matrix helpt om de
activiteiten die georganiseerd worden af te stemmen op één van de acht activiteitengebieden én
op de verschillende leeftijdsgroepen.
De verantwoordelijkheid voor de opkomsten ligt bij het leidingteam van de speltak. Om een
kwalitatief programma te garanderen ondernemen zij de volgende acties:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Er wordt gewerkt met een jaarplanning.
In de jaarplanning wordt voldoende variatie aangebracht.
Opkomsten worden met het team van tevoren besproken (spelbespreken). Bij voorkeur
worden deze gezamenlijk bedacht met behulp van bijvoorbeeld de bij de Scouting
Academy aangeleerde brainstormtechnieken. De opkomsten worden goed voorbereid en
uitgewerkt. (Sociale) Veiligheid tijdens de activiteiten wordt altijd in acht genomen.
Opkomsten worden meteen na de opkomst geëvalueerd.
De uitwerkingen van opkomsten die voor herhaling vatbaar zijn, worden bewaard en
opgeslagen in de groepsdropbox.
De jeugdleden worden actief betrokken bij het maken van het programma, door
bijvoorbeeld het geven van feedback of het laten meedenken over de opkomsten.
De speltakken doen 1 keer per jaar mee aan een Regionale Scoutingactiviteit.
Er wordt jaarlijks een vriendjes en vriendinnetjes dag gepland.
Er wordt naar gestreefd jaarlijks een ouder-kind opkomst te houden.

De leidingteams worden ondersteund door de groepsbegeleiders. De groepsbegeleiders:
•

•
•

Verzorgen de algemene groepsjaarkalender en zorgen dat de speltakken hun
overkoepelende activiteiten op elkaar afstemmen (bv. reünieweekenden, overvliegen,
ouderopkomst). Deze agenda wordt online op de website beschikbaar gesteld. De
jaarkalender bevat onder andere de vakanties, de regioactiviteiten (RSW, BDD, etc.) en
de landelijke activiteiten (JOTA, Scout-In, etc.).
Begeleiden de leidingteams actief bij het maken van een planning en bespreken deze
met de leidingteams.
Stimuleren de teams gebruik te maken van de door Scouting Nederland beschikbaar
gestelde hulpmiddelen.
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Het hierboven getoonde “spiekbriefje spel” wordt uitgebreid uitgelegd in de volgende YouTube
video: https://youtu.be/S5FZIE_c_kA?list=PL3BocJ041srFjJIVPDczhvlwUKHLDkknr
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7 Succesfactor – Vrijwilligers(beleid)
7.1 Vrijwilligers
Alle functies, rollen en taken binnen de vereniging worden volledig uitgevoerd op vrijwillige basis.
Werving, behoud en begeleiding van de vrijwilligers vormt hiermee een van de belangrijkste
taken van het dagelijks bestuur, maar ook binnen de andere lagen van de organisatie, de
leidingteams en de taskforces. Vrijwillig is echter niet vrijblijvend. Voor alle vrijwilligers geldt dan
ook het volgende:
•
•
•
•
•

Alle vrijwilligers binnen Scouting Raboes moeten in het bezit zijn van een VOG.
Alle vrijwilligers binnen Scouting Raboes moeten op de hoogte zijn van en zich houden
aan de gedragscode.
Alle vrijwilligers binnen Scouting Raboes zijn medeverantwoordelijk voor het uitvoeren
van het beleid van de vereniging.
Alle vrijwilligers zijn op de hoogte van het calamiteitenplan en weten dit te vinden.
Voor de vrijwilligers is een naslagwerk beschikbaar met alle belangrijke informatie die zij
moeten weten over de vereniging: “het leidingboekje”.

