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Voorwoord
Dit vrijwilligersbeleid biedt handvaten voor vrijwilligers die binnen Scouting Regio Roermond (SRR)
actief zijn met scouting. Het document is onderdeel van een set van documenten die Scouting Regio
Roermond beschrijven. Er is een ook handig wegwijzer document waarin per onderwerp verwezen
wordt naar relevante informatie in deze documenten, zodat je sneller de informatie kunt vinden die
je zoekt. In de wegwijzer vind je ook een aantal links naar onze website en de sites van Scouting
Nederland en Scouting Limburg.
Het document bestaat uit drie delen:
•

•
•

Deel I: Het eerste deel van het document biedt handvaten voor de regiovrijwilligers. Het
beschrijft de regels die we als bestuur en vrijwilligers zullen naleven. We vertrouwen erop dat
we met behulp van dit document onze regiovrijwilligers goed en doeltreffend kunnen
ondersteunen.
Deel II: Het tweede deel bevat informatie over diensten en hulp die wij als SRR aanbieden aan
alle vrijwilligers en groepen binnen de regio.
Deel III: Het derde deel bevat richtlijnen en informatie die we als regio verzamelen en
aanbieden iedereen binnen de regio. In dit deel vind je bijvoorbeeld informatie over
verzekeringen.

Het vrijwilligersbeleid is een ‘levend’ document en staat daarmee open voor aanvullingen, verzoek
voor aanpassing en opmerkingen vanuit alle vrijwilligers binnen de regio. Indien je vragen hebt over de
inhoud van dit document kun je terecht bij het bestuur van Scouting Regio Roermond.
Natuurlijk zullen er altijd uitzonderingssituaties kunnen voorkomen en kan daarom in overleg met het
bestuur afgeweken worden van de opgestelde regels indien wij dit nodig achten. In het geval van
onenigheid over de inhoud zal het bestuur met de betreffende vrijwilliger(s) overleggen om samen tot
een beslissing te komen.
Met vriendelijke groet,
Ron van Kessel
Vrijwilligerscoördinator Scouting Regio Roermond
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Termen en definities
In een beleidsdocument ontkom je niet aan het gebruik van termen. In dit hoofdstuk leggen we vast
wat we met bepaalde termen die verderop in het document gebruikt worden bedoelen. Ook de
soorten vrijwilligers zoals we ze in dit document bedoelen staan in onderstaande termenlijst
beschreven.
Term
Bestuurslid
Commissielid
Ondersteunend lid
Regio vrijwilliger
Teamlid activiteit
Staflid activiteit
(Staf) lid regionale groep
Externe vrijwilliger
Regionale groep

Beschrijving
Bestuursleden van de regio
Leden bestuurscommissies (spel contactpersonen, SSL/LR teams,
deskundigheidsbevordering, communicatie etc. )
Leden van werkgroep ondersteuning. (Regionale ondersteuners, Dwergen)
Bestuursleden, Commissieleden en Ondersteunend leden acitef in een rol
als bestuurslid, commissie lid of ondersteunend lid.
Organisatie teamleden activiteiten (Spel, Trainingen etc.)
Stafleden bij activiteiten (Spel, Trainingen etc.)
Alle stafleden en leden actief bij een groep binnen de regio.
Vrijwilligers die voor de regio of groepen in de regio actief zijn.
Een groep die is aangesloten bij Scouting Regio Roermond

DEEL I
Biedt handvaten voor de regiovrijwilligers. Het beschrijft de regels die we als bestuur en
vrijwilligers zullen naleven. We vertrouwen erop dat we met behulp van dit document onze
regiovrijwilligers goed en doeltreffend kunnen ondersteunen.

Speltakactiviteiten
Budget: 150 euro per activiteit/speltak/jaar. Een speltakactiviteit moet minimaal 3 groepen bereiken
om aanspraak te maken op deze bijdrage. In principe wordt de bijdrage maar eens per jaar uitgegeven
per speltak. Er bestaat een mogelijkheid om speltakbijdrage een jaar op te sparen.
Activiteiten waar sowieso een regiobijdrage naartoe gaat binnen Scouting Regio Roermond zijn:
-

Bever doe dag (Bevers)
DWEK Dag (Welpen)
JaPi (Scouts)
RSW, DiaKlankbeeld (Explorers)
Pivo Weekend (Pivo’s)

Stafactiviteiten
Regiofeest
Budget: 100 euro per activiteit/jaar. Een stafactiviteit moet minimaal 3 groepen bereiken om
aanspraak te maken op deze bijdrage. In principe wordt de bijdrage maar eens per jaar uitgegeven. Er
bestaat een mogelijkheid om speltakbijdrage een jaar op te sparen.

