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Inleiding
In de Regio Rond de Rotte staan ieder weekend 2022 kinderen en jongvolwassenen, samen met hun
leiding, onder toezicht van de Stichting- en Verenigingsbesturen – zo’n 740 personen - het
Scoutingspel te spelen.
De 13 watergroepen en 22 landgroepen met jeugdleden1 zijn vaak het resultaat van jarenlange
inspanning door verschillende generaties leden en hebben ieder hun eigen cultuur ontwikkeld. Dat
betekent niet alleen dat er voor ieder kind een groep is die bij hem of haar past maar dat er vaak
meerdere groepen in de buurt zijn waar men terecht kan. De meeste groepen in Regio Rond de Rotte
zijn gevestigd in Rotterdam met een concentratie van watergroepen rond de Bergse en Kralingse
Plassen. De overige groepen zijn gevestigd in Capelle aan den IJssel, Ridderkerk, Berkel en Rodenrijs
en Nieuwerkerk aan den IJssel.
Wat deze groepen in al hun verscheidenheid verbindt zijn de vrijwilligers die het Scoutingspel
mogelijk maken. Hoewel de culturen binnen de groepen soms compleet verschillen, is hetgeen al
deze vrijwilligers samenbindt het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan de jeugdleden door
het organiseren van opkomsten en kampen waar zij aan de nieuwe generaties het ruime scala aan
Scoutingvaardigheden overdragen. Zij doen dit op een veilige manier voor al hun leden, jeugdleden,
staf en besturen, volgens de richtlijnen en voorschriften van Scouting Nederland.
Vraag een vrijwilliger bij een willekeurige vereniging waarom hij of zij zoveel uren van zijn of haar
vrije tijd besteedt aan scouting, onbetaald en voor ándermans kinderen, en het antwoord zal een
variant zijn op het willen doorgeven aan een nieuwe generatie kinderen wat hij of zij in het verleden
zelf van Scouting heeft gekregen, wat Scouting heeft betekent voor zijn of haar persoonlijke
ontwikkeling en het plezier dat hij of zij altijd heeft gehad.
De vrijwilligers zijn de reden dat Scouting bestaat. Door hun inzet en enthousiasme zijn er iedere
week opkomsten voor de 2022 jeugdleden, worden er ieder jaar kampen georganiseerd, zijn er regiobrede activiteiten en wordt er, na een stille periode, met hernieuwde energie gezamenlijk nagedacht
over de toekomst van Regio Rond de Rotte.

Regio Rond de Rotte
Waarom een regio
De vrijwilligers bij Scouting geven wekelijks hun schat aan kennis, vaardigheden en ervaring door aan
jongere generaties. Dat gebeurt binnen de eigen vereniging vaak samen met leiding waarmee men
zelf opgegroeid is. Dat maakt de binding groot en het plezier in leidinggeven groter. Je weet wat je
aan je team hebt en je deelt de cultuur en ervaringen.
De rol van de regio is naast het waarborgen van de missie en visie van Scouting Nederland - en de
daarbij horende regels -, het bieden van een ruimer platform waar jeugdleden en leiding elkaar
ontmoeten buiten de eigen vereniging. Een plek of activiteit waar de culturen van de verenigingen
mengen en waar ervaringen gedeeld worden. Dit zonder dat men zich verliest in de massaliteit van
een Nawaka, Roverway, en Jamboree – hoe leuk dat ook kan zijn -, dicht bij huis, zonder de noodzaak
van een leger aan vrijwilligers, en op een manier waarop de kosten beheersbaar en daarmee de
activiteiten betaalbaar blijven voor alle jeugdleden in de regio.
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De Lischgroep, Menod en Stedost zijn groepen zonder jeugdleden die eveneens bij Regio Rond de Rotte
horen.
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De gezondheid van de groepen in de regio
Het aantal groepen en leden, jeugdleden en staf, laat een neergaande lijn zien in de regio. Om deze
trend te keren heeft de gemeente Rotterdam subsidie toegekend aan Scouting Nederland voor de
begeleiding van het project “Boost je Groep” in de regio Rond de Rotte, met als specifiek doel de
vitaliteit van de scoutingverenigingen te vergroten. Dit project zal door een coach aangeboden
worden aan alle Scoutingverenigingen in de regio en op hun behoeften worden afgestemd. Dit met
de verwachting dat groepen die momenteel worstelen met bijvoorbeeld een tekort aan jeugdleden
en leiding, bestuursleden of vrijwilligers, of met financiële problemen, samen met hulp van een
coach oplossingen vinden.

