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Samen spelend leren

Scouting is wekelijks voor meer dan
honderdduizend kinderen een feest.
Maar het is meer. In maart 2007 ont-
moette ik Steven. We raakten aan de
praat over zijn vrijwilligerswerk bij
Scouting. Steven is twintig jaar en
heeft al drie jaar allerlei uiteenlopende
baantjes. Op de middelbare school
haalde hij slechte cijfers, hij deed geen
examen. Hij vindt zichzelf op dat vlak
een beetje mislukt. “School vond ik
echt vreselijk”, vertelde hij me. “Het
lijkt net of ik niks kan. Maar dat is niet
waar. Bij Scouting ben ik welpenleider.
Daar kan ik juist heel veel. Dat zeggen
de welpen ook, en de andere leiders. Ik
heb bij Scouting veel geleerd: spelen
bedenken en organiseren, kamppro-
gramma’s maken, kinderen helpen bij
problemen en de kas beheren. Dat vind
ik allemaal leuk om te doen. Bij
Scouting ben ik dus helemaal niet mis-
lukt.”

Steven is het levende voorbeeld van
wat we met Scouting willen. Waar
Scouting voor staat komt in de kern
neer op drie woorden: samen spelend
leren. Steven is vanaf zijn vijfde bij
Scouting, vanaf zijn zeventiende geeft
hij leiding. Hij heeft bij Scouting een
aantal competenties verworven waar-
door hij nu een uitstekend welpenlei-
der is. Die competenties komen hem
ook van pas buiten Scouting. Toen ik
hem in december weer sprak, vertelde
hij me dat hij met de opleiding SPW
wil beginnen. In de avonduren is hij nu
bezig zijn middelbareschooldiploma te
halen. Zonder Scouting was hij mis-
schien nog lang in allerlei losvaste
baantjes blijven hangen. Voor Steven is
Scouting dus ook een leerzaam feest.

Ger Koopmans
voorzitter 
Scouting Nederland

Maatschappelijke stages:
Samenleven kun je leren
LIEMPDE - Het kabinet

propageert samen werken

en samen leven. In maat-

schappelijke stages komt

dat motto heel nadrukke-

lijk tot uiting. In het najaar

van 2007 keurde het kabi-

net het plan voor de maat-

schappelijke stages goed

en startte de campagne

‘Samenleven kun je leren’. 

Staatssecretaris Van Bijsterveldt van
Onderwijs Cultuur en Wetenschap en
Scouting Nederland ondertekenden
hierover op 22 september 2007 een
intentieverklaring. Scouting Nederland
spant zich in om tussen de 5.000 en
10.000 stageplaatsen te realiseren. 
Maatschappelijke stages vormen een
deel van het onderwijsprogramma. Doel
ervan is dat jongeren op een leuke en
leerzame manier kennismaken met vrij-
willigerswerk. Vanaf 2011 is de maat-
schappelijke stage verplicht voor alle
scholen voor voortgezet onderwijs.
80% van die scholen vroeg voor het
schooljaar 2007 - 2008 hiervoor al
bekostiging aan. In de aanloopfase kun-
nen scholen zelf kiezen hoe lang de sta-
ges duren, in 2011 geldt een onder-
grens van 72 uur.

De maatschappelijke stage sluit naad-
loos aan bij de kerndoelstelling van
Scouting Nederland: samen spelend
leren; het bijdragen aan de ontwikkeling
van jeugd en jongeren, door samen
actief te zijn, plezier te maken en ver-
antwoordelijkheid te leren nemen.

Buddysysteem
In de opzet die Scouting Nederland
hanteert, werken middelbare scholieren
tijdens de stage in koppels, het buddy-
systeem. Eén deel
van de stage vindt
plaats in de eigen
Scoutinggroep, het
andere deel bij de
club van de vriend
of vriendin. Doordat
leerlingen stage lopen bij de club van
hun buddy, is kennismaken met andere
maatschappelijke organisaties gegaran-
deerd. 

