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Voorwoord 
 
Scouting onderweg naar 2025!  
 
In 2014-2015 is door het regiobestuur ingezet op samen met de groepen in de 
regio werken aan verbinding en versterking van scouting in het gebied Noord-
Veluwe/Flevoland. Dit zal ook in 2016 navolging krijgen.  
Hieronder volgen een aantal voorbeelden. 
 
In het Project #Scouting2025 wordt gewerkt aan versterking van onze 
vereniging op groeps-, regionaal en landelijk niveau, zodat we straks met het 
volste vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan. Dat we ook in 2025 
met trots kunnen zeggen dat Scouting Nederland de grootste jeugd- en 
jongerenvereniging van Nederland is! 
In het Project Spelkwaliteit wordt door middel van een samenwerkingsverband 
tussen praktijkcoaches, praktijkbegeleiders en trainersteam onder begeleiding 
van een projectteam vanuit Scouting Nederland gewerkt aan het optimaliseren 
van spelkwaliteit binnen de lokale groepen. Want verbeterde spelkwaliteit leidt 
tot verhoogde tevredenheid onder onze jeugdleden, wat op haar beurt leidt tot 
behoud van jeugdleden. 
Eind 2015 is een start gemaakt om de samenwerking tussen Regio’s en de 
Admiraliteiten een nieuw leven in te blazen, gebruik te maken van elkaar 
expertise en elkaars activiteiten te versterken. Dit wordt in 2016 geleidelijk 
verder uitgewerkt. 
Ontwikkelingen als de huidige vluchtelingenproblematiek laat ook Scouting in 
onze regio niet onberoerd, gezien een drietal opvangcentra in onze regio. 
Elders in het land zijn vanuit verschillende regio’s initiatieven genomen om 
spelactiviteiten te organiseren in de asielzoekerscentra om ook daar 
uitvoering te geven aan de doelstelling van Scouting Nederland: “Het 
bevorderen van het Scoutingprogramma in Nederland, 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.”  In dit kader heeft ‘vrije tijd’ natuurlijk een andere lading en 
karakter, maar wellicht dat ook onze regio een rol kan spelen in het aanbieden 
van spelactiviteiten. 
 
Voorgaande zijn slechts enkele voorbeelden uit dit jaarplan waar de regio dit 
kalenderjaar haar aandacht op zal vestigen. Het jaarplan is onderverdeeld in 
de beleidsterreinen ‘Bestuurlijk’, ‘Scouting Academy’, ‘Activiteiten’, ‘PR en 
communicatie’ en ‘Vrijwilligersbeleid’. Scouting staat voor uitdaging!  
Laten wij elkaar blijven motiveren, verbinden, versterken, maar elkaar ook 
blijven uitdagen ten dienst van onze jeugdleden en de samenleving. 
 
Freek Braam, regiovoorzitter 
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1 Bestuurlijk 
 
 

1.1 Samenstelling bestuur 
Het regiobestuur bestaat uit: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, 
penningmeester, afgevaardigde team Scouting Academy 
(deskundigheidsbevordering), coördinator activiteiten, afgevaardigden 
Landelijke Raad, en algemeen bestuursleden. Het bestuur streeft naar een 
volledige bezetting. Bij schrijven van dit document is het bestuur nagenoeg 
compleet, met uitzondering van een secretaris. Deze functie wordt bij 
voorkeur ingevuld door een waterscout. Het regiobestuur zet zich actief in 
voor de werving van nieuwe bestuursleden en van nieuwe regiomedewerkers.  
 

1.2 Regioraad 
Het regiobestuur organiseert jaarlijks twee regioraden, één in mei/juni en één 
eind november. De data worden afgestemd op de vergaderdata van de 
Landelijke Raad. Indien noodzakelijk wordt een extra regioraad uitgeschreven. 
Het bestuur wil de regioraad aantrekkelijker maken voor groepen, en daarmee 
de  belangstelling en deelname vergroten. Het regiobestuur streeft naar de 
functie van de regioraad als een platform waar relevante onderwerpen voor de 
groepen worden besproken en inhoudelijke discussie gevoerd worden. Het 
regiobestuur brengt opdrachten vanuit de regioraad ten uitvoer ten behoeve 
van de regio en haar groepen. Hierbij verliest het regiobestuur niet haar 
bestuurlijke verantwoordelijkheden en beslissingsbevoegdheid conform het 
huishoudelijk reglement van Scouting Nederland uit het oog. Het bestuur 
streeft continu naar meer zichtbaarheid. Het regiobestuur streeft naar een 
gefaseerde en verantwoorde afbouw van financiële reserves tot het niveau, 
waarop er geen overschot aanwezig is, maar de regio wel haar financiële 
verantwoordelijkheden kan blijven dragen. 
 

