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Voorwoord

Middels deze notitie willen we u deelgenoot maken van de beleidsvisie van het Stich-

tingsbestuur en de Groepsraad van Scoutinggroep de Rhedense Pioniers te Rheden. 

Met het beleidsplan beoogt het huidige bestuur een basis te leggen voor de continu-

iteit van Scoutingactiviteiten in de dorpen Rheden en de Steeg. Rhedense Pioniers is 

een relatief grote Scoutingvereniging en kent een zeer enthousiaste leiding. De ver-

eniging profileert zich op verschillende fronten in de dorpen Rheden en de Steeg en is 

onmiskenbaar een belangrijke factor voor verantwoorde vrijetijdsbesteding van een 

grote groep kinderen en jongeren.

In dit beleidsplan besteden we achtereenvolgens aandacht aan de huidige situatie van 

de vereniging en de omgevingsvariabelen die van invloed zijn op het functioneren van 

de vereniging naar de toekomst. De belangrijkste punten worden samengevat in een 

zogenaamde SWOT-analyse. Vanuit de SWOT-analyse worden een aantal kritische suc-

cesfactoren afgeleid die de kern vormen voor een concreet actieplan. Voor uitwerking 

van dit actieplan worden werkgroepen ingesteld die over de voortgang van de werk-

zaamheden rapporteren aan de Groepsraad. De werkgroepen worden samengesteld 

uit leden van de Groepsraad dus zowel bestuur als leiding.

Het beleidsplan kent qua uitvoering een grote mate van dynamiek. Het beleidsplan en 

de (volgorde van de) uitvoering zullen zo nodig worden aangepast als ontwikkelingen 

daarom vragen”. De rode draad van het beleidsplan blijft voor de uitvoering van de 

acties echter leidend.

Groepsraad Rhedense Pioniers, april 2019.

Contactadres beleidsplan:

Berry Reijnen

Kerkstraat 14

6991 HC Rheden

berry@reijnen.etrade.nl
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Inleiding

Scoutinggroep de Rhedense Pioniers is een landscoutinggroep voor de dorpen Rhe-

den en De Steeg. Opgericht in 1946, heeft ze in 2016 haar 70-jarig bestaan gevierd. 

De huidige groep komt voort uit een jongens- en meisjesscoutinggroep, die in 1979 in 

elkaar zijn opgegaan. Dit houdt in dat Scouting Rheden is een gemengde groep is, wat 

wil zeggen dat ze zowel toegankelijk is voor jongens als meisjes. Scouting werkt met 

verschillende leeftijdsgroepen, zogenaamde speltakken. Speltakken komen door-

gaans wekelijks bij elkaar, dit wordt de ‘opkomst’ genoemd. De afgelopen 40 jaar is de 

Boschschuur aan de Heuvenseweg het onderkomen geweest van de Rhedense Pio-

niers. Vanaf medio 2018 moet een nieuw onderkomen worden gezocht.

Scoutinggroep de Rhedense Pioniers is lid van de vereniging “Scouting Nederland”. 

Derhalve is zij gebonden aan de uitgangspunten van deze landelijke koepelorganisatie.  

 

Deze zijn: 

 •  Scouting is een open organisatie, ze is toegankelijk voor iedereen ongeacht 

religie en ras.

 •   Scouting is maatschappelijk betrokken; ze heeft aandacht voor maatschappelij-

ke ontwikkeling in directe omgeving.

 •  Scouting is milieuvriendelijk; ze heeft aandacht en zorg voor natuur en milieu.

 •   Scouting is mensvriendelijk; ze stelt zich dienstvaardig op naar de medemens.

 •  Scouting is er voor de jeugd en jongeren; ze heeft een veelzijdig en actief   acti-

viteiten aanbod.

In Nederland zijn ruim 100.000 jongeren lid van Scouting. Er zijn in Nederland onge-

veer 1300 scoutinggroepen. 
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Missie en doelen Rhedense Pioniers

Scoutinggroep de Rhedense Pioniers heeft als missie: Een plezierige bele-
ving van vrije tijd bieden aan jeugd en jongeren, hen leren spelen met elkaar 
en daardoor een bijdrage leveren aan vorming van hun persoonlijkheid.

De doelen zijn:

 •  Spelen van een doorlopend aan behoeften van jeugd en jongeren aangepaste 

vorm van het “Spel van Verkennen” dat in zijn oervorm is ontworpen door Lord 

Baden Powell.

 •  Bijdragen aan het preventief jeugdbeleid van overheden dat actief wil voorko-

men dat kinderen en jongeren tot drop-outs gaan behoren.

 •  Opvoeren van bestuurlijke en leidinggevende deskundigheid die hoort bij func-

ties waarvoor jongeren en volwassenen zich beschikbaar stellen.

 •  Deelnemen aan plaatselijke, regionale, nationale en internationale activiteiten 

van scouting.

 •  Marketing van missie, doelen en activiteiten met bij scouting passende midde-

len en activiteiten.

Middels dit beleidsplan willen we navolgende bewerkstelligen. 

 

Doelstelling beleidsplan:

 •  Een beleid ten uitvoer brengen dat gericht is op het realiseren van doelstellin-

gen;

 •  Alle geledingen in de groep een beleid ten uitvoer laten brengen dat door de 

stichting is opgesteld en door de groepsraad is goedgekeurd;

 •  Een evenwichtig en consequente lijn brengen in de groepsidentiteit;

 •  Een beeld vormen van de financiële en materiële toekomst van onze groep, en 

onze huisvesting in het bijzonder;

 •  Waarborgen van de continuïteit van Scouting in Rheden.
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Interne analyse
 

Leden

Scoutinggroep de Rhedense Pioniers heeft momenteel zo’n 145 jeugdleden. Met het 

oog op het werkgebied van de Rhedense Pioniers (de dorpen Rheden en de Steeg), 

en gezien het reeds bovengemiddelde aantal kinderen in deze dorpen dat lid is van 

Scouting, is een grote toename van het ledental niet reëel. Ook omdat bij de Rheden-

se Pioniers al voor elke scoutingleeftijd een speltak aanwezig is (hetgeen niet bij alle 

scoutinggroepen het geval is), verwachten we niet dat daarin verandering zal komen. 