Overige activiteiten
Ardennentocht
We streven bij de Ardennentocht naar volledig budget neutrale afhandeling. Dit wordt geregeld met
behulp van sponsoring en inschrijfgelden. Indien nodig springt de regio bij om kostendekkend te
blijven.

Hunted
Deze nieuwe activiteit wordt in 2020 toegevoegd aan ons programma. Hunted is een hunt,
georganiseerd voor Explorers, Pivo’s en stafleden.

Communicatie
In deze moderne tijd waarin we allemaal email, WhatsApp, cloud opslag diensten en scouting on line
gebruiken is het nodig om regels te definiëren rondom digitale communicatie. In dit hoofdstuk vind je
de afspraken omtrent digitale communicatie en data opslag
Voor je werk als regiovrijwilligers kan het voorkomen dat je emails of mailings moet versturen. Deze
twee verschillen van elkaar als volgt:
• Mailings: emails naar grote groepen mensen (bijvoorbeeld naar ouders, jeugd en/of stafleden
van speltakken of naar alle leden binnen de regio.)
• Emails: emails binnen commissies, mailverkeer met individuele of enkele leden.

Mailings
Over het versturen van mailings hebben we een email beleid opgezet waaraan een ieder zich dient te
houden. Documenten die dit beleid beschrijven, kun je vinden in de naslag map op de Dropbox:
“Mailings beknopt.pdf” en “Mailbeleid uitgebreid.pdf”.
Letop: Mailings mogen enkel gestuurd worden vanuit een Scouting Regio Roermond of een scouting
Nederland adres en dienen met grote zorg samengesteld te worden.

Email
Voor het versturen van emails worden geen bijzondere richtlijnen opgezet. Op
verzoek van een regiovrijwilliger kunnen we voor de regiovrijwilliger een Scouting
Regio Roermond (SRR) email adres aanmaken. Op deze regio mailbox wordt een
standaard handtekening ingesteld voor de vrijwilliger. De inhoud van deze
regionale mailboxen blijven te allen tijde eigendom en leesbaar voor het bestuur.
Cloud opslag
Op onze Cloud opslag hebben we een aantal hoofdmappen gedefinieerd die met verschillende
personen gedeeld worden:
-

Bestuur
Enkel beschikbaar voor bestuursleden van SRR.
Spelwerkgroepen
Enkel voor spelwerkgroep contactpersonen en vrijwilliger coördinator.
Landelijke raad en SSL Enkel voor werkgroep LR en SSL en afgevaardigde.

Het opzetten van tijdelijke Cloud opslag voor het organiseren van een activiteit kan door de commissie
op een Cloud dienst naar keuze worden gedaan en gedeeld worden binnen een commissie. Na de
activiteit voltooid is dient de spelwerkgroep contactpersoon de informatie op deze tijdelijke Cloud
opslag te archiveren op de Spelwerkgroepen Opslag. Zo bouwen we een deugdelijk archief op.
Het is belangrijk zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens zoals naam, adres, email, telefoon, BSN
en bankrekening gegevens enz. Bewaar intekenlijsten, adreslijsten en andere documenten met
persoonlijke gegevens NOOIT in de Cloud! Zorg ervoor dat papieren lijsten met persoonsgegevens
verbrand of versnipperd worden na de activiteit!

Website en Facebook
Scouting Regio Roermond beschikt over een website waarop informatie gedeeld wordt. Onze website
beschrijft de activiteiten die binnen de regio worden ondernomen, trainingen en informatie voor de
groepen. Ook houden we hier actief een agenda bij waarin alle activiteiten die gepland staan worden
opgenomen.
Het is van belang als activiteiten commissie de website te gebruiken als informatieplatform naar leden.
Je kunt hier reclame maken voor je activiteit. Dit kun je doen door een stukje tekst, foto’s en
bijvoorbeeld een YouTube video aan te leveren aan de web beheerders.
De Website beheerders kun je bereiken via dit email adres: website@scoutingregioroermond.nl
De webbeheerders kunnen ook informatie voor je delen op de facebook pagina van de regio.