1.3 Financiën 
Tijdens de regioraad wordt financiële verantwoording afgelegd in de vorm van 
een begroting en een jaarrekening. Het regiobestuur stelt jaarlijks in november 
de begroting op voor het volgende jaar. Als richtlijn zullen de volgende 
percentages worden gehanteerd voor de verdeling van de contributiegelden: 
Algemene kosten 20-25%, Baden Powelldag 5,0-7,5%, leeftijdsgebonden 
activiteiten 45-50%, regioactiviteit 5-10% en de trainingen 15-20%. Binnen de 
leeftijdsgebonden activiteiten is de verdeling gebaseerd op de verhouding van 
jeugdleden per eind oktober. Het budget van de scoutsleeftijd wordt verdeeld 
op basis van 25% voor de RSW en 75% voor PiKaNu. Deze percentages zijn 
geen vaste verdeling, deze kunnen variëren naar de behoefte van de regio. 
Na afloop van het jaar stelt de regio de afrekening op van het boekjaar. Deze 
moet in principe begin mei gereed zijn, zodat deze in de regioraad 
geagendeerd kan worden. Jaarlijks wordt in de regioraad  een 
kascontrolecommissie aangesteld die de boeken aan een onderzoek 
onderwerpt. Hierbij wordt nadrukkelijk gelet op het declaratiegedrag van 
bestuurders en vrijwilligers. 
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1.4 Reserves 
Om de continuïteit van de regio te waarborgen moet de regio een financiële 
reserve aanhouden. Voor de regio kan deze vastgesteld worden aan de hand 
van de laatste jaarafrekening op de volgende manier: steunpunt 0%, 
activiteiten 50%, trainingen 50% en algemene kosten 100%. Naast de 
algemene reserve beschikt de regio ook nog over een aantal andere reserves. 
Bij de begroting en jaarafrekening is uitgelegd hoe hiermee wordt omgegaan. 
 

1.5 Declaraties 
Het regiobestuur en regiovrijwilligers kunnen via het declaratieformulier de 
volgende kosten declareren: 
- Aangeschafte materialen na toestemming regiobestuur met originele bon. 
- Gemaakte kilometers voor regio (bestuurs)vergaderingen, bezoek 
activiteiten in functie van regiobestuurder of vrijwilliger. De maximale afstand 
is de meest optimale route tussen woonadres en activiteit of minder indien die 
logischer is; 
De declaratie wordt zoveel mogelijk gedaan bij de betreffende activiteit en is 
voorzien van minstens twee handtekeningen voor akkoord.  
Het regiobestuur en de regiovrijwilligers onderschrijven de declaratierichtlijn  
Belangrijke uitgangspunten zijn tijdige declaraties en zorgvuldigheid in het 
declaratiegedrag door regiobestuur en regiovrijwilligers.  
 

1.6 Scouts online 
Het regiobestuur faciliteert een efficiënte inschrijving voor regioactiviteiten en 
regionaal aangeboden trainingen via Scouts Online (SOL). Minstens een 
week voor de start van de activiteit moeten de definitieve aantallen 
deelnemers bekend zijn. In de week voor de activiteit vindt het betalen van de 
deelnemersbijdrage plaats door het vooraf overmaken door de groep/speltak 
aan de hand van de ingeschatte aantallen. Tijdens de activiteit worden de 
daadwerkelijke aantallen geïnventariseerd. Bij geconstateerde verschillen 
wordt een afrekening gemaakt, waarbij minder deelnemers niet altijd tot een 
teruggave zal leiden. Vanaf 2016 gaat de regio de mogelijkheid aanbieden om 
met pin af te rekenen bij een aantal activiteiten. Contant afrekenen zal niet 
aangeboden worden.  
 