Streven is dat instroom van de jongste groep gelijke tred houdt met kwantitatieve 

ontwikkeling van dit leeftijdscohort. Daarnaast is het streven dat in alle speltakken 

zowel jongens als meisjes vertegenwoordigd zijn. Indien het aantal meisjes te beperkt 

wordt (minder dan 3 in een speltak), dan zal gericht gezocht moeten worden naar uit-

breiding. Dit ook als er wachtlijsten zijn.  Doelstelling is de huidige speltakgroepen op 

een volwaardige manier in stand te houden.  

De leiding binnen alle speltakken dient bij voorkeur gemengd van samenstelling te 

zijn. Ongeacht het aantal jeugdleden dienen er per opkomst, met uitzondering van de 

Explorers en de Jongerentak, minimaal twee personen van de speltakleiding aanwezig 

te zijn. Scouting Nederland geeft adviezen met betrekking tot de grootte van de spel-

takgroepen en de aantallen leiding per speltakgroep. Deze zijn als volgt:

Speltak Verhouding leiding/
jeugdleden

Aantal jeugdleden

Bevers 1 : 4 Max. 20

Welpen 1 : 6 Max. 30

Scouts 1 : 7 Max. 35

Explorers 1 : 12 Max. 40

Roverscouts n.v.t. n.v.t.

Stam n.v.t. n.v.t.

Tabel 1) Adviesgrootte speltakken

In de klasse-indeling van Scouting Nederland valt Rhedense Pioniers binnen de klasse 

“Florerende groep”. Dat wil zeggen dat de groep dicht bij het ledenmaximum zit en 

daarmee op basis van statistieken van Scouting Nederland, een duurzaam bestaans-

recht heeft. De actuele bezetting van de verschillende speltakken, leiding en bestuur 

is in onderstaande tabel weergegeven.
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Speleenheid  
leeftijdsgroep

Speleenheid Totaal

5- 7 Jr. Bevers 13

7-11 Jr. Welpen 23

11-15 Jr. Scouts 29

15-18 Jr. Explorers 9

18-21 Jr. Jongerentak 25

18+ Stam 25

Volwassenen Bestuur 6

Volwassenen Sticht./Ver.Bestuur 4

Volwassenen Slapende leden 1

Volwassenen Kaderleden 22

Totaal 157

Tabel 2) Actueel ledenoverzicht per 31 maart 2019

Praktische invulling van de thema’s per speltak:

 •  Bevers houden vooral van spelen. Spelen in de natuur, sportief spelen, toneel-

spelen of gewoon samen spelen. Spelenderwijs ontdekken ze de wereld om zich 

heen. En daarvoor hoeven ze niet op reis.

 •  Welpen gaan op avontuur in een fantasiewereld. De rimboe van Mowgli (uit het 

Jungleboek) biedt ruimte aan hun fantasie. Toch leren ze al spelend aardig wat 

over de wereld van alledag.

 •  Scouts trekken er op uit in de echte wereld. Het buitenleven trekt steeds meer. 

De maatschappij wordt verkend. Scouts leren spelenderwijs hun eigen verant-

woordelijkheid te nemen.

 •  Explorers maken hun eigen avontuur. Vaak letterlijk over de grens. De wereld 

ligt aan hun voeten.

 •  Jongerentak  zijn vooral leidsters en leiders van de overige speltakken. De 

bijeenkomsten van deze speltak zijn meestal thematisch van aard, maar vooral 

ook ontspannend.

 •  Stam vormt de in leeftijd oudste speltak. De bijeenkomsten zijn minder fre-

quent. De stamleden verlenen vooral ook hand- en spandiensten aan leiding en 

bestuur.
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Het ledenbestand kent vanaf 2004 een gelijkmatig verloop. In de categorisering van 

Scouting Nederland is de Rhedense Pioniers een gezonde vereniging.

Tabel 3) Ledensamenstelling vanaf 1986

Organisatie

Scoutinggroep de Rhedense Pioniers kent de volgende overlegorganisatie:

 •  De Groepsraad: Aan de groepsraad nemen deel: het Groepsbestuur van de Rhe-

dense Pioniers en alle leiding van de speltakken. 

 •  Het Groepsbestuur vormt het bestuur van de vereniging.

 •  Het Stichtingsbestuur behartigt de materiële en financiële belangen van de 

vereniging.

 •  Speltakteams vormen de leiding van de verschillende speltakken. Zij hebben pe-

riodiek teamoverleg. Dit overleg is in eerste instantie gericht op het functione-

ren van de eigen speltak. De speltakteams worden vanuit het bestuur begeleid 

c.q. ondersteund door de groepsbegeleider

Groepsraad

In de groepsraad hebben alle bestuursleden en speltakleidinggevenden zitting. Aanko-

mende leiding kan door het bestuur bij de groepsraad uitgenodigd worden.

De groepsraad komt 1x per 2 maanden bij elkaar. In de groepsraad worden de ko-

mende speltakoverstijgende activiteiten besproken en ingepland. Tevens worden de 

activiteiten van de afgelopen periode geëvalueerd. Ook wordt door elke speltaklei-

ding in de groepsraad verslag gedaan van de afgelopen periode. De Groepsraad is het 

hoogste orgaan van de vereniging.