AVG / GDPR
Sinds 2018 is ieder bedrijf en iedere vereniging binnen Europa gehouden aan de AVG/ GDPR. Een van
de eisen die de GDPR stelt, is een overzicht van alle persoonlijke gegevens die bewaard worden
inclusief het beoogd gebruik en de bewaartermijn hiervan. Scouting Regio Roermond deelt dit
overzicht op de website zodat eenieder kan zien wat er met zijn/ haar gegevens gebeurt.
Op dit moment is er nog geen Data Custodian aangewezen binnen onze regio.
Om aan bovenstaande te kunnen voldoen leven wij de volgende regels na:

-

Scouting Regio Roermond gebruikt Scouting Nederland SOL als basissysteem voor registratie
rondom onze vrijwilligers.

-

Er ligt een specifieke lijst bij onze secretaris met daarop alle email adressen, telefoonnummers
en namen van de secretarissen van de onderliggende groepen. Gebruik: communicatie richting
de onderliggende groepen.

-

Per activiteit worden er inschrijflijsten gebruikt om aanmeldingen van leden te registreren.
Deze worden NIET in de cloud drive opgeslagen en dienen voor archivering te worden
geannonimiseerd of te worden vernietigd door de commissie.

We gebruiken draaiboeken voor het organiseren van activiteiten, deze dienen te worden
geannonimiseerd alvorens deze gearchiveerd worden. Uniform
Met het scoutinguniform identificeert de scout zich. Beleidsregels rondom het gebruik van het uniform
is in dit hoofdstuk opgesomd. Scouting Regio Roermond kent de volgende items die onderdeel
uitmaken van het uniform:
-

Scouting Regio Roermond uniform (Scout Fit) met grote badge
Scouting Regio Roermond poloshirt met grote badge
Scouting Regio Roermond das met grote badge
Kleine badges 5 cm doorsnede

In onderstaande tabel vind je het beleid ten aanzien van het verstrekken van uniformering van de
regiovrijwilligers (gratis / betaald).
Vrijwilliger

Scoutfit met
grote badge

Poloshirt
met grote badge

Das
met grote badge

Grote badge

Kleine badge

Bestuurslid

Aanschaffen
scoutfit + badges
verplicht.

Aanschaffen
verplicht.

Aanschaffen
verplicht.

Wordt verstrekt

Te koop

Grote badge SRR
wordt verstrekt.

Commissielid

Nee

Nee

Mag aangeschaft
worden.

Wordt verstrekt

Te koop

Ondersteunend lid

Nee

Nee

Mag aangeschaft
worden.

Wordt verstrekt

Te koop

Teamlid activiteit

Nee

Nee

Nee

Nee

Te koop

Staflid activiteit

Nee

Nee

Nee

Nee

Te koop

(Staf) lid regionale groep

Nee

Nee

Nee

Nee

Te koop

Externe vrijwilliger

Nee

Nee

Nee

Nee

Te koop

Regels ten aanzien van het dragen van het uniform
Bestuursleden (in functie) dragen het poloshirt/de Scout Fit en das:
•
•
•

op de regio raad
bij het bezoeken van een regio activiteit of RA13 activiteit
bij aanwezigheid zijn op jubileum recepties.

Het te dragen uniform: poloshirt / Scout Fit / casual wordt per activiteit afgestemd door de bezoekers.
Commissieleden en Ondersteunend leden mogen indien gewenst de Scouting Regio Roermond das
aanschaffen en deze op regionale activiteiten dragen.

De ScoutFit
Bestuurders dienen een grijze ScoutFit aan te schaffen bij de ScoutShop. Deze ScoutFit dient te worden
voorzien van badges zoals hieronder in het plaatje aangegeven. Andere badges en insignes kunnen
(volgens de richtlijnen van Scouting Nederland) worden toegevoegd.
Badges:
• Nederlandse vlag – ScoutShop
• Limburgse vlag – ScoutShop
• installatieteken SN – ScoutShop
• Speltakteken vrijwilligers – ScoutShop
• Grote regiobadge – Scouting Regio Roermond
• Groepsnaambandje -

Onkostenvergoeding
Bestuursleden, commissieleden, ondersteunende leden en teamleden van een activiteit kunnen soms
kosten maken voor de regio. Sommige kosten kunnen worden gedeclareerd bij de regio
penningmeester. Dit kan door middel van het regionaal declaratieformulier (Als Excel beschikbaar op
de Regionale Drive en als bijlage 1 toegevoegd aan dit document.) In dit hoofdstuk worden de regels
ten aanzien van het declareren binnen Scouting Regio Roermond uitgebreid toegelicht.