1.7 Vrijwilligers 
Het regiobestuur is verantwoordelijk voor het bezit door alle 
regiomedewerkers van een geldig en bij de functie passend Verklaring 
Omtrent Gedrag (VOG). Aangezien VOG’s kosteloos en laagdrempelig 
kunnen worden aangevraagd bij de overheid is registratie van VOG’s in SOL 
een belangrijk en continu speerpunt. 
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2 Deskundigheidsbevordering 
 

2.1 Scouting Academy 
Deskundigheidsbevordering wordt uitgevoerd door team Scouting Academy 
conform de richtlijnen van Scouting Academy, zoals door de Landelijke Raad 
van Scouting Nederland is vastgesteld. Taak van de regio is het op juiste 
wijze faciliteren van team Scouting Academy met gelden en middelen.  
Team Scouting Academy bestaat uit de coördinator Scouting Academy, het 
trainersteam en drie praktijkcoaches.  
 

2.2 Trainingsaanbod 
Leeftijd voor deelnemers aan de basismodules is in regio Noord-Veluwe 
Flevoland 18 jaar of ouder. 
Inschrijvingen voor trainingen vindt plaats via SOL. 
Communicatie naar deelnemers wordt geoptimaliseerd. 
Het trainingsaanbod voor kader wordt vergroot met vervolgtrainingen, 
workshops en verdiepende modules. De tweejaarlijkse teamleiderstraining en 
de vervolgtraining Omgaan met moeilijk gedrag komen hierbij aan bod. Het 
Huis van de Jeugd wordt ingezet voor vergroten van het trainingsaanbod. 
Het Team Scouting Academy wil zich dit jaar toeleggen op het vinden van 
instructeurs met het oog op het in de nabije toekomst opzetten van een 
training op het gebied van scoutingvaardigheden. 
Het team Scouting Academy streeft er naar om externe partijen zoveel 
mogelijk hierbij te betrekken met als doelen om het netwerk met niet-Scouting 
partijen te vergroten, Scouting meer zichtbaar te laten zijn en gereserveerde 
financiële gelden daadwerkelijk te besteden. Hierbij wordt het team Scouting 
Academy ontlast, zodat zij zich volledig kunnen richten op het aanbieden van 
de basismodules. 
Huis van de Jeugd wordt tevens ingezet om onder de vlag van Regio Noord-
Veluwe Flevoland workshops / thema-avonden aan te bieden voor 
groepsbesturen. 
Conform eerdere jaren wordt deelname aan het Bestuurs Ontwikkelings 
Programma (BOP) van het Huis van de Jeugd laagdrempelig gefaciliteerd, 
waarbij de deelnamekosten laag gehouden worden. Doel van BOP is om het 
competentieniveau van individuele  bestuurders en groepsbesturen als geheel 
te verhogen, ongeacht de bestuurlijke ervaring.  
 

2.3 Praktijkcoaches 
De drie praktijkcoaches bieden ondersteuning aan de praktijkbegeleiders van 
de lokale groepen. De regio is verdeeld in drie clusters. Voor elk cluster is een 
praktijkcoach benoemd. 
De praktijkcoaches kennen basis- en kampkwalificaties toe op voordracht van 
de praktijkbegeleiders en ondersteunen vraaggestuurd de praktijkbegeleiders. 
86 % van de groepen beschikt over één of meerdere praktijkbegeleiders. 
Streven is eind 2016 alle groepen te hebben voorzien van praktijkbegeleiders. 
Groepen zijn zelf verantwoordelijk voor het benoemen van een 
praktijkbegeleider.  
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De praktijkcoaches streven naar tweemaal per jaar het centraal aanbieden 
van een praktijkbegeleiderscafé gericht op uitwisseling van ervaringen en 
informatieoverdracht over de meest recente ontwikkelingen. Het huis van de 
Jeugd wordt ingezet voor deze specifieke ondersteunings-bijeenkomsten.  
Daarnaast wordt in toenemende mate decentraal per cluster, dan wel op 
individueel groepsniveau ondersteuning geboden. 
 