14

Groepsbestuur

Het groepsbestuur is belast met het besturen van de vereniging. Voorts draagt het 

in het bijzonder zorg voor taken zoals omschreven in het huishoudelijk reglement 

van Scouting Nederland. Het bestuur dient minimaal uit 5 personen te bestaan ver-

deeld over de de volgende mogelijke functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, 

groepsbegeleider, oudervertegenwoordiger/PR & Communicatie en gebouw(materi-

aal)beheerder. Het bestuur wordt bij voorkeur geworven uit de ouders van de leden. 

Een scoutingverleden is niet noodzakelijk voor een bestuursfunctie. Het verdient wel 

aanbeveling. 

De belangrijkste taken van het bestuur zijn:

 •  Ledenadministratie en verzorgen van het groepssecretariaat

 •  Bevorderen van districtsactiviteiten

 •  Financiën

 •  Het uitzetten van een koers (beleid)

 •  Het bewaken van de kwaliteit van de leiding van de groep

 •  Het verzorgen van de representatie van de groep

 •  Het verzorgen van financiële acties

 •  Het verzorgen van het onderkomen

 •  Het verzorgen van het onderhoud van het onderkomen

 •  Het voorbereiden van de groepsraadvergaderingen

dd. 1 januari 2019 bestaat het bestuur van de Rhedense Pioniers uit 7 personen (zie 

bijlage 1).

Stichtingsbestuur

De stichting heeft ten doel: behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstel-

ling van de groepsvereniging, de financiële en materiële belangen van de groepsver-

eniging te behartigen en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 •  Het behartigen van de financiële en materiële belangen van de groepsvereni-

ging;

 •  Het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder registergoederen, dienst-

baar aan de groepsverenging;

 •  Alle overige geoorloofde middelen die niet in strijd zijn met het doel en belan-

gen van de groepsvereniging of de stichting.
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Het bestuur bestaat tenminste uit vijf en maximaal zeven leden. De meerderheid van 

het aantal leden van het bestuur bestaat uit leden van de groepsraad uit de groepsver-

eniging. 

Het stichting bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. Het bestuur kiest uit zijn 

midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Speltakleiding

De leiding van de speltakken wordt bij voorkeur geworven uit de eigen leden. Het 

streven is dat het een natuurlijke ontwikkeling is om van een explorer door te groeien 

naar een leidinggevende functie. Het bestuur en de speltakleiding werkt aankomende 

leiding in door ze vroegtijdig te betrekken bij opkomsten (bijvoorbeeld om bepaalde 

rollen te vervullen). 

Om de deskundigheid van de totale speltakleiding richting ouders en jeugdleden te 

kunnen garanderen wordt ernaar gestreefd dat alle leiding:

 •  minimaal de basiscursus gevolgd heeft;

 •  cursussen volgt die van nut zijn voor de speltak c.q. groep.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) moet van alle kaderleden en bestuursleden 

aanwezig zijn.

De betreffende cursussen worden door de vereniging vergoed, onder de restrictie 

dat een leid(st)er zich ook daadwerkelijk een aantal jaren inzet voor de groep en/of de 

speltak.

Naast de objectieve deskundigheid (kennis en erkenning) dient er ook aandacht te zijn 

voor de subjectieve vaardigheden (mentaliteit, verantwoordelijkheidsgevoel en colle-

gialiteit). De speltakbegeleid(st)er vervult hierbij een belangrijke taak.

Voor het organiseren van specifieke kampen kan het bestuur eisen dat daarvoor eerst 

bepaalde trainingen gevolgd zijn.

Het wordt gestimuleerd dat leidinggevenden na enkele jaren van speltak wisselen.

De speltakleiding wordt vanuit het bestuur bijgestaan door de groepsbegeleider. De 

groepsbegeleider bewaakt de kwaliteit van de speltakleiding. 

De belangrijkste taken van de speltakleiding zijn het:

 •  organiseren en verzorgen van de speltakopkomsten
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 •  organiseren van de kamp- en weekendactiviteiten

 •  onderhouden van de contacten met de ouders van de speltakleden

 •  verzorgen van de speltakfinanciën

 •  deelnemen aan groepsraadvergaderingen

Slapende leden

Oud-leden die veel voor de vereniging hebben betekend kunnen door de Groepsraad 

worden benoemd als slapend lid. Deze zogenaamde slapende leden hebben de status 

van donateur. Ze worden uitgenodigd voor deelname aan groepsactiviteiten. Doel-

stelling is om deze oud-leden bij de vereniging betrokken te houden, zodat de huidige 

leden nog gebruik kunnen maken van hun kennis en ervaring. We hechten waarde aan 

de promotie van de vereniging.

Werkgroepen

Ten behoeve van speciale activiteiten kan het bestuur een werkgroep in het leven 

roepen. Een werkgroep kan bestaan uit leden, niet-leden en ouders van leden. Een 

werkgroep krijgt een opdracht die wat betreft doorlooptijd en omvang  beperkt is.  

Een werkgroep heeft ook een tijdelijk karakter (< 1 jaar).  Activiteiten waarvoor bij-

voorbeeld een werkgroep gevormd kan worden zijn: familieweekend, lustrumviering, 

grootonderhoud gebouw, beleidsplan, etc.

Financiën

De Rhedense Pioniers kent twee penningmeesters:

 •  de speltakpenningmeester

 •  de stichtingspenningmeester

De speltakpenningmeester 

De speltakpenningsmeester valt onder het toezichtvan de stichtingspenningmees-

ter, en houdt een eenvoudig  administratief overzicht bij van de speltakinkomsten en 

-uitgaven (kas/bankboek). Elke speltakpenningmeester heeft de beschikking over een 

bankrekening, waarop de stichtingspenningmeesters 1x per kwartaal een bedrag stort 

ten behoeve van de speltakactiviteiten. 1x per jaar dient de speltakpenningmeester 

het kas-/bankboek van het afgelopen kwartaal aan de stichtingspenningmeester te 

overleggen. Dit is ook voorwaarde voor storting van kwartaalbedrag op de speltak-
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rekening. Tevens draagt hij/zij zorg voor een begroting en afrekening van de eigen 

spelactiviteiten. 

