Agenda
Datum & tijd: 23 maart 2021 19:30 uur
Locatie: Skype
●
●
●
●
●
●

Introductie - Corné
Webminar - Jack
Communicatie met het land - Tjerk
Discussie - Corné
Samenvatting - Suus
Rondvraag

Notulen
Datum & tijd: 23 maart 2021 19:30 uur
Locatie: Skype
Aanwezig: : Tjerk Kamstra, Corne Hartman, Suus Verschoor, Tommy Baselier, Jack Koevoets, Arie,
Rozemarijn Hoobroeckx, Serge Buis, Max van der Heijden, Wim Hartmans, Edwin Speekenbrink,
Carmen, Corny Vierbergen, Vincent, Lian, Joyce, Niek, Patricia van Hal, Cornelis, Rianne
Raaijmakers, Nelleke Stolk, Lydia van Galen, Gert-Jan Meijn, Robert Roskamp, Michelle
Driestromengroep, Kannekens Zevenbergen, Anton Hoetelmans, Kim Treffers, Frank Vriens, Liesbeth
Uitterlinde, Mark Scheffers, Raymond Kerstens, Ralph Lambregts, Remco Duijts, Bram
Voorzitter: Corné
Notulist: Suus

Welkom
Corné heet iedereen welkom in de extra regioraad met betrekking op de wbtr en de uitgang daarbij
is: Wat kunnen we met elkaar doen en wat leeft er allemaal rond de nieuwe WBTR-wetgeving?
Rozemarijn Hoobroeckx is aanwezig namens Scouting Nederland.

Webminar
Jack Koevoets heeft deelgenomen aan de webminar, er waren 217 deelnemers aanwezig dus de
vraag is groot. Webminar was meer een algemeen reclamepraatje voor het 12-stappenplan. Verder
wordt er uitgelegd dat het een wet is voor een beter bestuur wat er voor zorgt dat er geen incidenten
en wanbeleid meer voorkomt en als dat voorkomt het dan dus beter geregeld is. Wat ook duidelijk
werd is dat de WBTR bij kleine verenigingen (zijnde niet aangesloten bij een landelijke koepel) niet
bekend is.