Declaraties
Indien kosten worden gemaakt voor een regionale activiteit, moeten deze kosten worden
meegenomen in de begroting van de activiteit. In sommige gevallen worden kosten gemaakt die niet in
de begroting van een activiteit passen. Denk hierbij aan een promotiebanner of materialen die in
eigendom blijven van de regio. Een aanschaf van deze aard dient altijd vooraf goedgekeurd te
worden door het bestuur. Bij goedkeuring kunnen m.b.v. het declaratieformulier de kosten worden
gedeclareerd.

Reiskosten vergoeding
Omdat leden binnen de regio soms behoorlijke afstanden moeten afleggen (zoals de Landelijke Raad in
Zeewolde) is het mogelijk om reiskosten te declareren.
Daarvoor dient men een declaratie formulier in te vullen en dit bij de penningmeester in te leveren.
Voor het declareren van reiskosten zijn op 1 november 2017 in de bestuursvergadering de volgende
afspraken gemaakt:
• Indien reiskosten gemaakt worden voor Steunpunt Scouting Limburg of Scouting Nederland,
worden bij voorkeur daar de reiskosten gedeclareerd.
• De minimale afstand die wordt afgelegd (enkele reis) om in aanmerking te komen voor reiskosten
vergoeding is vastgesteld op 20 km.
• Reiskostenvergoeding is vastgesteld op 15 cent per km.
• Ritten t.b.v. regionale/ RA13 activiteiten worden niet bij de regio gedeclareerd. Deze dienen
(indien nodig) te worden meegenomen in de begroting van de activiteit.
• Ritten langer dan 200 km (enkele reis) dienen met een bestuurder overlegd te worden door de
penningmeester voor uitbetaling.

Telefoon- en correspondentiekosten
Telefoonkosten worden niet vergoed, papieren correspondentie kan wel worden gedeclareerd. Kosten
van deze aard die gemaakt worden naar aanleiding van het organiseren van activiteiten moeten
worden meegenomen in de activiteit begroting.

Vergaderkosten
Vergaderkosten voor een bestuursvergadering worden niet vergoed door de regio. Bij vergaderingen
op externe locatie wordt in een bestuursvergadering afgestemd hoe te handelen.
Voor het organiseren van een vergadering zoals een regioraad of groepsbegeleidersoverleg kan
mogelijk wel een vergoeding gevraagd worden. (De vergoeding is vastgelegd op maximaal 15 euro).
Kosten van deze aard die gemaakt worden i.v.m. het organiseren van activiteiten moeten te allen tijde
worden meegenomen in de activiteitenbegroting.

Promotiemiddelen regio
De regio kan voorzien in een aantal middelen ter promotie en waardering. Dit zijn fysieke items die
ontworpen zijn door de regio en tegen vergoeding kunnen worden uitgegeven. De regels hiervoor
staan beschreven in dit hoofdstuk.

Wenskaarten
Er worden een aantal wenskaarten ontworpen en gedrukt door de PR commissie. Deze kunnen
worden gebruikt door de lief en leed kas en kunnen worden verstuurd door de regio. De regio zal
kaarten ontwerpen voor:
- Jubilea
- Condoleance
- Kerst
- Standaard kaart voor overige activiteiten.

Badges
Regio badges kunnen worden gemaakt in grote (8 cm) en kleine maat (5 cm). De grote badges worden
enkel geproduceerd in kleine oplage en worden enkel beschikbaar gesteld aan bestuur,
commissieleden en ondersteunende leden. Verder is er een Regio das en een poloshirt beschikbaar
voor bestuurders.
De kleine badges zijn te koop via het regiobestuur en worden in grote oplage gemaakt en in voorraad
gehouden. De verkoopprijs van de badges moet voldoende zijn om de productiekosten te dekken.
-

Scouting Regio Roermond poloshirt met grote badge (kostprijs 10 euro)
Scouting Regio Roermond das met grote badge (kostprijs 7,50 euro)
Kleine badges 5 cm doorsnede (kostprijs 2.50 euro)

Uitleen artikelen
De regio heeft een aantal zaken die geleend kunnen worden voor het organiseren van Regionale
activiteiten.
Deze onderdelen kunnen voor regionale activiteiten zonder kosten geleend worden. Voor reservering
van onderstaande kun je terecht bij de regiovoorzitter.
In overleg kunnen we onze inventaris uitbreiden en verdere materialen aanschaffen. Dit zal echter
altijd in overleg met het bestuur (en eventueel) de regioraad gaan.