De stichtingspenningmeester

De stichtingspenningmeester beheert het totaal van de dagelijkse kasmiddelen en de 

financiële reserves van de stichting. Hij/zij stelt ieder jaar een begroting op voor het 

komende jaar en legt deze ter vaststelling voor aan de andere bestuursleden. Aan het 

opstellen van de begroting en het voeren van een financieel beleid liggen de volgende 

uitgangspunten ten grondslag:

In de begroting is een bedrag per speltak opgenomen dat afhankelijk is van het aantal 

leden in die speltak. Dit bedrag wordt in vier termijn aan de speltak ter beschikking 

gesteld.

De contributie is voor alle jeugdleden gelijk, ongeacht de speltak, met uitzondering 

van de Stam. Deze betaalt een aangepaste contributie. Daarbij zal ernaar worden ge-

streefd dat de contributie- en kampgelden zodanig te doen zijn dat deze voor niemand 

een beletsel hoeven te vormen om deel te nemen. Indien mocht blijken dat in individu-

ele gevallen de hoogte van de contributie een beletsel is om lid te worden dan wel te 

blijven, dan kan, ter beoordeling van de groepsbegeleider, een korting op de contribu-

tie worden toegestaan.

De inkomsten van de stichting komen voort uit contributiegelden, kampgelden, ver-

huur materiaal, deelname aan acties, sponsoring van activiteiten en subsidies. In alle 

gevallen mag het verwerven van inkomsten geen belemmering zijn voor het spelbele-

ven van de jeugdleden en niet strijdig zijn met de scoutinggedachte.

De jaarlijkse begroting dient sluitend te zijn. In dit verband betekent “sluitend” dat de 

liquide  middelen niet beneden de gemiddelde contributie-inkomsten van drie maan-

den mogen komen. De stichtingspenningmeester zorgt voor de contributie-inning. 

Materiaalbeheer

De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van 

het groepsmateriaal. Uitleen, inname en verhuur van materialen geschiedt door de 

materiaalbeheerder. Van de gebruikers wordt verwacht dat ze zorgvuldig omgaan met 

de geleende materialen. Om het juiste gebruik te bevorderen wordt er minimaal één 

maal per jaar instructie gegeven over het gebruik van verschillende materialen zoals 

het opzetten en opbergen van de tenten. De speltakleiding is verantwoordelijk voor 
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het beheer van het materiaal tijdens de activiteiten en zal elkaar en de jeugdleden op 

het juiste gebruik hiervan aanspreken.

Activiteiten

Opkomsten vinden doorgaans plaats per speltak, op een apart tijdstip. Bij gelegenheid 

hebben twee of meer speltakken ook gezamenlijke opkomsten. Het doel van de geza-

menlijke opkomsten is tweeërlei: zorgen voor de saamhorigheid binnen de groep en 

het gezamenlijk vieren van enkele tradities. Afspraken over de organisatie van derge-

lijke opkomsten worden gemaakt in de groepsraad. De groepsbijeenkomsten worden 

door de leiding van een speltak of door een oudere speltak (Explorers) georganiseerd, 

dit vormt dan weer een onderdeel van de eigen speltakbijeenkomst. Ieder seizoen 

(lopend van zomervakantie tot zomervakantie) onderscheiden we in chronologische 

volgorde de volgende te houden gezamenlijke opkomsten:

 •  Eerste opkomst nieuwe seizoen: gezamenlijk openen, overvliegen, zo mogelijk 

gezamenlijk spel. Doel: saamhorigheid, evenwichtige opbouw.

 •  Een financiële actie zoals scoutingloterij, kruiwagenrace, reparatie fietsver-

lichting etc. Doel: aanvullen van de financiën, naamsbekendheid.

 •  Ouderavond. Doel: contacten met en voorlichting aan ouders en verzorgers.

 •  Jamboree On The Air (JOTA) Joti-hunt, oktober. Doel: presentatie naar buiten, 

saamhorigheid met name voor de speltakken vanaf 11 jaar, andere Scoutinggroe-

pen horen en zien.

 •  Kerstviering: gezamenlijk openen, maaltijd en gezamenlijk spel. Doel: saamho-

righeid, evenwichtige opbouw.

 •  Nationale Scoutingdag, laatste zaterdag in maart. Doel: PR.

 •  Dodenherdenking,  Presentatie bij het herdenkingsmonument.

 •  Familieweekend, 1x per 2 jaar. Doel: saamhorigheid, contacten met ouders/

oud-leden, in de ‘keuken’ laten kijken

 •  Familiedag, 1x per 2 jaar. Doel: Contact met ouders/ oud-leden, saamhorigheid.

Zomerkampen

De welpen, scouts, explorers draaien elk jaar een zomerkamp in de zomervakantie. 

Deze kampen worden volledig door de speltakleiding georganiseerd.  Elk zomerkamp 

bestaat uit scoutingactiviteiten, waarbij een bepaald thema de rode draad vormt. 1x in 

de 4 jaar wordt de nationale en de internationale jamboree (bijeenkomst van scouts) 

georganiseerd. Deelname hieraan wordt sterk gestimuleerd.
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Kampdoop

Kinderen en leiding die voor het eerst meegaan op zomerkamp ondergaan de kamp-

doop. De kampdoop is aan duidelijke regels gebonden. De inhoud van de kampdoop 

moet passen in het thema van het kamp, waarbij de ‘waarden en normen’, welke hierna 

beschreven zijn, in acht genomen moeten worden.