2.4 Project spelkwaliteit 
Kwalitatief goed Scoutingspel daagt meiden en jongens uit zich persoonlijk te 
ontwikkelen. Dát is waar Scouting zich voor inzet. In het voorjaar gaat het 
project Spelkwaliteit in onze regio van start, waarbij de praktijkbegeleiders aan 
de slag gaan om de kwaliteit van het spel te verbeteren en het aanbieden van 
uitdagende scoutingactiviteiten te optimaliseren gebruik maken van de huidige 
spelvisie en spelmethode. 
In een viertal workshop- c.q. thema-avonden wordt door drie projectleiders 
van Scouting Nederland samen met de praktijkcoaches, het trainersteam en 
de praktijkbegeleiders gekeken hoe zij leidinggevenden / kader straks nog 
beter te kunnen ondersteunen bij, wat wellicht het moeilijkste is als 
leidinggevende, zorg dragen voor hoogwaardige spelkwaliteit. Niet één keer, 
maar iedere opkomst en ieder kamp weer opnieuw. Om dit traject op 
regioniveau en op groepsniveau te borgen en bestuurlijk de 
praktijkbegeleiders adequaat te kunnen faciliteren, worden er afzonderlijke 
thema-avonden georganiseerd voor het regiobestuur en voor 
groepsbestuurders. 
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3 Regio-activiteiten 
 
 

3.1 Speltakgerichte activiteiten 
Voor iedere leeftijdscategorie (speltak) met uitzondering van de roverscouts, 
wordt eenmaal per jaar een regionale activiteit georganiseerd.  
Per activiteit wordt een budget beschikbaar gesteld vanuit de regio, 
gebaseerd op door het regiobestuur vooraf verkregen heldere begroting van 
het uitvoerende activiteitenteam.  
 

3.2 Regioactiviteit voor roverscouts 
Er wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de behoefte aan een regionale 
activiteit voor roverscouts. Indien voldoende animo is het streven om in 
scoutingseizoen 2016/2017 een roverscout activiteit te organiseren. 
 

3.3 Financiële verantwoording 
Financiële verantwoording wordt door het activiteitenteam afgedragen aan het 
regiobestuur door het tijdig overleggen van een financiële afrekening. De 
financiële afrekening maakt structureel onderdeel uit van het evaluatiegesprek 
dat de activiteitencoördinator met (een vertegenwoordiging van) het 
activiteitenteam voert. 
 

3.4 Regiofondsen 
Aan iedere regio-activiteit wordt vanuit de regio een extra bedrag van € 500 
beschikbaar gesteld om een extra programmaonderdeel/activiteit te kunnen 
toevoegen. Voor scouts met een beperking is financiële ondersteuning van de 
regio beschikbaar vanuit het Toegankelijkheidsfonds. 
 

3.5 Scouts Online (SOL) 
Inschrijvingen voor alle regio-activiteiten vinden plaats via SOL. 
 

3.6 Speltakavonden 
Het Huis van de Jeugd organiseert voor de regio speltak specifieke 
kaderbijeenkomsten gericht op vergroten van netwerken en uitwisseling van 
ervaringen/ ideeën op gebied van spel.   
 

3.7 Scouts met een beperking 
Regionale activiteiten dienen zoveel mogelijk toegankelijk te zijn voor Scouts 
met een beperking.  
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3.8 Alcohol en roken 
Tijdens regio-activiteiten voor jeugdleden (onder 18 jaar) wordt door de 
activiteitenteams actief uitvoering gegeven aan het door de regioraad 
vastgestelde regiobeleid met betrekking tot alcoholgebruik en roken. Tijdens 
regio-activiteiten specifiek van kader (18 jaar en ouder) wordt een gematigd 
alcoholbeleid gevoerd. 
 

3.9 Risico Inventarisatie & Evaluatie  
Voor iedere regio-activiteit is het activiteitenteam verplicht om een Risico 
Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) in te vullen en een calamiteitenplan op te 
stellen met als doel om risico’s voor deelnemers en organisatie tot een 
minimum te beperken. 
 

3.10 Planning en ondersteuning coördinator regioactiviteiten 
De coördinator regioactiviteiten houdt vanuit het oogpunt behoud van 
continuïteit planmatig een overzicht van de geplande activiteiten. Daarnaast 
onderhoudt de activiteitencoördinator actief contact met de activiteitenteams, 
zodat tijdig ondersteuning geboden kan worden en sturing gegeven / 
ingegrepen wordt wanneer noodzakelijk. 
 