Vlaggen en banners
De Regio heeft een aantal vlaggen ter beschikking. Vlaggen:
-

1x vlag Scouting Regio Roermond
1x vlag Steunpunt Scouting Limburg
1x vlag Scouting Nederland
2x beach vlag met voet Scouting Regio Roermond (nog aan te schaffen)

Ook heeft de regio een aantal banners ter beschikking ten behoeve van promotie. Deze banners zijn
ongeveer 50 cm bij 250 cm. Banners:
-

Scouting Regio Roermond
Per speltak een banner (bevers, welpen en pivo’s nog aan te schaffen)
Regio Feest Regio Roermond

Diversen
Overige zaken in onze inventaris:
-

200 stuks ‘Onbreekbare’ plastic bekers met sticker Scouting Regio Roemrond (nieuw logo in
kleur)
100 stuks ‘Onbreekbare’ plastic bekers met sticker Scouting Regio Roermond (oud logo in
groen)
Diverse party versieringen
Rolscherm 150x120 t.b.v. beamer presentaties

DEEL II
Dit deel bevat informatie over diensten en hulp die wij als SRR aanbieden aan alle vrijwilligers en
groepen binnen de regio.

Waarderen
Waarderen van vrijwilligers is belangrijk. Bij waardering gaat het niet alleen om cadeaus en
waarderingstekens. Waardering zit ook in het bieden van een gezonde en veilige omgeving voor de
vrijwilliger. Vanaf april 2019 is het nieuwe waarderingsbeleid van Scouting Nederland
geïmplementeerd. In bijlage 2 en 3 vind je meer informatie.

Landelijk beleid
Lustrumtekens
Scouting biedt lustrumtekens aan voor 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 jaar lidmaatschap.
Lustrum tekens worden als pins en badges uitgegeven en zijn verkrijgbaar via de scoutshop.

Waarderingstekens
In het nieuwe waarderingssysteem van Scouting Nederland spelen Scouting Regio Roermond en
Admiraliteit RA13 samen met de andere regio’s binnen Limburg een grote rol bij het toekennen van
waarderingstekens. Er worden interregionale beoordelingscommissies opgesteld waarbij deze
gezamenlijk toetsen of een waarderingsteken wel of niet wordt uitgegeven. Het aanvragen van
waarderingstekens kan vanuit de website van Scouting Nederland gedaan worden.

Regionaal waarderingsteken
Het landelijk waarderingsbeleid biedt ruimte voor een aanvullend regionaal waarderingsteken. Op
regioraad van 14 november 2017 hebben we bij de aanwezige groepen geïnventariseerd of hier
behoefte aan is. Op deze regioraad zijn we aan het werk gezet om een laagdrempelig
waarderingsteken te ontwikkelen wat aansluit bij de tekens in het nieuwe landelijke beleid.
Op de regioraad van 18 november 2018 hebben we een aantal mogelijkheden voorgelegd aan de
groepen en zijn de wensen geïnventariseerd. Aansluitend is op de regioraad van 17 april 2019
goedkeuring gegeven om een regionaal waarderingsteken uit te werken rondom de volgende
parameters:
- Kostprijs tussen 7,50 en 15
- Laagdrempelige criteria
- Een badge en een pin
- Geprint certificaat getekend door Regio/Admiraliteit en aanvragende groep
Ons waarderingsteken wordt gemaakt als badge en als pin. De pin wordt op een lederen lapje of op
een lederen driehoekige das ring vastgeschroefd. De badge én de pin worden in combinatie met het
certificaat uitgereikt.

Geborduurde badge 5 cm

Lederen das ring met pin

Lederen lapje met pin

Het regionale waarderingstekens worden beschikbaar gesteld vanaf april 2020.

Criteria
Toetsing gebeurd aan de hand van de volgende criteria:
1. De persoon waarvoor het waarderingsteken wordt aangevraagd is:
o lid van Scouting Nederland
o lid van een groep binnen de regio of vrijwilliger bij Scouting Regio Roermond.
o minstens lid als staf- of jeugdlid van (een groep binnen) de regio
2. De persoon heeft zich aantoonbaar extra ingezet voor zijn groep en/of de regio. Denk hierbij
aan een bijdrage in ledengroei

Aanvragen en toekenning
Het waarderingsteken kan met behulp van een email richting vrijwilligers@scoutingregioroermond.nl
worden aangevraagd bij het regiobestuur. Toekenning van het teken zal in beginsel door het
regiobestuur gedaan worden in overleg met de aanvrager.