Vrijwilliger van later
Staatssecretaris Van Bijsterveldt is
enthousiast over de samenwerking met

Scouting: “Vrijwilligersorganisaties zijn
belangrijke spelers bij het realiseren van
stageplaatsen. We hebben er namelijk
heel wat nodig. Ook voor de vrijwilli-

gersorganisaties
levert de maat-
schappelijke stage
heel wat op. Zo
sluit het actief
betrekken van jon-
geren bij de samen-

leving aan bij de doelen die Scouting
zichzelf stelt. Met Scouting Nederland
kon ik een akkoord sluiten voor 5.000 -
10.000 stageplaatsen. Dat is prima voor
deze organisatie en voor de samenle-
ving als geheel. De maatschappelijke
stagiair van nu is namelijk de vrijwilliger
van later. Samenleven kun je leren en

de maatschappelijke stage is daarvoor
een uitstekend instrument!” Scouting
Nederland ziet de invoering van de
maatschappelijke stage voor middelbare
scholieren als een positieve ontwikke-
ling. Directeur van Scouting Nederland
Willemien Meershoek: "Een maatschap-
pelijke stage geeft jongeren de kans
kennis te maken met diverse maat-
schappelijke organisaties en met ver-
schillende vormen van vrijwilligerswerk.
Daar hoort een vrijwilligersorganisatie
als Scouting zeker bij. Dan zien ze met-
een ook hoe ontzettend leuk Scouting
is."

Meer informatie: www.scouting.nl -
Scouting in de maatschappij -
Maatschappelijke stage

Scouting bestaat
wereldwijd 
honderd jaar

LONDEN - Op 1 augustus 2007 vierde
Scouting wereldwijd het eeuwfeest.
Veel honderdjarigen doen het zo’n dag
wat rustig aan. Scouts uit alle landen
lieten zien dat de vereniging juist
springlevend is en van deze tijd.
Rapper Ali B. schreef speciaal voor de
verjaardag van Scouting de Leipe
Scouting Flavour, gericht op
Nederlandse scouts. 

Op 1 augustus 1907 vond op Brownsea
Island het allereerste Scoutingkamp. 
Op dit eiland aan de Engelse zuidkust
beleefden ongeveer twintig jongens een
zomerkamp dat later historisch zou blij-
ken. In de eeuw na deze gebeurtenis
groeide Scouting uit tot de grootste
jeugd- en jongerenorganisatie ter
wereld: meer dan 32 miljoen leden in
ongeveer 200 landen. 

Feesten
In Engeland vierden tienduizenden
scouts het eeuwfeest als onderdeel van
de 21e Wereld Jamboree. Deze jubile-
umjamboree werd speciaal voor het
honderdjarig bestaan van Scouting in
het geboorteland van de oprichter
gehouden. Op 1 augustus beleefden de
jamboreedeelnemers de Sunrise. Bij het
krieken van de dag stonden ze stil bij
het feit dat Scouting honderd jaar gele-
den werd opgericht. Scouts over de
hele wereld deden hetzelfde. De BBC
zond de beelden van de Sunrise op de
Wereld Jamboree live uit. Prinses Máxima bezoekt Scouting

DEN HAAG - Op zaterdag 10 novem-
ber 2007 bezocht prinses Máxima
Scouting De Mohicanen in Den Haag.
Tijdens haar werkbezoek sprak ze met
leiding en jeugdleden. Prinses Máxima,
sinds 2005 beschermvrouwe van
Scouting Nederland, bezocht De
Mohicanen om zich een beeld te vor-
men van de activiteiten bij Scouting.

Groepsvoorzitter Peter Lansen: “Het
viel mij op hoe geïnteresseerd prinses
Máxima is in wat wij als vrijwilligers
doen en wat ons motiveert. Daarbij
staat ze midden in de maatschappij en
ze verwacht dat natuurlijk ook van ons.
Ze wilde graag naar buiten om bij het
spel te kijken. De meeste kinderen
merkten niet eens dat prinses Máxima
er was. En als ze het al doorhadden,
dan was het de vraag of dit wel de
echte prinses was. Ach ja, we spelen
wel vaker met themafiguren.”

GROEPS NIEUWS
Dertig meter 
stokbrood 

ZUTPHEN - Scoutinggroep Sint-Joris
uit Zutphen bakte op de jaarlijkse
Nationale Scoutingdag, 24 maart
2007, een stokbrood van 30 meter
lang! Dat gebeurde in een zelfge-
bouwde ‘broodbakmachine’ van fiets-
en tandwielen, kettingen en houten
palen. Sponsors konden een bedrag
per lengte geven of een reclamebood-
schap bij het stokbrood plaatsen. De
opbrengst kwamen volledig ten
goede aan het nieuw te bouwen club-
huis. 