Overige kampen

Het streven is om per speltak (vanaf de welpen) minimaal 2x per jaar een weekend-

kamp te organiseren. Deze kampen kunnen samenvallen met de regionale Scouting-

activiteiten (zoals de Arnhemse winterhike, Twense winterhike, Regionale Scouts 

Wedstrijden, Regionale Explorer Wedstrijden, de DWEK, Beverdoedag). Daarnaast zal 

gestimuleerd worden dat speltakken deelnemen aan ééndaagse regionale activiteiten.

Speltakopkomsten

Elke speltak (behalve de stam) heeft 1x per week opkomst. De opkomsttijden zijn:

Speltak Duur opkomst Tijdstip

Bevers 1,5 uur Zaterdag 10.00 – 11.30 uur

Welpen 2 uur Zaterdag 13.00 – 15.00 uur

Scouts 2,5 uur Zaterdag 15.30 – 18.00 uur

Explorers 3 uur Zaterdag 19.00 – 22.00 uur

Jongerentak 3 uur 1x per 2 weken, vrijdag 19.00 – 22.00 uur

Stam - Incidenteel

Tabel 4) Opkomsttijden speltakken

Waarden en normen

Leiding en bestuursleden dienen zich ervan bewust te zijn dat zij een voorbeeldfunc-

tie hebben ten opzichte van haar jeugdleden. Dat geldt zowel tijdens opkomsten als 

tijdens kampen of andere externe activiteiten.

Hieronder vallen aspecten als:

 •  Respect voor de ander in taal en handelen;

 •  Correcte kleding en gedrag;

 •  Respect voor materialen en natuur.
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In het totale handelen van leiding en bestuursleden staat het respect jegens en de 

veiligheid van de jeugdleden centraal. Ook in relatie tot ouders zijn deze aspecten van 

toepassing. Zo zal bij het ondernemen van risicovolle activiteiten eventuele groeps-

dwang niet mogen leiden tot overmoed en onnodig risico.

Veiligheid

Het betreft hier zowel morele als lichamelijke veiligheid. Betreffende de morele veilig-

heid wordt verwezen naar de hierboven genoemde waarden en normen. Wat betreft 

de lichamelijke veiligheid hebben leiding en bestuur zorg te dragen voor de veiligheid. 

De leiding dient vooraf en tijdens de activiteiten adequate veiligheidsmaatregelen te 

hebben genomen, met inachtneming van het gestelde in de Arbowet. Bij het onder-

nemen van risicovolle activiteiten dient de leiding af te wegen of de jeugdleden dit 

aankunnen c.q. aandurven.

Marketing en PR

Info- en presentatiemateriaal

De Rhedense Pioniers kent een eigen website (www.rhedensepioniers.nl) en eigen 

Facebookpagina (https://www.facebook.com/RhedensePioniers/). De leden worden 

middels infobriefjes/e-mails op de hoogte gehouden over het programma. De commu-

nicatie naar ouders en leden verloopt via een nieuwsbrief en mail.

Comité van aanbeveling

Zoals eerder aangegeven in dit document is de Scoutinggroep de Rhedense Pioniers 

wereldberoemd bij een beperkt aantal mensen. Binnen het nieuwe beleid is PR & 

Communicatie een belangrijke pijler. Om de “RP scoutingzaak” goed voor het voetlicht 

te krijgen bij beïnvloeders en beslissers, verdient de netwerkfunctie van het bestuur 

extra aandacht. Daarnaast is het van belang regionaal/lokaal maatschappelijk promi-

nenten te werven voor zitting in een comité van aanbeveling. Dit versterkt de positie 

naar stakeholders en heeft een wervend karakter op potentiële aanwas.

Groeps-DNA

Leden, kaderleden en bestuur van een scoutingorganisatie zijn in bepaalde mate 

erfelijk belast. De betrokkenheid met Scouting komt van huis uit, via vrienden of via de 

eerste leider of leidster. Het is een positief virus dat al generaties wordt doorgegeven. 
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Zo ook in Rheden.  Ouders spannen zich al jaren in op verschillend vlak of maken deel 

uit van het bestuur. De leidinggroep is al zeer lang een hechte vriendenclub waarbij 

iedere nieuwe enthousiasteling van harte welkom is. Naast het DNA van de enorme 

betrokkenheid geldt als gemene deler dat alle betrokkenen hun bijdrage op volstrekt 

vrijwillige bijdrage leveren. Er zijn geen betaalde trainers of leiders, louter grote 

betrokkenheid en spelplezier. Zo wordt het stokje van scouting- en RP-betrokkenheid 

al jaren doorgegeven. De Bevers van nu zijn de leiding van straks en zo worden ze ook 

benaderd, menselijk goud. Alles wat er staat en alles wat er wordt georganiseerd is 

gerealiseerd door mensen met een groot hart voor Scouting. Scouting Rheden vierde 

in 2016 haar zeventig jarig bestaan en levert als jeugd- en jongerenorganisatie op vol-

strekt vrijwillige basis haar bijdrage aan het welzijn van jeugd en jongeren in de dorpen 

Rheden en de Steeg.

Conclusies interne analyse

 •  Op dit moment in de jongste groepen een goed aanbod van kinderen.

 •  Op dit moment voldoende leiding. Opvallend is de jonge leeftijd van de leiding.

 •  Een ruim boven gemiddeld aantal kinderen in de dorpen Rheden en de Steeg is 

lid van de Rhedense Pioniers.

 •  De groep is lokaal en regionaal door de aandacht voor de nieuwbouw goed in 

beeld. De Rhedense pioniers is lokaal wereldberoemd.

 •  Verstevigen netwerkfunctie bestuur en opzetten comité van aanbeveling.