3.11 Opleiding regio-organisator 
De coördinator regioactiviteiten volgt ter versterking van zijn competenties de 
opleiding tot regio-organisator van Scouting Nederland.  
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4 Projecten 
 

4.1 Vluchtelingen 
Scouting is een mondiale organisatie voor kinderen, jeugd en jongeren. 
Scouting maakt geen onderscheid naar ras, geaardheid, religie of overtuiging. 
De vluchtelingen in ons land zíjn in ons land en omdat ze er zíjn gunnen we 
hen ook een plezierige tijd, met leuke en spannende activiteiten waarmee ze 
worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Scouting Nederland is ook 
betrokken bij dit onderwerp: lokale groepen ondernemen activiteiten voor 
asielzoekers en op regionaal niveau is de regio Zuid Oost Nederland  
(Nijmegen) nauw verbonden met het AZC Heumensoord voor structurele 
activiteitenbegeleiding op zondagmiddag. 
In de regio Noord-Veluwe/Flevoland worden vele vluchtelingen opgevangen, 
bijvoorbeeld: In Zeewolde komt een AZC voor 600 mensen, in Harderwijk 
komt een AZC voor 800 mensen en in Dronten is bij Roggebot een AZC in 
gebruik voor 1000 mensen. Uiteindelijk dus ongeveer net zoveel vluchtelingen 
als scouts in de regio: 2500. 
Op basis van de positieve ervaringen in Nijmegen, gaat de Regio NVF de 
initiatieven en vrijwilligers van groepen faciliteren. Als eerste is het contact 
gelegd met regio ZON en met het Landelijk Service Centrum te Leusden om 
de “best practices” te ervaren en de mogelijkheden voor financiële bijdragen 
voor spelmateriaal te vernemen. Aansluitend worden alle groepen benaderd 
om hun vrijwilligers en ouders positief te informeren om op zondag-middagen 
activiteiten te begeleiden in een AZC. De AZC’s worden benaderd op basis 
van de centrale afspraken tussen SN en het COA.   
 

4.2 Intensivering samenwerking land, lucht en water 
Binnen de Landelijke Admiraliteit is het project WaterScouting3.0 beëindigt 
met oa de aanbeveling om de structuur van scouting te optimaliseren door de 
regio’s herkenbaar te laten functioneren voor alle waterscouts in hun regio. Dit 
wordt van harte ondersteund door het Landelijk Bestuur en het Regiobestuur: 
alle activiteiten en trainingen staan open voor zowel landscouts, luchtscouts 
en water-scouts. In afstemming met de regionale admiraliteiten Zuidwal ( van 
Nijkerk westom tot en met Lelystad) en de Hanze (van Harderwijk oostom tot 
en met Kampen) worden de trainingen en activiteiten wederzijds opengesteld 
voor alle scouts, actief bekend gemaakt in de kalenders op website en social 
media en indien mogelijk financieel ondersteunt. Tevens wil het regiobestuur 
graag aan actieve waterscout opnemen in het regiobestuur om zo te komen 
tot een herkenbare tak waterscouting binnen de regio Noord-
Veluwe/Flevoland. 
 

4.3 #Scouting2025 
Met de ruime bijdrage en deelname vanuit de regio NVF in de diverse 
activiteiten (zoals de Papendal-conferentie in april 2015 en de 
kampvuursessie in september 2015) voor een nieuw meerjarenbeleid van 
Scouting Nederland is grote betrokkenheid gebleken. Ook in 2016 zal de regio 
veel actie ontplooien om scouts op te roepen deel te nemen aan de 
#scouting2025 activiteiten. Daarnaast is  het fantastisch om te zien dat het  
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participeren vanuit de jongeren aanslaat. De regio organiseert in 2016 dan 
ook enkele themabijeenkomsten waar vooral jongeren worden uitgenodigd 
hun stem te laten gelden. 
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5 Communicatie 
 
 
 
De communicatie met groepen vindt zoveel mogelijk plaats via e-mail.  Voor 
contactgegevens wordt gebruik gemaakt van de gegevens zoals deze in SOL 
door de groepen zijn ingevoerd. 
De regiowebsite wordt door het regiobestuur, team Scouting Academy en 
activiteitenteams optimaal benut ten behoeve van informatievoorziening en 
nieuwsitems. De regiowebsite wordt door groepen optimaal benut om 
evenementen en nieuws te posten. 
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6 Vrijwilligersbeleid 
 
