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InleidingInleiding

Het beleidsplan CDW80 is een 
richtinggevend document. 
De langetermijndoelen van 
de vereniging zijn hierin 
beschreven. Deze doelen geven 
een goede basis voor een 
gezonde toekomst.
Scouting Christiaan de Wet is onderdeel van 
Scouting Nederland, de grootste jeugd- en 
jongerenorganisatie van Nederland. Elke week 
op vrijdag en zaterdag heeft Scouting Christiaan 
de Wet voor iedereen vanaf 5 jaar een actief en 
uitdagend programma. Onze groep is in 1946 
opgericht en sindsdien niet uit Ouderkerk aan 
den IJssel weg te denken. We zijn gevestigd in 
clubhuis de Shelter aan de Sportlaan. 

Als lid van Scouting Nederland onderschrijft 
onze vereniging de doelstelling van Scouting 
Nederland:  

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.

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.

Bij Scouting is iedereen welkom. We vinden het 
belangrijk dat iedereen bij Scouting zichzelf kan 
zijn.

Vertaling doelstelling en missie in 
beleidsplan
Dit document is opgesplitst in vijf onderwerpen 
die een bepaalde samenhang hebben en even 
belangrijk zijn. Per onderwerp staat beschreven 
hoe hier invulling aan wordt gegeven.

1. Scoutingspel  
2. Vrijwilligersbeleid  
3. Accommodatie & Materiaal 
4. Financieel 
5. Bestuur & Organisatie
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1. Scoutingspel1. Scoutingspel

Scouting Christiaan de 
Wet stelt zich ten doel het 
bevorderen van het spel van 
verkennen in Ouderkerk 
aan den IJssel en omliggende 
plaatsen op grondslag van de 
ideeën van Lord Baden-Powell. 
Hiermee biedt zij een plezierige beleving van 
de vrije tijd aan meisjes en jongens in de 
leeftijd van 5 tot en met 23 jaar, waardoor een 
bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de 
persoonlijkheid.  

Ook voor de categorie 23+ blijft het mogelijk 
om actief te blijven bijvoorbeeld als vrijwilliger 
of als Vriend van. De Vrienden van is een Plus-
scoutspeltak voor volwassenen van 23 jaar en 
ouder, die voornamelijk bestaat uit oudere leden 
die geen vaste functie binnen groep (meer) 
hebben maar wel lid willen blijven of worden van 
Scouting Christiaan de Wet. 

De leidingteams van de speltakken dragen 
wekelijks zorg voor een gevarieerde en 
uitdagende opkomst volgens de acht 
activiteitengebieden. Per seizoen vinden er 
minimaal drie groepsopkomsten plaats waar 
alle speltakken tegelijk en gezamenlijk aan 
deelnemen.  

Groepsbegeleiders houden in samenspraak met 
de leidingteams zicht op een juiste aansluiting 
van de speltakken op elkaar voor een goede 
doorstroom van jeugdleden door de speltakken 
heen. De groepsbegeleiders dragen tevens 
(in nauwe samenspraak met het betreffende 
leidingteam) zorg voor doorstroming van 
leidinggevenden zodat eenieder een plezierige 
beleving van het scoutingspel blijft houden. 

De aanwas van nieuwe leiding, evenals het 
plezier van de bestaande groep leidinggevenden, 
is heel belangrijk voor de gezondheid van de 
vereniging. 

Uitvoering en doelstelling
Scouting Christiaan de Wet heeft deze doelen 
gesteld:  

• Een stabiel ledenaantal van een kleine 
200 jeugdleden en 50 kaderleden met een 
evenredige verdeling over de speltakken. De 
wens is een verhouding van 50% meiden/
vrouwen en 50% jongens/mannen, omdat 
Scouting daarmee een afspiegeling is van de 
maatschappij. 

• Voldoende instroom nieuwe leden. 
• Voldoende instroom nieuwe leiding en 

vrijwilligers. 
• Volwassenen van 23 jaar en ouder kunnen 

verbonden blijven als Vriend van. 
• Voor het binden en boeien van vrijwilligers 

wordt de Vrienden van opgezet als 
Plusscoutspeltak met drie opkomsten/
activiteiten per jaar. 

• Een doorlopende leerlijn voor jeugdleden tot 
leidinggevende door inhoudelijke afstemming 
van programma’s op elkaar. 

• Nieuwe leiding is binnen een jaar 
gekwalificeerd.  

• Een digitale bewaarplaats voor spelideeën 
zodat kennis bewaard blijft.  
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2. Vrijwilligersbeleid2. Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers vormen het hart 
van onze vereniging. Het 
uitgangspunt bij het aangaan 
van vrijwilligerswerk is vrij 
en willig. De morele plicht om 
iets voor de vereniging (van je 
zoon/dochter) te doen is niet 
vanzelfsprekend. De keuzes zijn 
afhankelijk van de levensfase 
en levensstijl maar ook 
individuele ambities spelen een 
grotere rol.ll. 
Het verenigingsbestuur en de groepsbegeleiders 
in het bijzonder, houden zich intensief bezig 
met de doorstroom van jeugdlid tot vrijwilliger 
en het binnenhalen maar vooral behouden van 
vrijwilligers. Hieronder valt ook het behouden 
van leidinggevenden die gaan stoppen met die 
functie.  