GROEPS NIEUWS
Wouter toont
moed
DEN HELDER - Wouter Cornielje (12)
ontving een Scoutingonderscheiding
voor zijn heldhaftig optreden toen
een vrouw, na beroving van haar
handtas, bewusteloos raakte. Wouter
is in het zonnetje gezet met een oor-
konde en een horloge met inscriptie.
Hij is scout bij Scouting Jutters
Willemsoord in Den Helder.
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“Maatschappelijke 

stage is uitstekend 

instrument”
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Vijftig jaar jamboree
per radio
MIDDELBURG - Op vrijdagavond 19 oktober 2007 opende minister-president
Balkenende de vijftigste Jamboree On The Air (JOTA). In zijn toespraak ging hij in
op zijn eigen Scoutingervaringen in zijn jeugd in Zeeland: “Ik vind Scouting gewel-
dig. Ik heb er zelf van genoten en wens jullie dat ook toe.”

Scoutingvakbeurs goed
voor veel inspiratie

Nijpels ontvangt
Zuid-Afrikaanse
scouts

LANGWEER - Ed Nijpels, commissaris
van de koningin in Friesland ontving
alle 150 Zuid-Afrikaanse scouts die
via Nederland op weg waren naar de
Wereld Jamboree in Engeland. Dat
gebeurde op woensdag 25 juli 2007
in de schuur bij zijn woonboerderij.
Voor de gasten stond echte Friese
oranjekoek klaar. Het deed Nijpels
zichtbaar genoegen de scouts bij hem
thuis te ontvangen. 

’s Middags ondernamen Friese en
Zuid-Afrikaanse scouts allerlei activi-
teiten op de Froskepolle bij
Leeuwarden. De Zuid-Afrikanen
bezochten Friesland omdat ze een
speciale band met deze provincie
hebben. Scoutingregio Fryslân onder-
houdt een partnership met de Zuid-
Afrikaanse provincie Kwazulu Natal. 

Iedereen
100%Scout
LIEMPDE - 5.500 Scoutingvrijwilligers
maakten op 22 september 2007 de
start mee van de interne campagne
100%Scout. Dat gebeurde tijdens de
Scout-In in Liempde. Ze bezonnen zich
op hun eigen kijk op Scouting, op wat
Scouting voor hen betekent. Door met
elkaar te discussiëren over al die ver-
schillende opvattingen, kunnen scouts
in 2010 de boodschap over Scouting
aan de rest van Nederland vertellen.

De campagne is bedoeld om scouts hun
trots op Scouting te laten uiten. Leden
van Scouting zijn vrijwel allemaal heel
positief over hun vereniging, maar ver-
tellen dat nauwelijks aan anderen. Bij
het honderdjarig bestaan van Scouting
in Nederland in 2010, zijn alle leiding-
gevenden goed in staat om Scouting
kort onder woorden te brengen. 

De pay-off van de campagne is een
som van drie specifieke Scouting-
elementen: een onderdeel uit het 
spelelement (bijvoorbeeld knopen 
leggen), een emotioneel element (bij-
voorbeeld slappe lach) en een humoris-
tisch/amusant element (bijvoorbeeld
natte onderbroek). De som levert altijd
een uitkomst van 100%Scout op.
Alle vrijwilligers kregen een T-shirt met
de percentages en kreten. Deze shirts
vonden gretig aftrek en er ontstond
spontaan een levendige ruilhandel.
Meteen na de Scout-In was de mailbox
bomvol met enthousiaste reacties en
andere complimenten. Hier en daar
klonk ook een - welkome - kritische
noot. De interne campagne verloopt
inmiddels volgens plan.

Een beetje licht, een beetje vrede
UTRECHT - Wat begint met één 
vlammetje in Bethlehem, eindigt met
ontelbaar veel vlammetjes in de hele
wereld. Scouting Nederland en de
Nederlandse Spoorwegen werkten
samen mee aan deze actie voor vrede.
Op 17 december staken scouts op
Centraal Station Utrecht hun vredes-
licht aan. Van daaruit vertrok iedereen
per trein om het vredeslicht te 
verspreiden in de eigen woonplaats.