Wat is er tot nu toe gebeurd
Wat is er tot nu toe gebeurd vanuit de regio en vanuit Scouting Nederland. Iedereen is op de hoogte
gesteld van de WBTR door middel van de nieuwsbrief en er komt een overzicht op de website van
Scouting Nederland maar dat is nu nog in de maak. Op 24 maart is er een webminar geweest. En p[ 5
april volgt er nog een webminar. Er is vanuit de regio contact geweest met het land maar Scouting
Nederland waarschuwt alleen voor de nieuwe wetgeving en stuurt voor de rest door naar de IVVB die
een stappenplan heeft ontwikkeld en alle kennis in huis hebben.
De vraag waarom de keuze voor een partner ipv via Scouting Nederland zelf?
Rozemarijn: Na vragen in januari was scouting Nederland niet in staat om snel te schakelen ivm dat
ze niet de expertise hadden op dit gebied. Na zoeken kwamen ze tot de conclusie dat er al iemand in
het netwerk bezig was met een stappenplan en dat was al zo goed als klaar. Dan had scouting
Nederland iets goeds wat snel terug te koppelen was naar de groepen en was voordeliger dan zelf
iets te maken, omdat ze dan een jurist in moeten huren en dit was al kant-en-klaar. Het stappenplan is
een hulpmiddel en geen verplichting. De teksten zijn om te helpen zoals een soort werkboek.
Scouting Nederland kon het niet snel realiseren.
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De discussie
Geleid door Corne Hartman:
Hoever zijn jullie in de groepen?
Anton van de Markiezaatsgroep reageert met het antwoord. Wij gebruiken de standaard statuten van
Scouting Nederland, die worden aangepast en nemen we over.
Reactie hierop van Jack Koevoets: De afspraken moet je goed vast leggen hoe je bestuurt en wie wat
doet. Daar gaat de wetgeving voornamelijk over.
Anton reageert hier op met het antwoord. Ik wind dat scouting Nederland hier een voorbeeld voor
moet maken.
Frank Vriens reageert met het antwoord. Wij zijn ons aan het oriënteren via Google en Scouting
Nederland. Er is veel informatie te vinden.
Waarom de haast? Voorbeeldstatuten zouden genoeg toch kunnen zijn op de verschillende punten?
Rozemarijn van SN kan dit deels toelichten: De wet gaat 1 juli in elk bestuur moet het op orde hebben
voor als het niet goed gaat in jullie vereniging. Als het goed geregeld is dan is de aansprakelijkheid
makkelijker vast te leggen. Risico op de aansprakelijkheid moet voorbereid zijn. Op 2 juli worden jullie
echt niet gecontroleerd. Risico ligt alleen dan bij de groepen zelf.
Het vastleggen van de statuten hoeft pas over 5 jaar en scouting Nederland zorgt dan voor een model
statuut.
De kern van de wetgeving is dat er afspraken gemaakt worden in het bestuur over wie wat doet, hoe
wordt er vergaderd, rechtsgeldigheid en belangen in bijvoorbeeld stemrecht. Een voorbeeld hiervan
zou makkelijk zijn maar kan alleen als leidraad gebruikt worden omdat elke vereniging anders
bestuurt. Het stappenplan van IVVB lag klaar waardoor we snel konden schakelen en dat daarom dus
aanbieden.
Remvo Duijts, betekent dat je de statuten overneemt en dat doet dat je dan klaar bent?
Rozemarijn geeft hier het antwoord op. Het is belangrijk dat je afspreekt en vastlegt, het maakt niet uit
hoe als het maar ergens staat en dat het bestuur daar ook naar handelt. Het kan bijvoorbeeld staan in
de notulen of het reglement van de vereniging of stichting.
Bram van de Markeizaatsgroep. Kunnen we de documenten ook uit SN verwachten? Dat je een basis
hebt en er een eigen twist aan kan geven?
Rozemarijn geeft het antwoord. Het is niet de intensie van SN maar gaat momenteel wel een
discussie over. Rozemarijn kan hier dus geen eind antwoord voor geven.
Frank Vriens, waarom moet elke vereniging het bedrag van 120 euro betalen aan IVVB en niet elke
vereniging een extra bijdrage naar SN zodat SN het in eigen beheer heeft?
Rozemarijn geeft het antwoord. Er lag al een plan klaar dus dat hebben we geboden. Het was de
snelste optie met experts die de expertise hadden.
Tjerk Kamstra, zijn er al groepen die het stappenplan gebruiken?
Geen reactie
Tjerk Kamstra, komen de statuten nog? Want nog niet alles staat online. Is er ook een mogelijkheid
dat jullie markeringen plaatsen bij de gewijzigde stukken?
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Rozemijn geeft antwoord. De statuten voor de vereniging zijn klaar. Voor regio en beheer ligt er nog 1
vraag open als die beantwoord is dan komt die ook zo snel mogelijk online te staan. De vraag over de