Kleinere, minder tijdsintensieve maar duidelijke 
taken zorgen ervoor dat werkzaamheden te 
overzien zijn. Hiermee wordt het aantrekkelijker 
om wat voor de groep te blijven doen. Dit zorgt 
er bovendien voor dat leidinggevenden ontlast 
worden in taken/werkzaamheden naast die van 
hun functie als leidinggevende. 

Uitvoering en doelstelling
Scouting Christiaan de Wet heeft deze doelen 
gesteld:  

• Taken/werkzaamheden worden kleiner en 
minder tijdsintensief gemaakt en verspreid 
over meerdere personen zodat de belasting 
acceptabel is. 

• De werkzaamheden en verwachtingen van 
functies en commissies zijn voor iedereen 
duidelijk. 

• De betrokkenheid van ouders 
en de samenwerking met de 
oudervertegenwoordigers is goed geregeld. 

• Het aanleveren van een VOG (Verklaring 
Omtrent het Gedrag) is verplicht voor alle 
vrijwilligers, ongeacht of ze wel of niet direct 
in aanraking komen met jeugdleden. Dus niet 
alleen voor leiding, maar bijvoorbeeld ook 
voor bestuursleden, moet een VOG worden 
aangevraagd. 
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3. Accommodatie en Materiaal3. Accommodatie en Materiaal

Twee van de grootste posten 
op de jaarrekening zijn het 
onderhoud van het clubhuis en 
de aanschaf van spelmateriaal. 
Zorgzaam hiermee omgaan 
heeft een kostenbesparend 
effect en zorgt bovendien voor 
een prettige speelomgeving. 
Groepsbreed wordt 
bewust omgegaan met het 
spelmateriaal en de inventaris 
in een clubhuis waar we trots 
op zijn en wat we als ons 
tweede huis zien.  
Voor dit clubhuis voelen we ons allen 
verantwoordelijk, en we spreken elkaar aan op 
een ieders verantwoordelijkheid. Met elkaar 
zorgen we ervoor dat het clubhuis en de 
inventaris schoon, veilig en heel blijft en er geen 
onnodige energie verspild wordt. Dit draagt niet 
alleen bij aan een prettige sfeer maar voorkomt 
ook onnodige kosten.  

Het bestuur van de beheerstichting heeft de 
taak om het gebouw, materieel en financiën te 
beheren. Bij het onderhoud van het gebouw zal 
het uitgangspunt nog steeds zelfwerkzaamheid 
zijn. Naast dat hiermee de kosten beheersbaar 
blijven, draagt dit bij aan het doel van een 
vereniging, het verenigen van mensen. 
Jaarlijks vooruitplannen en binnen de groep 
communiceren van de plannen zorgt ervoor dat 
het eigen netwerk zo breed en optimaal mogelijk 
ingezet kan worden.  

Uitvoering en doelstelling
Scouting Christiaan de Wet heeft deze doelen 
gesteld:  

• Met behulp van een MeerJaren 
Onderhoudsplan is er zicht op grote 
investeringen en kunnen er tijdig middelen 
worden gereserveerd. 

• De afspraken over de erfpacht van het terrein 
lopen tot … 

• Spelmateriaal?
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4. Financieel4. Financieel

Een sluitende begroting, 
het op orde hebben van 
de financiën, is een ander 
belangrijke voorwaarde voor 
het voortbestaan van de 
vereniging.  
Decennialang hebben we ons de luxe kunnen 
permitteren van hoge oud papier opbrengsten, 
deze hebben voor een groot deel de begroting 
bepaald. De oud-papierinkomsten zijn anno 
nu een minder zekere inkomstenbron. Om 
tot structureel sluitende begrotingen te 
kunnen komen zal er kritischer, en verder 
vooruit, begroot moeten worden. Het bestuur 
(vereniging en stichting) gaat werken met 
meerjarenbegrotingen en op zoek naar andere 
tijdelijke en structurele inkomstenbronnen.  

Bij tijdelijke inkomstenbronnen zal er meer 
gekeken worden naar subsidies en fondsen zoals 
het Rabo Stimuleringsfonds en het Oranjefonds 
(NLDoet). De verwachting is dat er hogere 
inkomsten zijn te halen uit de reeds aanwezige 
inkomstenbronnen zoals kledingcontainer, 
Sponsorkliks en VriendenLoterij. 

Als structurele inkomstenbron ligt een 
intensiever verhuur van het clubhuis en 
eventueel spelmateriaal voor de hand. 
Onderzocht wordt wat er geregeld moet worden 
om dit mogelijk te maken.  

Uitvoering en doelstelling
Scouting Christiaan de Wet heeft deze doelen 
gesteld:  

• Financiële afspraken zoals de kascontrole 
worden door de Penningmeester en 
de Kascommissie aan de Groepsraad 
teruggekoppeld 

• We werken met een meerjarenbegroting, 
zodat er zicht is op grote investeringen en er 
tijdig middelen gereserveerd kunnen worden.  