7.2 Nieuwe vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers zullen persoonlijk door een aanwezig bestuurslid worden welkom geheten. In
geval van een nieuwe leidinggevende zal de teamleider ervoor zorgen dat het bestuur op de
hoogte is van de aspirant leidinggevende. Vervolgens zal de aspirant-leiding binnen enkele
opkomsten een afspraak hebben met de groepsbegeleider en de praktijkbegeleider voor een
welkomstgesprek. Tijdens dit gesprek worden de instapeisen besproken. Er zal voor alle nieuwe
leiding een VOG worden aangevraagd.
7.3 De praktijkbegeleider en de groepsbegeleider
Alle leiding krijgt de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen binnen Scouting. Zij worden hiervoor
begeleid door de praktijkbegeleider. De vereniging stelt de middelen beschikbaar om een
leidinggevende te kwalificeren. De praktijkbegeleider bewaakt en optimaliseert de kwaliteit van
het spel en de vrijwilligers bij de scoutinggroep. De praktijkbegeleider stimuleert niet alleen de
kwaliteit van individuen, maar ook van de leidingteams en het bestuur. Hij/zij coacht en motiveert
de vrijwilligers om meer uit zichzelf te halen en begeleidt hen in het ontwikkeltraject.
De praktijkbegeleider werkt nauw samen met de groepsbegeleider. De groepsbegeleider houdt
zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om
de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en zet zich in als er zaken niet
lekker lopen. De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur, als 'vertegenwoordiging' van de
teams, en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de
leidingteams. De praktijkbegeleider zit officieel niet in het bestuur.
Het dagelijks bestuur streeft ernaar minimaal 2 groepsbegeleiders en minimaal 2
praktijkbegeleiders te hebben.
7.4 Taskforce vrijwilligers
De taskforce vrijwilligers wordt gevormd door de groepsbegeleiders, de praktijkbegeleiders en
eventueel 2 andere vrijwilligers. Het doel van deze taskforce is de werving en begeleiding van de
vrijwilligers te coördineren.
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7.5 Teamprofielen
Om verantwoord (bege)leiding te kunnen geven aan jeugdleden is er, afhankelijk van de
groepsgrootte, een minimumaantal (team)leiders nodig waarvan er een aantal gekwalificeerd is.
De richtlijn hiervoor wordt gegeven in het teamprofiel van Scouting Nederland. In dit document
wordt ook aandacht geschonken aan het gewenste aantal leiders met een EHBO (EHV)
diploma/kwalificatie. Een speltak beschikt over het minimaal aantal leiding, zoals genoemd in de
teamprofielen. Het streven is om op termijn voldoende gekwalificeerd (team)leiding te hebben
volgens de teamprofielen.

Voorbeeld teamprofiel bevers
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7.6 Waardering vrijwilligers
Binnen de vereniging wordt een cultuur gepromoot waarin vrijwilligers gewaardeerd worden voor
hun inzet. Elke vrijwilliger zet zich op zijn of haar manier in voor de vereniging en dat is ongeacht
het resultaat lofwaardig. Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat er jaarlijks blijk van waardering
wordt gegeven aan de vrijwilligers. Bijvoorbeeld door het organiseren van een leidingdag, het
specifiek benoemen op de groepsraad of met een boodschap op nationale vrijwilligersdag.
7.7 Doorstroming
Een van de manieren om vrijwilligers enthousiast en betrokken te houden is variatie in het
vrijwilligerswerk. Er wordt naar gestreefd leiding in overleg na maximaal 3 jaar door te laten
stromen naar een nieuwe functie en/of speltak. Dit wordt wederzijds afgestemd met de
groepsbegeleider en de praktijkbegeleider. Leiding die toe is aan een nieuwe uitdaging mogen in
training tot teamleider of worden uitgedaagd voor andere functies binnen de vereniging. De
praktijkbegeleider heeft een belangrijke rol in het afstemmen van de persoonlijke
ontwikkelingsroute van de individuele vrijwilliger. De groepsbegeleiders zijn ervoor
verantwoordelijk dat de leidingteams voldoende (gekwalificeerd) leiding hebben.
Om de wensen van de individuele leiding af te stemmen en de juiste teambezetting te
waarborgen, wordt jaarlijks een leidinginventarisatie gehouden en voor meerdere jaren een
voorlopig bezettingsplan gemaakt.
7.8 Termijndoelstellingen
In 2022 wenst de groepsraad de volgende doelstellingen te hebben behaald:
•
•

De leidingteams voldoen aan het gewenste teamprofiel.
Het aantal kwalificaties van het minimumniveau volgens de teamprofielen is behaald.