 •  Alle energie en aandacht op een mogelijk nieuwe huisvesting binnen het project 

Zuidflank in Rheden.
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Externe factoren

Met name de lokale/regionale omstandigheden zijn direct van invloed op 
verdere ontwikkeling van de scoutinggroep, deze zullen dan ook achter-
eenvolgens worden behandeld.

Demografisch

De dorpen Rheden en De Steeg kenmerken zich door een stabiele bevolkingsopbouw. 

Het aantal kinderen is de komende jaren stabiel. Per jaar worden ongeveer 100 kinde-

ren geboren. De nieuwbouw in het project Grinthuysen in het dorp Rheden zal leiden 

tot lichte groei daarentegen zal vergrijzing in andere delen van het dorp leiden tot 

krimp. Een evenwicht waarschijnlijk. In deze regio is nu sprake van lichte krimp tot 

maximaal stabiliteit.

Ecologisch

Rheden en de Steeg worden omgeven door natuurgebieden die nationaal en interna-

tionaal hoog aangeschreven staan. De gemeente en Natuurmonumenten proberen 

bezoek aan die natuur op verantwoorde wijze te organiseren en te stimuleren. Een van 

de doelstellingen van Scouting is jongeren bewust te maken van de waarden van de 

natuur en er leren op verantwoorde manier mee om te gaan. Scouting past goed bij de 

natuur van Rheden en De Steeg. Door de ligging van de huidige huisvesting kunnen de 

speltakken optimaal gebruik maken van de omliggende natuur. De relatie van Rhe-

dense Pioniers met Natuurmonumenten is uitstekend. De leiding ondersteunt waar 

mogelijk Natuurmonumenten bij activiteiten. Het bestuur van Rhedense Pioniers en 

Natuurmonumenten spreken elkaar frequent. We zijn aanvullende buren. 

Sociaal

In Rheden en De Steeg zijn een aantal verenigingen die zich richten op jongeren. Ver-

reweg de meeste zijn sportverenigingen, waarbij presteren een belangrijk element is. 

Scouting is een van de weinige verenigingen waarin het sociale element voorop staat. 

De ontplooiing en de ontwikkeling van het individu staan voorop. Groeiende zelf-

standigheid, hulpbereidheid en hulpvaardigheid zijn de kernbegrippen van Scouting. 

Verder staat Scouting voor iedereen open en is betaalbaar. In die hoedanigheid kan 

Scouting een waardevolle bijdrage leveren aan het sociale welzijn van de inwoners van 

de kernen Rheden en de Steeg. Hiervoor is nog geen expliciet additioneel programma 
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ontwikkeld. Er is in Rheden geen platform voor de verschillende typen verenigingen, 

hierdoor is er een matige samenwerkingscultuur. Dit ondanks de kleinschaligheid van 

de kernen. Door meer samenwerking kan er een positief effect naar de inwoners (als 

resultaatgebied qua opbrengsten) maar ook naar de verenigingen (als resultaatgebied 

qua kosten) ontstaan. Synergiemogelijkheden vormen een interessant gebied voor 

verder onderzoek.

Technologisch

Snelle ontwikkeling van het aanbod van technologische gadgets leidt er toe dat kin-

deren zich meer afsluiten en individualisme verder toeneemt. Spelaanbod en confron-

tatie met natuur en maatschappij worden derhalve voor de jeugd belangrijker. Ander-

zijds leiden de technologische ontwikkelingen tot verregaande vereenvoudiging van 

administratie en communicatie. 

Technologie zal meer en meer een onderdeel gaan vormen bij spelaanbod en organisa-

tie van scoutingactiviteiten.

Economisch

Waar Scouting in het verleden een goedkoop alternatief was voor verenigingsaanbod 

in sport- of muzieksfeer, is de noodzaak tot relatief goedkope recreatie nagenoeg 

verdwenen. Scouting mikt niet bewust op een doelgroep met een laag inkomen, maar 

wil wel laagdrempelig zijn. Nederland is een welvarend land met een overdaad aan re-

creatiemogelijkheden. Ouders en kinderen maken nu een bewuste keuze voor vormen 

van recreatie, anderzijds is er ook veel shoppinggedrag. De binding met verenigingen 

is sterk afgenomen, het vinden van kaderleden is  voor veel verenigingen lastig. Door 

het specifieke spelaanbod van Scouting mag het zich verheugen in een sterke binding 

(lange verblijfsduur) en een goed aanbod van kader. In marketingtermen verkeert 

Scouting in een niche.

Politiek/juridisch

De houding van de Gemeente Rheden jegens verenigingen kenmerkt zich door be-

trokkenheid bij behoud en ontwikkeling van verenigingsactiviteiten. Bestuurders zijn 

relatief goed bereikbaar en onderkennen het belang van een gezond verenigingsleven 

voor de sociale cohesie van de verschillende kernen. De Gemeente Rheden kent jaar-

lijks een subsidie toe aan verenigingen met een vast karakter. Scouting valt hier ook 

onder. 
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Afgelopen jaren is in Nederland de aandacht voor veiligheid en privacy sterk toegeno-

men. Door recente gebeurtenissen ook de veiligheid van kinderen. Arbo wetgeving en 

de AVG richtlijn zijn ook van toepassing op verenigingen, juist waar het de veiligheid 

van kinderen betreft.

Zowel landelijk als lokaal zijn subsidies vanwege de recente crisis versoberd. Niet dui-

delijk is wat de effecten van het economisch herstel hierop zijn. Mede omdat Gemeen-

ten veel extra taken hebben gekregen op het gebied van zorg

Conclusies externe analyse

 •  Grotere aandacht voor Arbowet en andere regelgeving bij vrijwilligersorganisa-

ties.

 •  Onzekerheid over nieuwe subsidieregeling gemeente.

 •  Onzekerheid over continuïteit ondersteuning vanuit het regionaal en landelijke 

Scoutingorganisatie door afbouw subsidies vanuit ‘Den Haag’.