De organisatie van de regio
De regio bestaat uit 35 Scoutingverenigingen met jeugdleden. Deze verenigingen bepalen wat er in
de regio georganiseerd wordt, stellen het budget vast en organiseren de regio-brede activiteiten.
De ondersteuning van de groepen en de landelijke en externe vertegenwoordiging van de regio
wordt vervuld door een gekozen regiobestuur. Om te voldoen aan de statuten van de Regio Rond de
Rotte moet er een bestuur gevormd worden dat tenminste bestaat uit een voorzitter, secretaris en
penningmeester. Bij voorkeur aangevuld door een bestuurslid spel, een bestuurslid dat de Scouting
Academy vertegenwoordigt en algemene bestuursleden.
De taak van het regiobestuur is het faciliteren van regio-brede activiteiten die georganiseerd worden
door de groepen en het vertegenwoordigen van de belangen van de regio in de landelijke raad en bij
externe organisaties. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het beleid van de regio en de
besteding van het budget. Daarover legt het bestuur verantwoording af aan de leden van de Regio.
Regio Ronde de Rotte kampt al een tijd met een tekort aan vrijwilligers voor de rollen binnen de
Regio. Edwin de Bruijn heeft het lege bestuur-schip lange tijd drijvende gehouden en Tim Kamman
heeft in 2018 de taak op zich genomen om de regio te vertegenwoordigen in de landelijke raad. Ad
Verhaar is in 2018 bereid gevonden de taken van regio-penningmeester tijdelijk op zich te nemen en
Raju van Kan is de communicatie blijven verzorgen voor de regio en haar activiteiten. Het vinden van
kandidaten die zich jarenlang willen binden in de rol van bestuurslid is echter onmogelijk gebleken.
De Scouting Academy Rotterdam Rijnmond (SARR) ondersteunt de groepen in de ontwikkeling van
hun stafleden en besturen. Ook de SARR kampt met een tekort aan vrijwilligers die tijd vrij kunnen
maken voor het opleiden van leiding, begeleiders en bestuursleden. Daarnaast blijkt uit het
overzicht2 dat Raju van Kan heeft gemaakt over de kwalificaties binnen de scoutingverenigingen dat
er grote verschillen bestaan tussen groepen onderling en binnen groepen. Op de regioraad van juni
2018 is dit overzicht gepresenteerd en heeft de SARR aangegeven graag bereid te zijn modules in
clusters aan te bieden en vraaggericht cursussen te verzorgen. De agenda voor 2018-2019 met de
voorlopig geplande opleidingsmogelijkheden is aangehecht.3
Op de regioraad van juni 2018 is gevraagd aan de leden uit de regio of men bereid is op basis van
beschikbaarheid bij te dragen aan de opleidingen in de regio. Het projectmatig deelnemen in
opleidingen heeft diezelfde avond tot 4 aanmeldingen geleid. De SARR heeft echter meer mensen op
de lijst nodig zodat beschikbaarheid ruimer wordt en de belasting voor vrijwilligers kleiner.
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Inzage in kwalificaties per rol per groep op basis van SOL data van 30-04-2018
> http://bit.ly/kwalificaties_rol_rRdRScoutinggroep20180430
3
Zie bijlage 2
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Ook de cirkelcoördinatoren, die allemaal verschillende petten dragen voor Scouting en dus druk zijn,
hebben een tekort aan menskracht voor de regio-activiteiten die zij ieder jaar weer coördineren. Ook
zij zijn geholpen met meer vrijwilligers. De cirkelcoördinatoren geven aan dat helpende handen op
projectbasis nét zo welkom zijn als nieuwe cirkelcoördinatoren om het bestaande team te
versterken.

Beleidsplan 2019 Regio Rond de Rotte
Het beleidsplan voor de Regio Rond de Rotte voor 2019 betreft een zestal zaken die van essentieel
belang zijn voor de regio en haar leden.

1

Organisatie van Regio Activiteiten

De regio gaat zijn rol als platform voor het delen van scoutingervaring en vaardigheden tussen
jeugdleden en stafleden van de verschillende Scoutingverenigingen van de Regio Rond de Rotte
uitbreiden. Dit betekent praktisch dat er naast de grote, jaarlijkse regio-evenementen er ook een
financiële injectie vanuit de regio gedaan wordt om verenigingen te helpen activiteiten te
organiseren waar regio-breed aan meegedaan kan worden.