Waardering vanuit de regio
Wij als Scouting Regio Roermond willen onze vrijwilligers en de onderliggende groepen ook
waarderen. Hieronder staat beschreven hoe wij deze waardering vormgeven per entiteit.
Waarderen regiovrijwilligers
Lief en leed waarbij we willen stilstaan samen met onze vrijwilligers is:
Lief en leed
Artikel
5 jaar lidmaatschap SRR
5jr lustrumteken SN
10 jaar lidmaatschap SRR
10jr lustrumteken SN
15jr lustrumteken SN
15 jaar lidmaatschap SRR
20 jaar lidmaatschap SRR
20jr lustrumteken SN
25 jaar lidmaatschap SRR
25jr lustrumteken SN
30jr lustrumteken SN
30 jaar lidmaatschap SRR
40jr lustrumteken SN
40 jaar lidmaatschap SRR
50jr lustrumteken SN
50 jaar lidmaatschap SRR
Forever scout lustrumteken SN
60 jaar lidmaatschap SRR
Dag van de vrijwilliger (7 dec)
Digitale wenskaart vanuit Regio
Regiofeest
Gratis entree + BBQ + géén drank bonnen
Afscheid tussen 5 -10 jaar SRR
Wenskaart, cadeau (€ 10)
Afscheid na 10 jaar SRR
Wenskaart, cadeau (€ 15)
Overlijden Regiovrijwilliger
Condoleance, aanwezigheid uitvaart, bloemstuk (€ 25)
Overlijden gezinslid van regiovrijwilliger Condoleance, aanwezigheid uitvaart

Waarderen regionale groepen
Bij viering van een jubileum door een regionale groep wordt door SRR een cadeau aangeboden. Dit
cadeau wordt aangeboden op een jubileumreceptie. Indien dit niet kan, wordt het cadeau op een
groepsraad aangeboden.
Onder jubilea verstaan we alle lustrum die door de groep met een feest/receptie gevierd worden. We
zien er op toe dat we in ieder geval eens in de 10 jaar een groep binnen de regio een
waarderingscadeau aanbieden. Startmoment registratie uitgifte cadeaus: januari 2016.

Trainingen
Sinds enkele jaren kent Scouting Nederland de Scouts Academy. Dit is een programma waarmee
besturen ervoor kunnen zorgen dat de stafleden van de groep erkend worden als competent staflid.
Een beknopt stappenplan om staf erkend te krijgen staat hieronder genoemd:
1. Het verenigingsbestuur stelt per speltak / functie een competentiekaart samen waaraan de
stafleden moeten voldoen. Scouting Nederland heeft competentiekaarten beschikbaar gesteld
die hiervoor als leidraad gebruikt kunnen worden.
2. De groepsraad geeft akkoord op het voorstel van het verenigingsbestuur en geeft de
praktijkbegeleider opdracht hiermee aan de slag te gaan.
3. De praktijkbegeleider bespreekt de gewenste competenties met de individuele stafleden en
maakt een registreert de competenties waaraan het staflid al voldoet.
4. Samen met het staflid maakt de praktijkbegeleider een plan om de overige competenties te
behalen. Dit kan met behulp van zelfstudie, interne workshops, trainingen, cursussen etc.
5. Indien alle door het verenigingsbestuur opgestelde competenties behaald zijn, wordt het
staflid door de vereniging gezien als competent.
6. De praktijkbegeleider overlegt de ingevulde competentiekaart met de praktijkcoach
(regionaal) die daarmee in SOL kan registreren dat het staflid erkend is.
De praktijkcoach onderhoudt contact met de praktijkbegeleiders in een praktijkbegeleiders
bijeenkomst en op basis van vraag.
De praktijkcoach staat de praktijkbegeleiders met raad en daad bij en kan helpen bij het evalueren van
de competentielijsten zoals samengesteld door het bestuur. Zijn er realistische doelen gesteld? Missen
er competenties? Praktijkcoach en Praktijkbegeleider kunnen voorstellen richting bestuur maken voor
bijstellen van de competentiekaart. Het is echter aan het bestuur / de groepsraad om hierover te
beslissen.
Scouting Regio Roermond (SRR) heeft samen met de andere regio’s in Limburg het
trainingsprogramma belegd bij Scouting Limburg (SL).
Als regio kunnen we ook trainingsmaterialen aanbieden waarmee bepaalde basiscompetenties op een
simpele manier kunnen worden behaald. Dit vervangt de basis training die vroeger werd aangeboden
door Scouting Regio Roermond. Dit pakket wordt als een avond bijeenkomst “Wegwijs in Scouting“
aangeboden.
<<TOEVOEGEN COMPETENTIES DIE WORDEN VERWORVEN OP DEZE BIJEENKOMST>>