 •  De relatie met de Stichting Natuurmonumenten is uitstekend.

 •  De relatie met de Stichting Wurfbainshof is beëindigd per 1 juni 2018.

 •  Relaties met overige verenigingen in de kernen Rheden en de Steeg zijn niet 

inzichtelijk, er is geen sprake van synergie. Er liggen wel relaties met Rhevak en 

andere Scoutingverenigingen in de regio.

 •  Scouting is het alternatief voor “verarming” van interesse voor sport en spel in 

verenigingsverband.

 •  Scouting Nederland heeft kaderontwikkeling goed georganiseerd.
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SWOT-analyse

De SWOT-analyse brengt externe en interne variabelen, die van invloed zijn op de ont-

wikkeling van een organisatie, in kaart. Sterkten en zwakten zijn intern gerelateerd. 

Kansen en bedreigingen zijn extern gerelateerd. Op basis van deze analyse kunnen 

aandachtspunten voor een beleidsperiode worden vastgesteld.

Sterkten

Bovengemiddeld aantal leden uit Rhe-
den en de Steeg

Enthousiaste en jonge leiding

Enthousiast bestuur

Actieve stam (leden blijven betrokken )

Continuïteit 

Goede doorstroming van jeugdleden 
naar leiding

Sterke cohesie binnen de groep

Relatie leiding met leden

Improvisatievermogen en creativiteit 
leiding

Reputatie in het werkgebied

Zwakten

Organiseren en plannen van bijeenkom-
sten

Bestuurlijk netwerk bestuursleden

Borging kennis binnen de groep

Communicatie naar stakeholders

Kansen

Benadrukken positieve effecten van 
Scouting op ontwikkeling kind tot vol-
wassene

Zoeken naar synergie tussen Scouting 
en stakeholders als Natuurmonumen-
ten, Overstegen en andere verenigin-
gen in de kernen

Continuïteit aanwas potentiële jeugdi-
ge leden

Relatie met ouders m.b.t. bedrijfsvoe-
ring cq gebouw beheer en onderhoud

Bedreigingen

Afbouw subsidies vanuit ‘Den Haag’

meer en zwaardere regels en richtlijnen 
Arbo, privacy, etc.

Geen huisvesting per 1 juni 2018

Minder tijd bij de leiding door studie en 
werk
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Toelichting op de SWOT

In grote lijnen kan de lezer uit de SWOT-analyse opmaken dat Scoutingvereniging de 

Rhedense Pioniers zeer succesvol is voor de bestaande groep leden en dat dit voor 

veel vriendjes en vriendinnen aanleiding vormt om zich ook aan te melden. De pijlers 

van succes worden in belangrijke mate gevormd door enthousiasme, improvisatie en 

creativiteit. Naar de toekomst toe vormen deze pijlers onvoldoende draagvlak om con-

tinuïteit van de vereniging te waarborgen. Zeker in het licht van toenemende behoefte 

aan ‘andere (actieve) ontspanning’ voor kinderen. Daarnaast vervult Scouting een be-

langrijke rol bij de sociale vorming van het kind. Dit vraagt om een professionalisering 

van de vereniging met behoud van alle goede andere aspecten. Overigens is dit een 

landelijk beeld bij allerlei typen verenigingen. Professionalisering omdat ‘de ontwik-

keling van de klant’ dit vraagt, maar ook om dat de omgevingsvariabelen als milieu, 

maatschappij en wetgeving sterk aan verandering onderhevig zijn.

De uitdagingen van de SWOT-analyse zijn:

 •  De sterkten te consolideren en verder uit te bouwen

 •  De zwakten om te zetten naar sterkten

 •  De bedreigingen om te zetten naar kansen of ze te elimineren

 •  De kansen alle aandacht te geven, om te benutten.

In het volgende hoofdstuk wordt de SWOT analyse uitgewerkt naar een beperkt aantal 

kritische succesfactoren.
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Kritische succesfactoren

Continuïteit huisvesting
Voor scoutingactiviteiten is een goed gebouw op een goede locatie een eerste vereis-

te. De afgelopen 40 jaar was dit voor de Rhedense Pioniers vanzelfsprekend. Rheden-

se Pioniers zet nu volledig in op nieuwbouw in het plan Zuidflank van de Gemeente 

Rheden voor het dorp Rheden

Financiële middelen
 • Contributie

 • Sponsoring

 • Subsidie

 • Fondsen

Continuïteit leiding
Voor een gezonde vereniging is het belangrijk dat er niet alleen een continue aanwas 

is van leden, maar ook van nieuwe leidinggevenden. 

Gestructureerd programma-aanbod
De maatschappelijke trend is dat veel kinderen en volwassenen lid zijn van meerdere 

verenigingen en clubs. De concurrentie om de agenda is groot. Daarom is het belang-

rijk dat er een goede langetermijnplanning is van de activiteiten, zodat ouders en 

kinderen hier rekening mee kunnen houden. 

Marketing en communicatie
De marketing en communicatie is een relatief blinde vlek binnen de Rhedense Pio-

niers. Mede naar aanleiding van de eerste concepten van het beleidsplan is voor het 

project nieuwbouw een werkgroep communicatie ingericht.

Concrete aandachtspunten die uit dit document en de verschillende beleidsbijeenkom-

sten kunnen worden afgeleid voor deze “nieuwe” bestuursfunctie zijn respectievelijk:

 •  Het opstellen van een communicatieplan. 

 •  Een twee maal jaarlijkse nieuwsbrief voor leden, ouders en stakeholders.

 •  Persberichten over activiteiten vooraf en achteraf.

 •  Een introductieblaadje voor nieuwe leden dan wel geïnteresseerden.

 •  Organisatie van interne communicatie.

 •  Organisatie van wervingsbijeenkomsten.