8
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8 Succesfactor – Accommodaties & materiaal
8.1 De stichting
Zoals besproken in hoofdstuk 3 wordt het bos en terrein beheerd door de stichting Raboes
Blijdenstein. De groepsvereniging en de stichting ondersteunen dezelfde Missie & Visie van
Scouting Raboes. De stichting functioneert volgens haar eigen beleidsplan voor het dagelijks
onderhoud van het terrein en de gebouwen. Wensen vanuit de vereniging kunnen aangedragen
worden bij de stichting. Het dagelijks bestuur van de groepsvereniging zal ervoor zorgen altijd
vertegenwoordigd te zijn op de stichtingsvergadering. Het stichtingsbestuur zal vertegenwoordigd
zijn op de groepsraad.
8.2 Taskforce materiaal
Alle vrijwilligers zijn zelf verantwoordelijk voor het fatsoenlijk gebruiken en opbergen van de
materialen en spelattributen van de vereniging. De taskforce materiaal faciliteert dat dit zo
makkelijk mogelijk kan gebeuren. Waar er knelpunten zijn bij het geordend houden van het
materiaal wordt gezamenlijk op de groepsraad gezocht naar een oplossing.
De taskforce materiaal bestaat uit 1 coördinerende materiaalmeester en een aanspreekpunt
vanuit elke speltak. De taskforce beheert een meerjarenplan voor het aanschaffen en vervangen
van materiaal. Van alle slijtgevoelige materialen wordt de staat bijgehouden en geregistreerd
indien dit nodig is voor het veilig gebruik van de materialen (bijvoorbeeld de kabelbaan, touwen,
etc.).
8.3 Termijndoelstellingen
In 2022 wenst de groepsraad de volgende doelstellingen te hebben behaald:
•
•
•
•
•
•