a. Grote Regio-Evenementen
Wat al gebeurt – met dank aan de vasthoudendheid en inzet van de cirkelcoördinatoren – zijn de
grote regio-evenementen. Ieder jaar wordt weer de RSW georganiseerd voor de Scouts, de beverdoe-dag voor de jongste leden en de Jungle-dag en de BP-dag voor de welpen. Ook in 2019 zullen de
cirkelcoördinatoren zich hiervoor inzetten. Net als alle jaren zijn deze activiteiten niet enkel bedoeld
voor de jeugdleden om op een competitieve of juist verkennende manier samen het scoutingspel te
beleven, het is een kans voor stafleden om samen te werken in de organisatie en uitvoering van het
plan. Waar de cirkelcoördinatoren de activiteiten coördineren, komt de organisatie voor rekening
van alle scoutingverenigingen die meedoen. Door een ruime verdeling van de organisatie van de
activiteiten kan de belasting voor iedereen zo beperkt mogelijk gehouden worden.

b. Samen-werk-Activiteiten
Nieuw in 2019 is een ruim budget in de begroting voor activiteiten georganiseerd door
scoutingverenigingen behorend bij Regio Rond de Rotte in een samenwerking tussen tenminste 3
scoutinggroepen, open voor regio-brede deelname, met als doel het delen van het Scoutingspel.
Praktisch betekent dit dat het samen organiseren van activiteiten met de buren (dichtbij of iets
verder weg) financieel ondersteunt wordt uit het regiobudget, maar vooral dat dit de drempel voor
samenwerking tussen groepen verlaagt waardoor het uitwisselen van ervaringen en vaardigheden
tussen jeugdleden en stafleden van verschillende verenigingen makkelijker wordt en de focus gaat
liggen op de gemeenschappelijke deler: het plezier in het Scoutingspel.
Dit kunnen gemeenschappelijke thema’s zijn, kampjes, opkomsten met bijzondere betekenissen,
hikes, speurtochten, bouwactiviteiten, wateractiviteiten, kookopkomsten, leidingactiviteiten,
module-dagen waarbij theorie en praktijk gecombineerd worden, etc.
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Interim Regiobestuur Regio Rond de Rotte

Nieuw in 2019 is een interim regiobestuur. Waar er binnen de regio geen gebrek is aan goede
mensen voor het regiobestuur, is het onmogelijk gebleken om kandidaten te vinden die bereid zijn
zich te verbinden voor een periode van drie jaar. Als oplossing voor dit bestuursprobleem is er
4

gekozen voor een interim-bestuur dat voor één jaar – 2019 – de taken van het regiobestuur voor
haar rekening neemt met een evaluatie vanuit de regio en het bestuur in het laatste kwartaal van
2019.
Vooralsnog bestaan de kandidaten uit:
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Astrid Spierings: interim-voorzitter
Ad Verhaar: interim-penningmeester
Corine Dudok van Heel: interim-secretaris
Vacature: interim-bestuurslid algemeen (vertegenwoordigt het regioteam Spel en
Programma in het bestuur)
John Harreman: interim-bestuurslid SARR (vertegenwoordigt het regioteam
Deskundigheidsontwikkeling in het bestuur)
Tim Kamman: interim-bestuurslid algemeen (vertegenwoordigt de regio Rond de Rotte in de
landelijke raad)
Stefan Oudijn: interim-bestuurslid algemeen
Raju van Kan heeft opnieuw toegezegd de functie van contactpersoon communicatie binnen
het bestuur op zich te willen nemen.

Financieel Beleid Regio Rond de Rotte

In het verslag van de kascommissie 2016-2017 zijn een aantal adviezen opgenomen ter verbetering
van de verantwoording door het bestuur en het beheer van de gelden van de regio. Deze adviezen
betreffen een verbetering van de financiële verslaglegging, de herijking van de ANBI status van de
Regio, de financiële en bestuurlijke verantwoording van de Scouting Academy en de zelfstandige
betalingsbevoegdheid van de penningmeester.
Het interim-bestuur neemt deze adviezen over en gaat deze uitvoeren. Zij doet daar in het laatste
kwartaal van 2019 verslag van in de regioraad.
In de bijgevoegde begroting is de contributie over 2019 verlaagd van € 5,50 naar € 3,50 per
ingeschreven lid. Op basis van de laatste gegevens over de ledenaantallen betekent dit dat de regio
in 2019 kan beschikken over een bedrag aan inkomsten van netto € 9.404,-. De totale
gebudgetteerde uitgaven bedragen € 30.904,- inclusief een onvoorzien van € 650,-.
Het activiteitenbudget voor de samenwerk activiteiten en de activiteiten gecoördineerd door de
cirkel coöordinatoren bestaat uit twee delen. Voor samenwerk activiteiten is een bedrag
gereserveerd van € 13.500,-. Het activiteitenbudget voor activiteiten gecoördineerd door de cirkel
coördinatoren bedraagt per actieve speltak (bevers, welpen en scouts) € 500,- plus een bedrag van €
5,- per deelnemend lid. Voor de overige speltakken (Explorers en Stam plus 18) en de Admiraliteit is
een bedrag van € 500,- gereserveerd. Daarnaast is een bedrag van € 1.500,- gereserveerd voor
medewerkers activiteiten; bijvoorbeeld een regio café.
De voorstellen voor alle activiteiten moeten samen met een begroting ingediend worden bij het
regiobestuur ter financiële goedkeuring. Voorwaarden waaraan de aanvragen voor samenwerkactiviteiten moet voldoen is bijgevoegd.
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SARR