• We doen onderzoek naar (bouwkundige) 
aanpassingen voor een intensiever verhuur 
van clubhuis. 

• We doen onderzoek naar mogelijkheden 
verhuur spelmateriaal. 
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5. Bestuur en Organisatie5. Bestuur en Organisatie

In 2008 is er als bestuursvorm 
gekozen voor een 
groepsvereniging met 
daaronder hangend een 
stichtingsbestuur. Het 
verenigingsbestuur is leidend 
in het te voeren beleid en het 
bestuur van de beheerstichting 
heeft de taak om het gebouw, 
materieel en financiën te 
beheren. Beide besturen 
staan ten dienste van het 
voortbestaan van Scouting 
Christiaan de Wet, het is 
belangrijk dat zij goed met 
elkaar samenwerken. 
Duidelijke functie-, taak- en commissie-
omschrijvingen dragen zorg voor een juiste 
afstemming van de uit te voeren (vrijwilligers)
werkzaamheden en wederzijdse verwachtingen. 
Minder tijdsintensieve functies verlagen de 
drempel tot het aangaan van een functie. Dit 
draagt bij aan de huidige tijdsgeest voor het 
aangaan van vrijwilligerswerk, het binnenhouden 
van vrijwilligers, meer handen die het werk 
licht maken en de bestuurlijke continuering 
die sterker gewaarborgd is.  van de speltakken 
op elkaar voor een goede doorstroom van 
jeugdleden door de speltakken heen. De 
groepsbegeleiders dragen tevens (in nauwe 
samenspraak met het betreffende leidingteam) 
zorg voor doorstroming van leidinggevenden 
zodat eenieder een plezierige beleving van het 
scoutingspel blijft houden. 

De aanwas van nieuwe leiding, evenals het 
plezier van de bestaande groep leidinggevenden, 
is heel belangrijk voor de gezondheid van de 
vereniging. 

Uitvoering en doelstelling
Scouting Christiaan de Wet heeft deze doelen 
gesteld:  

• We werken met een beleidsplan waarin de 
langetermijndoelen van de vereniging zijn 
beschreven die een goede basis voor een 
gezonde toekomst geven. 

• Het bestuur maakt jaarlijks een plan en 
verslag waarin op deze doelen wordt 
gestuurd en geëvalueerd. 

• De Stichting en Vereniging stemmen de 
plannen af voordat ze aan de Groepsraad 
worden aangeboden. 

• Het bestuur communiceert de doelen niet 
alleen intern, maar ook extern naar ouders en 
andere belanghebbenden. 

• Het bestuur zoekt samenwerking in de regio 
en met Scouting Nederland, veel zaken zijn al 
een keer bedacht. 

• Het bestuur hanteert draaiboeken, 
bijvoorbeeld bij een nieuw bestuurslid, nieuw 
lid van een leidingteam, ongevallen, nieuw 
seizoen enzovoorts om de continuïteit te 
waarborgen. 
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Tot slotTot slot

In dit beleidsplan wordt 
beschreven waar we willen 
staan als Scouting Christiaan 
de Wet haar 80ste verjaardag 
viert. 
Er is bewust gekozen voor het 80-jarig jubileum 
als ijkpunt. De jubilea van onze groep worden 
altijd groots gevierd met het gezamenlijke 
jubileumkamp als absoluut hoogtepunt. Naar het 
jubileumjaar wordt toegeleefd, en met CDW80 
hopen we mee te liften op dit momentum. Het 
plan laat ruimte voor invulling, we kunnen de 
toekomst immers niet voorspellen. Tussentijdse 
ontwikkelingen en kansen kunnen leiden tot 
voortschrijdend inzicht en tot wijzigingen in 
de te varen koers. Per situatie zullen keuzes 
gemaakt moeten worden en in die zin is dit plan 
dus geen blauwdruk voor de toekomst maar 
een richtinggevend document. Welke keuzes er 
ook gemaakt worden, belangrijk is niet uit het 
oog te verliezen wat onze doelstelling is: het in 
een veilige omgeving bieden van een plezierige 
beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes 
op grondslag van de ideeën van Lord Baden-
Powell. 

Wij hebben er vertrouwen in dat onze groep zich 
met dit beleidsplan de komende jaren verder 
zal ontwikkelen. Er ligt een mooie uitdaging 
voor ons in het behouden van alles dat goed 
gaat (heel veel!) en het realiseren van de in dit 
beleidsplan benoemde speerpunten. Het bestuur 
beschouwt het als een voorrecht om de koers 
van deze groep te mogen bepalen, en er samen 
met alle vrijwilligers voor te mogen zorgen dat 
Scouting Christiaan de Wet op koers blijft. We 
willen iedereen bedanken die in welke vorm dan 
ook een bijdrage levert aan het succes en het 
voortbestaan van onze mooie vereniging.



Scouting Christiaan de Wet  
Sportlaan 1 
2935XX Ouderkerk aan den IJssel

tel +31 (0)180 682932 
e-mail bestuur@scoutingouderkerk.nl
web www.scoutingouderkerk.nl
kvk 24436694