Het idee is simpel: jaarlijks wordt in
Bethlehem van de eeuwige vlam een
lantaarn aangestoken, waarna kinderen
en jongeren het vuur over de hele
wereld verspreiden. Overal ter wereld
branden dan vredeslichten die allemaal
afkomstig zijn van de vlam in
Bethlehem.

Na de officiële gebeurtenis in Utrecht
vertrok iedereen weer naar de eigen
woonplaats, voorzien van een branden-
de stormlantaarn. Uiteraard was daarbij
aan de veiligheid gedacht. Treinreizigers
liepen geen enkel risico. Het verspreiden
van het vredeslicht vond dus niet plaats
in de trein, alleen het vervoer ervan - in
gesloten lantaarns. Scouts boden reizi-
gers een symbolisch vredeslicht aan in
de vorm van een zaklampje aan een
sleutelhanger. 
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Tijdens de Scout-In bezochten de deel-
nemers de ruim 125 activiteiten op de
informatie- en activiteitenmarkt. Marja
van Bijsterveldt, staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
ging daar met ze in debat over de
invulling van maatschappelijke stages.
Van Bijsterveldt ondertekende samen
met Willemien Meershoek, directeur
van Scouting Nederland, een intentie-

verklaring om scholieren bij Scouting
hun maatschappelijke stage te laten
lopen (zie ook pagina 1).

Thema
Het thema van de Scout-In 2007 was
'Bouwen aan je toekomst', een verwij-
zing naar het honderdjarig bestaan van
Scouting wereldwijd. Ook verwijst dit
thema naar het eeuwfeest van Scouting

in Nederland. In 2010 wordt gevierd
dat honderd jaar geleden de eerste
Scoutinggroep in Nederland is 
opgericht. 

LIEMPDE - Ruim 5.500 leidinggevenden en bestuursle-

den van Scouting uit heel Nederland sloegen hun tenten

op op landgoed Velder in Liempde (N.Br.). Daar werd

van 21 tot en met 23 september de tweejaarlijkse

Scoutingvakbeurs gehouden, de Scout-In. Een weekend

lang wisselden deelnemers programma-ideeën, sugges-

ties en ervaringen uit. Hoofddoel van deze Scout-In was

om het spelaanbod voor de ruim 120.000 Nederlandse

scouts actueel te houden. 

Met de JOTA legden meer dan een half
miljoen jongeren wereldwijd contact
met elkaar met de hulp van radiozend-
amateurs. In Nederland doen jaarlijks
25.000 kinderen en jongeren mee aan
deze activiteit.
Tijdens de Wereld Jamboree van 1957
ontstond het idee om jongeren wereld-
wijd op een goedkope manier met
elkaar in contact te brengen.
Radioverbindingen bleken daarvoor ide-
aal. Door de opkomst van internet ont-

stond parallel aan de JOTA de JOTI:
Jamboree On The Internet. De JOTI
werd dit jaar officieel voor de elfde keer
gehouden. Veel Nederlandse
Scoutinggroepen combineren beide
manieren van contact maken. Het afge-
lopen jaar waren in Nederland op diver-
se locaties speciale zendstations actief.
Dat gebeurde zowel in het kader van
honderd jaar Scouting wereldwijd als
vijftig jaar JOTA.
Meer informatie: www.jota-joti.nl
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Buitenschoolse opvang en
Scouting werken samen
WOERDEN - In september 2007 tekenden vertegenwoordigers van Kinderopvang

Triangel en Scoutinggroep Albert Schweitzer een contract. Ze kwamen overeen dat een

deel van de buitenschoolse opvang drie dagen in de week plaatsvindt in en rond het

clubgebouw van de Scoutinggroep. In eerste instantie huurt de kinderopvangorganisa-

tie een gedeelte van het clubhuis voor drie middagen in de week. Over verdere

samenwerking denken leden van beide organisaties na. Scoutingvrijwilligers kunnen

bijvoorbeeld assisteren bij programma’s van de kinderopvang. 
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Geef kinderen speelgroen!
LEUSDEN - Minder natuur, meer wegen, bedrijfsterrei-

nen en woningen. Dat is - kort door de bocht - de trend

die vandaag de dag zichtbaar is. Voor kinderen is dit

ongunstig. 