De Scouting Academy Rotterdam Rijnmond biedt opleidingsmodules in clusters en is graag bereid in
overleg met leden gewenste cursussen op locatie aan te bieden.
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De SARR heeft behoefte aan vrijwilligers die, op projectbasis of als vast lid van het team, kennis
willen doorgeven aan de nieuwe generaties leiders, begeleiders en bestuurders. Dit betreft
vrijwilligers met theoretische kennis en vrijwilligers met praktische kennis.
Het combineren van een samen-werk-activiteit met opleidingscomponent wordt door de SARR
aangemoedigd en waar mogelijk graag gefaciliteerd.
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Boost je Groep

Het programma Boost je Groep zal onder begeleiding van een coach vanaf 2019 uitgerold worden in
de Regio Rond de Rotte.
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Vrijwilligers

In de Regio Rond de Rotte zijn er veel vrijwilligers die in hun vrije tijd zaken organiseren, regelen, en
doen voor Scouting. Dat wordt gewaardeerd door de kinderen die iedere week de opkomsten
meemaken en uitkijken naar hun zomerkampen. Dat wordt gewaardeerd door de ouders die hun
kinderen op zaterdagen met een gerust hart naar Scouting laten gaan in de wetenschap dat zij daar
veilige avonturen beleven en die genieten van de trots van hun kinderen als ze thuiskomen met een
verdiend insigne. Dat wordt gewaardeerd door de Scoutingcollega’s die kunnen rekenen op elkaar.
Dat wordt gewaardeerd door de Gemeenten, die uit onderzoek weten dat juist Scouting niet enkel
kinderen van de straat houdt maar ze normen en waarden bijbrengt, gemeenschapsbesef meegeeft
en verantwoordelijkheid leert.
Hoewel de Regio de groepen, en de groepen de vrijwilligers zijn, en jezelf waarderen,
complimenteren en bedanken wellicht wat vreemd is, moet het een kerntaak van de Regio zijn om
juist de waardering voor de tijd en inzet van vrijwilligers aan hen te uiten. Immers, Scouting valt of
staat met vrijwilligers en hoewel een vrijwilliger werkt voor het plezier dat hij of zij haalt uit zijn of
haar taken en zichzelf niet op de borst slaat voor het vele werk dat wordt verzet, is waardering iets
wat iedere vrijwilliger verdient.
De Regio Rond de Rotte is voornemens in 2019 een jaarlijks waarderingsinsigne te ontwerpen dat
aan alle vrijwilligers uitgereikt wordt uit dank en ter uiting van de waardering die er voor hen is voor
hun tijd, inzet en enthousiasme voor Scouting in Regio Rond de Rotte.
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Bijlage 1a

Bijlage 1b
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Bijlage 2

Voorlopige Trainingskalender 2018-2019
datum

Module

locatie

toelichting

Week van 10 december Workshop
2018 **
ADHD/ PDD-NOS (2x)

1x in regio Rond de
Rotte
1x in regio Maasdelta

Met gast-deskundige

20 januari 2019

dag 1 basismodules

Regio Maasdelta*

voor beginnende leiding,
accent op module 1-4-5-6

3 februari 2019

dag 2 basismodules

Regio Maasdelta*

voor beginnende leiding,
accent op module 7-8-9 en 11

12 februari 2019
12 maart 2019
14 mei 2019

trainingsavonden
teamleiderstraining

nog nader te bepalen

3e avond in samenwerking
met de betrokken
praktijkbegeleiders

5 maart 2019

Kamptraining organisatie van een
kamp

nog nader te bepalen

ook evt. geschikt
voor Explorers vanaf 15 jaar.

2 april 2019
7 mei 2019

Kamptraining nog nader te bepalen
verdiepingsonderwerpen

** locaties zijn bekend en zijn op de webpagina en facebook evenementen te vinden.
Deze workshops staan open voor deelnemers uit beide regio’s
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