markeringen neem ik meer terug naar SN is inderdaad wel handig.
Jack Koevoets, had SN niet de mogelijkheid om het stappenplan over te kopen?
Rozemarijn geeft hierop antwoord. IVVB heeft hier niet voor gekozen en heeft wel gekozen voor per
vereniging het stappenplan te leveren.
Lydia van Galen, kunnen wij als “regio” niet 1 bestuur vormen? Er mogen 25 bestuurders per account.
Zodat we de 120 euro kunnen splitsen.
Tjerk antwoord hierop: Elke vereniging is anders en dan komen er verschillende vragen en situaties
terecht bij IVVB en dat wordt niet geaccepteerd.
Rozemarijn geeft antwoord hierop. Je moet het stappenplan doorlopen en dan staat het goed. Er kan
maar 1 rechtspersoon vragen stellen. Als je vertrouwen hebt dat je de helpdesk niet nodig hebt dan
zou je het kunnen doen maar word niet aangeraden. Elke groep is anders. Elke groep stemt anders
en daar kan geen groep specifiek blauwdruk voor gemaakt worden.
Max van der Heijden geeft de opmerking. Alle stichtingen en beheer moeten het dus los van elkaar
aanschaffen. Dat is echt veel geld.
Vincent Hoeven, ik heb gehoord dat er nog een wetsverandering aankomt, moet dat ook weer in de
statuten veranderd worden?
Rozemarijn geeft antwoord. De wet waar je hebt over hebt is er eigenlijk al. Gaat over het digitaal
stemmen. Stond eerst in de noodwet en nu staat de tijdelijke wet in de model statuten.
Ralf Lambreght, wordt er iets geregeld vanuit SN voor de notaris?
Rozemarijn geeft antwoord. SN is op zoek naar een partner notaris maar op dit moment is die er niet
en kan SN ook niet beloven dat die er komt. De oude notaris van SN doet het in ieder geval niet. Een
statutenwijziging kost gemiddeld tussen de 150 en de 300 euro. Een regionotaris kan misschien in
deze situatie helpen.
Algemene opmerkingen, kost te veel, loopt aardig op allemaal, misschien iets collectiefs organiseren
Joyce, wil graag weten of het ook geld voor kringverenigingen want daar is het echt niet voor te
betalen?
Rozemarijn geeft antwoord. Geldt voor alle verenigingen, is wettelijk vastgesteld en kunnen wij als SN
niks aan veranderen.
Robert Ros, de VOG word gratis gedaan, is er vanuit SN ook gelobbyd voor de WBTR?
Rozemarijn geeft antwoord. We lobbyen altijd maar ook hiervoor geldt dat het dan voor elke
vereniging geldt en dat is een groot bezwaar. De lobby voor de VOG heeft 5 jaar geduurd. Het is
gewoon heel lastig.
Corne Hartman, is er nog extra ondersteuning nodig vanuit de regio/SN?
Geen reactie
Algemene opmerkingen, 700 euro is te veel geld voor een scoutingvereniging, Maxima gaat jammer
genoeg hierbij niet helpen, dit gemeenschappelijk doen misschien wel.
Vincent, in het regelement staat dat SN de statuten controleert. Doen jullie dit nu ook?
Rozemarijn geeft antwoord. Ja ook dit moet bij wijziging van de statuten gecontroleerd worden.
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Rondvraag
Jack Koevoets, gaan we dus nu allemaal het wiel uitvinden?
Corne geeft antwoord. Dat moet dus blijken.
Algemene vraag is duidelijk meer hulp van Scouting Nederland
Tjerk Kamstra, organiseren wij als regio een vervolg hier op?
Algemeen antwoord, ja is nodig
Wim, blijft de 120 euro jaarlijks terug komen?
Tjerk geeft antwoord. Zolang je het programma gebruikt betaal je de 120 euro per jaar per
rechtspersoon. Heb je dus een vereniging en een beheersstichting dan ben je 240€ per jaar kwijt. Je
kunt na dat jaar wel opzeggen, als je de ondersteuning en de mogelijkheden om dingen in dat plan
vast te leggen niet meer nodig hebt.

Afsluiting en hoe verder,
De regio gaat het stappenplan aanschaffen en kijken wat het nou precies inhoud. Hiervoor wordt in de
vergadering unaniem goedkeuring gegeven. Binnen enkele weken zal een nieuwe vergadering belegd
worden waarin de bevindingen van het regiobestuur t.a.v. dit stappenplan zullen worden
gepresenteerd.
De meningen zijn duidelijk het is veel geld waar hier over gepraat wordt en duidelijke onbegrip over
het feit dat SN hier zelf niks in gaat doen. Als je de kosten van alle verenigingen bij elkaar op gaat
tellen dan gaat het toch wel om heel erg veel geld waar SN makkelijk expertise mee in kan winnen.
Schroom je niet als jullie hulp nodig hebben, de regio is altijd bereikbaar voor vragen.
Rozemarijn heel erg bedankt voor alle toelichtingen deze avond.
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