Zij missen het contact met ‘speelgroen’,
ruige veldjes waar ze naar hartelust
kunnen spelen, ravotten, boomhutten
kunnen bouwen en de natuur in al haar
facetten kunnen ervaren. Scouting
Nederland vraagt de politiek met
nadruk om kinderen de natuur weer
terug te geven.
Kinderen hebben speelnatuur hard
nodig voor hun ontwikkeling. Ze leren
het meest van interactie en dat is in de
natuur ruimschoots mogelijk. “Natuur
gaat haar eigen gang en is onvoorspel-
baar, ongecultiveerd, ongeregeld”, stelt
pedagoog Kees Both. “Kinderen moe-
ten bloemen kunnen plukken, hutten
kunnen bouwen. Bouwen in de natuur
spreekt de fantasie aan. Het vereist cre-
ativiteit. Ze leren grenzen kennen, risi-
co’s nemen. Speelse ervaringen zijn
belangrijk. Veel belangrijker dan school.
Grond, lucht, water, levende dingen.
Dat heeft een kind nodig. Dat vormt
een kind.”
Scouting Nederland brengt kinderen
graag weer in contact met de natuur.
Dat lukt het beste in goede samenwer-

king met politici en natuurbeheerders.
Buitenleven en natuur nemen een
essentiële plaats in binnen het
Scoutingprogramma. Scouting
Nederland wil daar alle ruimte voor bie-
den.

Pleidooi voor speelruimte in
Jeugdpoort
Den Haag - De eerste bijeenkomst in
Jeugdpoort stond in het teken van
speelruimte. Jeugdpoort is een ontmoe-
tings- en discussieplatform voor
bestuurders in de jeugdsector in het
Haagse perscentrum Nieuwspoort.
Willemien Meershoek, directeur
Scouting Nederland, hield daar op 
10 april een pleidooi voor meer speel-
ruimte. “Spelen en ontdekken heeft een
belangrijke rol in de ontwikkeling van
kinderen”, zei Meershoek. Zij pleitte -
mede namens andere jeugd- en jonge-
renorganisaties - voor meer speelruimte
en voorzieningen op landelijk en lokaal
niveau. Scouting wil vooral meer ‘speel-
natuur’ voor kinderen, stukken ruig ter-

rein waarop kinderen zelf in en met de
natuur aan de slag kunnen: bomen
klimmen, hutten bouwen, over sloten
springen. 

Essentieel
Gerda Verburg, minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, haakte daar

op in, in de Scouting Nieuwsbrief van
juni 2007: “Ik vind het (…) essentieel
dat kinderen in contact komen met
natuur en landschap. Bijvoorbeeld door
ze in te schakelen bij het snoeien van
bomen, een tuintje te geven om te
onderhouden. Of zoals bij Scouting,
door de kinderen veel buitenactiviteiten

aan te bieden.”
Verburg stelde in haar bijdrage dat res-
pect voor de natuur de basis vormt voor
een duurzame samenleving, waarin ook
toekomstige generaties goed kunnen
leven. “Daar levert Scouting Nederland
een goede en belangrijke bijdrage aan.”

Klimaatbosjes
markeren 
eeuwfeest
BAARN - Op de Nationale Scouting-
dag (24 maart 2007) plantten scouts
van Scouting Merhula in Baarn drie
walnotenbomen op Scoutcentrum
Buitenzorg in die gemeente. Samen
vormen die drie walnotenbomen een
klimaatbosje. Honderd jaar lang kun-
nen die bomen CO2 uit de lucht
opnemen. 

Nicole van Nijkerk (10) was een van
die scouts. “Het komt niet vanzelf
goed met de aarde, als wij er niets aan
doen”, legde ze uit. “Maar je kunt
niet de hele tijd bang zijn voor wat er
met de aarde gebeurt. Dus we moe-
ten ons niet druk maken en allemaal
een beetje doen. Dan wordt dat van-
zelf een groot beetje.”  

In iedere provincie plantten scouts op
die dag een klimaatbosje. De andere
bosjes volgden in het najaar. In totaal
plantten scouts namelijk honderd kli-
maatbosjes ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van de wereld-
organisatie.