Er is een duidelijk herkenbare toegangspoort waarop de naam van het Raboes en het
logo te zien is (wellicht wekelijks te verwijderen, maar dan in ieder geval makkelijk te
plaatsen).
Op het Scouting Raboes terrein staat op een geschikte locatie minimaal 1 informatiebord
voor ouders en leden. Deze moet duidelijk zichtbaar zijn voor ouders en jeugdleden.
Het Raboes is een plek waar jeugdleden en ouders graag en makkelijk komen. Er is de
mogelijkheid om voor en na opkomst nog even te blijven zitten, een kop koffie te nuttigen
en eventueel nog even met de leiding te praten.
Ouders van de jeugdleden worden actief betrokken bij de klussen op het terrein.
Er is voldoende materiaal om gave activiteiten te ondernemen tijdens de opkomsten;
zoals een kabelbaan bouwen, abseilen, klimmen of een JOTA toren bouwen.
Er is een plek waar scooters en motoren gestald kunnen worden, zodat deze niet meer
op het toegangspad worden geplaatst.
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9 Succesfactor - Bestuur & organisatie
9.1 Het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur zal er te allen tijde naar streven alle functies van het dagelijks bestuur te
hebben bekleed. Daarnaast zal er worden gestreefd naar gezonde doorstroming. Dat wil zeggen
dat mensen die een bepaalde functie bekleden niet te lang op hun positie blijven zitten.
Bestuursfuncties worden aangegaan voor een periode van 3 jaar zoals omschreven staat in de
statuten met een maximum van 9 jaar.
Het dagelijks bestuur streeft ernaar om zichtbaar te zijn voor de leden en ouders van de
vereniging. Zij zal proberen regelmatig vertegenwoordigd te zijn bij de vereniging, deel te nemen
aan de activiteiten en zo goed mogelijk vertegenwoordigd te zijn op de groepsraad. Om openheid
van zaken te geven over zaken die binnen het bestuur worden besproken maakt het bestuur
enkele keren per jaar het Bestuursnieuws.
9.2 Beleidsplan
Het dagelijks en algemeen bestuur houdt zich aan het beleid van het meerjarenplan. Uiteraard
staat het bestuur ook open voor nieuwe initiatieven & ideeën waar voldoende draagvlak voor is
met inachtneming van het volgende: het beleidsplan is opgesteld om bepaalde prioriteiten te
stellen. Waar nieuwe initiatieven het huidige beleid in de weg gaan zitten, zal in eerste instantie
het beleidsplan voorrang krijgen. Het beleid uit het beleidsplan wordt jaarlijks op de groepsraad
geëvalueerd en waar nodig aangepast.
9.3 Communicatie
Duidelijke communicatie is ontzettend belangrijk binnen een vereniging. Ter ondersteuning van
de communicatie door de diverse partijen binnen de vereniging is een communicatieplan
opgesteld, welke terug te vinden is in de dropbox. Ten behoeve van het contact met de leden
dient de administratie van de leden in ScoutsOnLine up-to-date te zijn. Dit is de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de teamleiders, de ouders en de penningmeester.
De groepsbegeleiders stimuleren het contact tussen ouders en vrijwilligers door:
• Het door de teamleider inplannen van een jaarlijkse ouderbijeenkomst.
• Het duidelijk zichtbaar maken van de leidingteams op de website.
• De vrijwilligers te motiveren actief het gesprek aan te gaan met ouders en leden voor of
na een opkomst.
9.4 Taskforce media
De taskforce media verzorgt de promotie van onze vereniging naar de buitenwereld. Zij stemt
hierbij de publicaties van de website, facebook, het Bestuursnieuws, het regionale nieuws en
mogelijke andere media op elkaar af. Zij draagt ook zorg voor de eigen katern in het Scouting
Magazine. De taskforce media is verantwoordelijk voor:
• Het actueel houden van de website www.scoutingraboes.nl.
• Het bijhouden van een fotoarchief voor de leden.
• Het plaatsen van berichten op social media (of andere vrijwilligers motiveren dit te doen).
• Het minimaal 3 keer per jaar verschijnen van de vereniging in de lokale media.
9.5 Taskforce werving
De taskforce ledenwerving is verantwoordelijk voor:
• Het organiseren van een jaarlijkse open dag.
• Het verspreiden van promotiemateriaal.
• De jaarlijkse stands op de verenigingenmarkten in Laren, Blaricum en (toekomst)
Eemnes.
• Andere wervingsactiviteiten ten behoeve van het werven van leden en vrijwilligers.
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9.6 Oudercommissie
Op de groepsraad moeten de leden van elke tot de groepsvereniging behorende leeftijdsgroep
(speltak) vertegenwoordigd worden door een meerderjarige afgevaardigde. Deze afgevaardigde
wordt gevraagd vanuit de ouders van de jeugdleden. De 6 afgevaardigden samen vormen de
oudercommissie. De oudercommissie geeft feedback aan de groepsraad vanuit het oogpunt van
de (jeugd)leden en hun ouders omtrent het reilen en zeilen van de vereniging.
9.7 De taskforce Vrienden van het Raboes
De Vrienden van het Raboes is een club voor (oud) Raboesers en geïnteresseerden van het
Raboes. Dit kunnen (oud) leden, leiding en stam zijn. Maar ook de ouders, betrokken bedrijven,
etc. De doelstelling van deze club is drieledig:
•
•
•

Een platform voor geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van wat er gebeurt op
het Raboes en in contact willen blijven met (oud)Raboesers en het Raboes.
Een plek waar geïnteresseerden hulp kunnen bieden aan het Raboes.
Een nieuwe bron van inkomsten om de groepsvereniging Scouting Raboes en de
stichting Raboes-Blijdenstein financieel te kunnen steunen.