 •  Ondersteuning van de leiding bij communicatie naar leden en ouders.
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Financiën

Realisatie seizoen 2017 - 2018 - Begroting seizoen 2018 - 2019
Uitgaven

2017-2018 2018-2019

Onderhoud materialen 702 1.000

Bankkosten 379 400

Afdracht scouting Nederland 3.311 3.000

Kosten speltakken 6.309 6.150

Energie, belasting, verzekering 2.926 1.000

Algemene activiteiten 2.788 1.900

Diversen 1.141 400

Huur tijdelijke locatie 0 2.000

Totaal 17.556 15.850

Realisatie seizoen 2017 - 2018 - Begroting seizoen 2018 - 2019
Inkomsten

2017-2018 2018-2019

Contribie leden 12.348 13.000

Subsidie gemeente 3.280 3.300

Diversen 217 300

Acties 10.456 8.500

Speltakken 4.174 5.000

Energie, belasting, verzekering 385

Totaal 30.860 30.100

Realisatie seizoen 2017 - 2018 - Begroting seizoen 2018 - 2019
Resultaat

2017-2018 2018-2019

Exploitatie resultaat 13.304 14.250

Toename rekening 9.834 2.000

Reservering nieuwbouw 3.470 12.500



32

10 jaar exploitatiebegroting

Cashflow overzicht voor 10 jaar vanaf seizoen 2020 – 2021

Balans voor 10 jaar vanaf seizoen 2020 – 2021
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Toelichting

Speltakken: 

De kosten voor de speltakken, water, elektriciteit zijn geïndexeerd met 2% bij een 

gelijk blijvend aantal leden.

Afschrijving gebouw:

Voor de afschrijving van het gebouw is gekozen voor een periode van 40 jaar.

Rente:

Voor de rente is uitgegaan van een marktconform rente percentage van 2%. Geen 

rekening is gehouden met een jaarlijkse daling van de rente a.g.v. de aflossing. 

Huur grond:

Met de gemeente is een principe afspraak voor huur van de grond voor € 0,45 per m2 

per jaar, de gemeente heeft de mogelijkheid tot indexering.

Contributie leden:

Hierbij is uitgegaan van een gelijk blijvend ledenaantal waarbij een indexering is toege-

past van 2%. Geen rekening is gehouden met groei van het ledenaantal als gevolg van 

het nieuwe gebouw.

Subsidie gemeente:

De subsidie van de gemeente is voor scouting gerelateerd aan haar sociaal maatschap-

pelijke bijdrage en het aantal leden, op dit moment is dat een vast bedrag per lid.

Donaties/sponsoren en acties:

Voor de periode 2018 t/m 2021 worden specifiek ten behoeve van het gebouw acties 

ontplooid. Naast deze acties zijn er vanaf de start begrotingsperiode reguliere acties 

zoals scoutingloten, daarnaast is permanente ondersteuning door sponsoring en do-

naties begroot.

Verhuur:

Bij verhuur is in eerste instantie alleen uitgegaan van verhuur aan collega scouting 

groepen. Het is de uitdrukkelijk wens van de gemeente Rheden om het gebouw breder 

beschikbaar te stellen. In deze begroting is een conservatieve schatting gemaakt.
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Bijlage 1:  
Samenstelling leiding en bestuur

Samenstelling leiding speltakken

Leiding Speltak Leiding Speltak

Niels Kruitbosch Bevers Lion de Leeuw Explorers

Michiel Stehouwer Bevers David Meijer Explorers

Judith Looijen Bevers Lisette Meulebeek Explorers

Leon Otter Explorers

Michiel Stehouwer Welpen

Tom Elderman Welpen Bram Sinke JongerentakTIL

Tom Hermans Welpen

Roan Albertsma Welpen Niek Willemsen Jongerentak TBH

Harmen Wolters Welpen

Mattijn Kreuzen Welpen Arjen Hazes Stam

Harmen Wolters Scouts

Tom Elderman Scouts

Charlie Schrader Scouts

Thomas Wijnands Scouts

Esther Loojen Scouts

Tymen Gamelkoorn Scouts

Martijn Kreuzen Scouts
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Samenstelling Stichtingsbestuur

Functie Adres

B. (Berry) Reijnen Voorzitter Arnhemseweg 32, 6991 DP Rheden

M. (Marjo) Kiela Secretaris C. Houtmanstraat 15, 6991 BD Rheden

S. (Suzanne) Simons Penningmeester Kareel 6, 6991 KE Rheden

R. (Rob) Wormkamp Bestuurslid Smitsweg 22, 6991 HA Rheden

S. (Saskia) Van de Velde Bestuurslid J.P. Coenstraat 31, 6991 BX Rheden

W.(Wim) de Knegt Bestuurslid IJsselsingel 142, 6991 ZW Rheden

Samenstelling Groepsbestuur

Functie Adres

R. (Rob) Wormskamp Voorzitter Smitsweg 22, 6991 HA Rheden

M. (Marjo) Kiela Secretaris C. Houtmanstraat 15, 6991 BD Rheden

S. (Suzanne) Simons Penningmeester Kareel 6, 6991 KE Rheden

R. (Rianne) Meulebeek Groepsbegeleider Hanzestraat 93, 6826 MH Arnhem

S. (Saskia) Van de Velde PR en  
Communicatie

J.P. Coenstraat 31, 6991 BX Rheden

W. (Wim) de Knegt Bestuurslid IJsselsingel 142, 6991 ZW Rheden
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Postadres

Secretariaat Rhedense Pioniers

Cornelis Houtmanstraat 15

6991 BD Rheden

Bezoekadres

Momenteel is Scouting Rheden tijdelijk 

op zaterdagen gehuisvest in Basisschool 

de Holtbanck aan de Arnhemseweg 30 

te Rheden.