Niet alleen Verklaring
omtrent gedrag 
EINDHOVEN - Minister Hirsch Ballin van Justitie vindt de Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG) niet voldoende als maatregel om seksueel misbruik van min-
derjarigen bij vrijwilligersorganisaties te voorkomen. Hij pleit voor een goed pre-
ventiebeleid waarvan die VOG deel kan uitmaken. De overheid wil de VOG
(nog) niet wettelijk verplichten. BeverNetwerkdag

groot succes
WOERDEN - Ruim 150 leidinggeven-
den voor de leeftijdscategorie vijf tot
zeven jaar (bevers) deden mee aan de
eerste landelijke BeverNetwerkdag in
Woerden. 

Het thema ‘Hotsjietonia op stelten’ (het
spel van de bevers) kwam tot uiting in
een spetterend toneelstuk. Er waren
afgevaardigden aanwezig van onder
andere: Theaterstam La Thès, de
Dovenstam, stichting Balans, Gelders
Grimeerteam, Scoutingmuseum Baarn,
International Guild of Knot Tyers, en de
ScoutShop. Favoriete activiteiten waren
MegaTwister, het Beverpad en T-shirts-
zeefdrukken bij Deco-Art. Na de lunch
waren er verschillende workshops: 
theater, tips voor kader- en ledenwer-
ving, EHBO en Pimp your Team. 
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Vanaf 1 augustus 2007 zijn basisscholen
wettelijk verplicht hun leerlingen bui-
tenschoolse opvang aan te bieden.
Zowel basisscholen als Scoutinggroepen
kunnen baat hebben bij samenwerking.
Kinderen van basisscholen vinden in
Scoutingaccommodaties vaak uitdagen-
de speelmogelijkheden. Voordeel is dat
deze accommodaties al zijn ingericht op
het gebruik door spelende kinderen.
Veiligheid staat daarbij steeds voorop.
Daar Scoutingclubhuizen meestal niet

heel luxe zijn, valt het met de prijs ook
wel mee. 

Gezamelijk voordeel
Voor Scoutinggroepen is het gebruik
door de week een voordeel. Veel club-
huizen worden in het weekend het
meest intensief gebruikt. Door de week
staan ze, zeker overdag, vaak leeg.
Gebruik in die stille uren betekent dat er
ook zeer geregeld toezicht is, wat van-
dalisme kan voorkomen. Ten slotte is er

ook nog een gezamenlijk voordeel in de
samenwerking. Zowel scholen als
Scoutinggroepen zien mogelijkheden
elkaar inhoudelijk te versterken, bijvoor-
beeld op de gebieden van programma-
tips, vrijwilligerswerving, ledenwerving,
spelsuggesties, materiaalgebruik en
gezamenlijke activiteiten.

Hirsch Ballin nam de belangrijkste
doelstellingen over van een taakgroep
van de Vereniging Nederlandse
Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).
Deze taakgroep onderzocht hoe sek-
sueel misbruik van minderjarigen in
het vrijwilligerswerk te voorkomen is.
In deze groep zaten afgevaardigden
van MOVISIE, Scouting Nederland,
NOC*NSF, het bestuur van de
Vereniging NOV en van de ministeries
van Justitie, OCW en VWS. 

Gedragsregels
Er komt één landelijke set gedragsregels
die organisaties kunnen gebruiken om
seksueel misbruik of ongewenst gedrag
te voorkomen. Doen zich toch onge-
wenste situaties voor, dan geeft een
protocol aan hoe te handelen. Een lan-
delijk aangelegde lijst van personen die
over de schreef gegaan zijn, voorkomt
dat zij zich elders opnieuw als vrijwilli-
ger aanmelden.
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GROEPS NIEUWS
Klimaatbosjes
WOUDRICHEM - De scouts van
Scouting Loevestein plantten op de
Nationale Scoutingdag (24 maart
2007) een klimaatbosje samen met
de burgemeester en de wethouder.
Beiden waren zo enthousiast over
Scouting dat ze meteen toezegden, te
willen meedenken en -helpen om een
nieuw clubhuis te realiseren.



Noordelijk Pinksterkamp:
Noordelijk Scoutingfeest!
LAUWERSOOG - Met Pinksteren vond
het 77e Noordelijk Pinksterkamp (NPK)
plaats met maar liefst 3000 deelne-
mers. Aan het NPK nemen scouts uit
Noord-Nederland, de kop van Noord-
Holland en van een aantal Duitse groe-
pen deel. Een groep van ruim 300 vrij-
willigers organiseert dit jaarlijks terug-
kerende kamp. In elke leeftijdsgroep
worden spellen en wedstrijdonderdelen
aangeboden die aansluiten bij de bele-
ving van deze deelnemers. 