 

6.1 Faciliteren persoonlijke ontwikkeling 
Medewerkers kunnen zich bij Scoutingregio Noord-Veluwe Flevoland op eigen 
tempo persoonlijk verder ontwikkelen. De Regio heeft een vrijwilligersbeleid 
en een algemeen bestuurslid die de portefeuille ‘vrijwilligersbeleid’ in het 
beheer heeft. Niet alleen om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen, 
maar ook voor een goede doorstroming binnen de organisatie te 
bewerkstelligen. Een goede doorstroming is een vereiste voor behoud van 
diversiteit, vernieuwing en creativiteit voor de medewerkers zelf, maar ook 
voor de organisatie.  
 

6.2 Uitgangspunten 
De Regio biedt de kaders waarbinnen de medewerkers naar eigen inzicht 
invulling kunnen geven om de doelstellingen van de Regio te verwezenlijken. 
De Regio heeft een goed gevuld bestuur en ook de diverse teams zijn 
allemaal goed bezet. De Regio stelt financiële middelen beschikbaar voor de 
uitvoer van het vrijwilligersbeleid in brede zin om zo ook de inzet van 
medewerkers in de toekomst te kunnen waarborgen. 
 

6.3 Samenwerking met lokale scoutingverenigingen 
Samenwerking met de lokale groepen is van essentieel belang. Een 
wederzijdse open houding, waarbij onderkend wordt dat sfeer, waarbij het 
voor groepen en Regio over en weer duidelijk is dat interesses en behoeften 
van vrijwilligers in de loop van de tijd kunnen veranderen met veranderende 
motivatie en inzet tot gevolg. Derhalve is het van essentieel belang dat, indien 
vrijwilligers op groepsniveau uitgekeken zijn en zoekend zijn naar nieuwe 
uitdagingen, de mogelijkheid wordt geboden om op regioniveau te kijken of er 
passende functies/werkzaamheden zijn die beter aansluiten bij de individuele 
behoefte en persoonlijke ontwikkeling. De misinterpretatie dat de Regio 
vrijwilligers bij de groepen ‘wegkaapt’, dient ten aller tijde te worden 
voorkomen. Werving vindt plaats vanuit het oogpunt doorlopende leerlijn. 
 

6.4 Waardering van vrijwilligers 
Het regiobestuur reikt maximaal tweemaal per jaar een Scouting Nederland 
Waarderingsteken uit aan regiovrijwilligers die zich meer dan verdienstelijk 
hebben ingezet voor de regio, waarbij de vrijwilliger aangemoedigd wordt om 
zich ook in de toekomst verder te blijven ontwikkelen binnen Scouting. 
Het regiobestuur stimuleert groepsbesturen om tweemaal per jaar een 
waarderingsteken  uit te reiken aan een scoutingvrijwilliger die actief is binnen 
de groep.  De regio faciliteert dit door de kosten hiervan voor maximaal twee 
waarderingstekens op jaarbasis per groep te vergoeden.



  

 

Bijlage 1: Organogram regio Noord-Veluwe Flevoland  
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Bijlage 2: Bereikbaarheid regiobestuur 
7  

Functie Naam e-mail 

Bestuur Algemeen bestuur@scoutingnvf.nl 

Voorzitter Freek Braam voorzitter@scoutingnvf.nl 
Penningmeester 
& vice-voorzitter Marcus de Regt penningmeester@scoutingnvf.nl 

Secretariaat Vacant secretaris@scoutingnvf.nl  

1e Afgevaardigde Landelijke Raad Serry van de Graaf landelijkeraad@scoutingnvf.nl 

2e Afgevaardigde Landelijke Raad Alexander Haccou landelijkeraad@scoutingnvf.nl 

Afgevaardigde trainersteam Roy Marissen trainingen@scoutingnvf.nl 

Coördinator activiteiten Ton Hellemons activiteiten@scoutingnvf.nl 

Algemeen bestuurslid Thijs Perik  
 
Algemeen bestuurslid 
 
Algemeen bestuurslid 

Arnoud Tijssen 
 
Corry van Tol  

Junior algemeen bestuurslid Sylvia de Vries  

Webmaster  webmaster@scoutingnvf.nl 