De Vrienden van het Raboes wordt georganiseerd door de taskforce Vrienden van het Raboes.
Zij maakt onderdeel uit van de stichting en heeft haar eigen beleidsplan. Ten tijde van het
schrijven van dit beleidsplan is de taskforce nog niet van start gegaan.
9.8 Lokaal beleid
Het dagelijks bestuur zorgt dat Scouting Raboes onder de aandacht wordt gebracht bij de lokale
politiek. Zij zorgt ervoor aanwezig te zijn bij de gemeenteborrels en maakt onderwerpen die voor
de vereniging belangrijk zijn bespreekbaar.
De vereniging is lokaal actief betrokken. Dat betekent dat we actief contact zoeken met
verenigingen om ons heen ten behoeve van samenwerking en uitwisseling. We proberen jaarlijks
zichtbaar te zijn bij evenementen in Laren en Blaricum, zoals de Verenigingenmarkten en de
dodenherdenking.
9.9 Termijndoelstellingen
In 2022 wenst de groepsraad de volgende doelstellingen te hebben behaald:
•
•
•
•

De taskforce Vrienden van het Raboes is opgericht en actief.
Het Raboes is jaarlijks aanwezig op de verenigingenmarkt in Blaricum.
Het Raboes is aanwezig op de verenigingenmarkt in Eemnes.
Het Raboes is vertegenwoordigd op de lokale sportraad en krijgt dezelfde subsidies als
andere sportvereniging ten behoeve van mogelijke sociale minima.
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10 Succesfactor – Financiën
10.1 Doelstelling
Scouting Raboes wil een financieel gezonde groep zijn. Dat betekent dat we voldoende leden
moeten hebben om de jaarlijkse kosten te kunnen betalen. De penningmeester is
verantwoordelijk dat de uitgaven en inkomsten zo in balans zijn dat we deze doelstelling kunnen
behalen. De vereniging heeft geen winstdoelstelling en probeert de contributie zo laag mogelijk te
houden.
10.2 Verantwoordelijkheden en verantwoording
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging. Hij maakt de
begroting, int de contributies en verzorgt de betalingen. Hij legt namens het bestuur jaarlijks
verantwoording af over de financiële situatie van de vereniging op de groepsraad. De groepsraad
stelt jaarlijks een kascommissie aan om een kascontrole te doen.
10.3 Financiële middelen
De contributie is de voornaamste bron van inkomsten voor de vereniging. Met deze inkomsten
worden alle vaste lasten betaald die bij het functioneren van de vereniging horen.
Voor speciale aankopen, zoals materialen die niet meegenomen zijn in de begroting of
bijvoorbeeld een jubileumgroepsweekend, wordt actief gezocht naar sponsoren en donaties.
10.4 Afdracht en reserveringen
Behalve de vaste lasten worden er jaarlijks diverse reserveringen gedaan. Er wordt o.a. jaarlijks
een bedrag gereserveerd voor het kwalificeren & ontwikkelen van leidinggevenden en
bestuursleden en het verzorgen van EHV-training. Er wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd ter
uitvoering van het meerjarenbeleid van de taskforce materiaal.
Voor het gebruik van de scoutinggebouwen betaalt de vereniging een afdracht aan de stichting.
De hoogte van deze afdracht wordt jaarlijks vastgesteld tussen de penningmeester van de groep
en de penningmeester van de stichting.
10.5 Sociale minima
Ondanks dat Scouting een van de goedkoopste vormen van georganiseerde vrijetijdsbesteding
voor kinderen is, is het betalen van de contributie of het kampgeld voor sommige ouders een
knelpunt. Wij vinden als Scouting Raboes dat het voor iedereen haalbaar moet zijn lid te worden
van de Scouting. Wij zullen daarom ten aller tijde meedenken naar een haalbare oplossing
mochten ouders hierom vragen. Scouting Nederland biedt hiervoor diverse tips:
https://www.scouting.nl/ondersteuning/financien/financiele-minima
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