Door de positieve houding van de
gemeente, defensie en politie wordt
het NPK vanaf 1998 in de Marnewaard,
bij Lauwersoog, georganiseerd.

Meer informatie: www.npk.scouting.nl 

Waterscouts werven
leden met watertaxi

GROEPS NIEUWS
Totempaal in
ere hersteld
OMMEN - Op de Open Monumenten-
dag in september herplaatsten vrij-
willigers op Scoutingbuitencentrum
Gilwell Ada’s Hoeve de monumentale
totempaal van bijna 14m. Er was drie
jaar gewerkt aan restauratie van dit
markante herkenningspunt. Twee
scouts uit Singapore maakten de paal
in 1960 ter gelegenheid van een inter-
nationaal leiderskamp, en brachten
hem per schip naar Rotterdam en van
daar met een oplegger naar Ommen. 

Colofon
Scouting Jaarnieuws 2007 is het 
jaarverslag van Scouting Nederland
over 2007
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LEEUWARDEN - Een simpele activiteit, bedoeld om ouders te ontlasten, bleek
een prima actie voor het werven van nieuwe leden. De leiding van de water-
scouts van de Duco van Martenagroep in Leeuwarden introduceerde de Duco-
watertaxi toen bleek dat het clubgebouw door onderhoudswerkzaamheden aan
een brug tijdelijk slecht bereikbaar was voor scouts. De jeugdleden werden een
kwartier voor de opkomst opgehaald in Zuiderburen, en na afloop daar weer 
keurig afgezet. De Duco-watertaxi trok niet alleen leden, maar ook vrienden en
vriendinnen. Het aantal leden van met name de junior-waterscouts groeide
explosief.

Scouting Nu & Middenin
de samenleving

Scouting Jaarnieuws 2007

LEUSDEN - Hoewel Scouting wereldwijd al honderd jaar oud is, blijkt de formule
nog steeds verbazend actueel. Op weg naar het eeuwfeest van Scouting in
Nederland werkte de organisatie in 2007 hard aan de positionering. Wat er sinds
de oprichting in 1907 ook veranderd mag zijn, de kern is gelijk gebleven: door het
Scoutingspel te spelen, beleven jongens en meisjes op de eerste plaats veel 
plezier. Bij Scouting kunnen ze zich ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die
verantwoordelijkheid dragen en goed voor zichzelf en anderen zorgen.

Scouting Nederland onderstreepte die
positionering door in 2007 onder ande-
re twee boekjes uit te geven. Het eerste
boekje, Scouting middenin de samenle-
ving, laat zien op welke plaatsen
Scouting actief is. Het toont voorbeel-
den van Scoutinggroepen die zich een
niet meer weg te denken plaats in de
lokale samenleving hebben verworven.
Samenwerking met andere partijen en
organisaties vormt een rode draad in
deze uitgave. Het boekje kan andere
Scoutinggroepen tot voorbeeld zijn en
ter inspiratie dienen. In de andere 

uitgave, Scouting Nu!, staan concrete
suggesties voor activiteiten die
Scoutinggroepen kunnen ondernemen
om zichzelf zichtbaarder te maken.
Scouts zijn heel goed in het organiseren
van zeer uiteenlopende activiteiten. Ze
vergeten echter vaak dit breder bekend
te maken. Door zichtbaarder te zijn,
werken Scoutinggroepen aan hun posi-
tionering en aan die van Scouting in het
algemeen.

Beide uitgaven zijn verkrijgbaar bij
Scouting Nederland (zie colofon).
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landelijk bestuur
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Ger Koopmans, voorzitter 
Marise Bezema, vice-voorzitter 
Rob Valkenburg,
penningmeester/secretaris 
Hanneke Klerks, 
internationaal commissaris 
Bas Mulder, internationaal commissaris 
Nardy Beckers, algemeen lid 
Kim Putters, algemeen lid 
Frits Schneider, algemeen lid 
Jacqueline Vredenbregt, algemeen lid
Richard Vrieling, algemeen lid 
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