Vertrouwenspersonen
Er kunnen situaties voorkomen waarbij de groep jou als lid niet kan bijstaan of de groep juist hulp
nodig heeft bij het oplossen met een geschil met een ouder of lid.

Groepsbegeleider
Natuurlijk probeer je een geschil binnen je groep op te lossen met hulp van je groepsbegeleider of via
de voorzitter van je groep. In sommige gevallen is dit echter niet (meer) mogelijk en kan het handig zijn
dat een objectieve derde ondersteuning biedt.

Regio vertrouwenspersoon
De regio vertrouwenspersoon staat klaar voor regiovrijwilligers, groepen en leden van groepen die er
samen niet uitkomen. Als onafhankelijk orgaan zal de regio vertrouwenspersoon proberen om samen
met de betrokkenen in gesprek te gaan en tot een goede oplossing te komen.

vertrouwenspersoon@scoutingregioroermond.nl
Landelijk opvangteam
Vanuit Scouting Nederland is een team van hulpverleners beschikbaar voor alle leden. Als er sprake is
van een situatie met grensoverschrijdend gedrag of een sterfgeval, kun je altijd contact opnemen met
het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit vrijwilligers die hulp kunnen bieden en informatie
kunnen geven als zich een situatie met grensoverschrijdend gedrag of een sterfgeval voordoet. Deze
vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties.
Het landelijk opvangteam biedt hulp aan het groepsbestuur van een Scoutinggroep. Ook kan het team
je doorverwijzen naar andere instanties.
Het landelijk opvangteam is dag en nacht te bereiken op het telefoonnummer:

033 - 496 09 11

Calamiteitenbeleid
Calamiteiten bij een groep binnen onze regio
indien zich een ernstige calamiteit voordoet bij een van de onderliggende groepen binnen onze regio,
is het mogelijk dat pers ons benadert. Wij zullen eventuele pers niet te woord staan. Indien we
benaderd worden door pers lichten we de betreffende groep hierover in. Het advies is ten aller tijden
het Landelijk Opvang Team (033 - 496 09 11) in te schakelen.

Calamiteiten bij een regioactiviteit
Afhankelijk van de aard van de calamiteit zullen wij beslissen over de afhandeling hiervan. Wij zullen
ons bij het maken van deze beslissing houden aan de werkwijzen die door Scouting Nederland
aandraagt.
Indien zich een ernstige calamiteit voordoet bij een regionale activiteit die de aandacht trekt van de
pers, zullen wij een persvoorlichter vragen voor ons de pers te woord te staan. Zelf zullen wij geen
uitspraken doen hierover. In dit geval zullen wij als regio bestuur contact zoeken met het Landelijk
Opvang Team (033 - 496 09 11) en samen met dit team een plan van aanpak opstellen.
Indien zich een calamiteit voordoet met een of meerdere leden van een of meer onderliggende
groep(en) zullen wij de desbetreffende groep(en) inlichten.

DEEL III
Dit deel bevat informatie over diensten en hulp die wij als SRR aanbieden aan alle vrijwilligers en
groepen binnen de regio.

Verzekeringen
Met verzekeringen koop je een stukje zekerheid. Het is belangrijk jezelf als groep, je vrijwilligers en
leden goed in te dekken tegen mogelijke risico’s. Belangrijk hierbij is het niet oververzekeren/ dubbel
verzekeren en onzinnig verzekeren. We bieden hier een overzicht van de verzekeringen die door
Scouting Regio Roermond, Scouting Nederland en de gemeenten (waarin de groepen binnen onze
regio actief zijn) zijn afgesloten. Ook geven we een overzicht welke verzekeringen volgens scouting
Nederland nodig zijn voor groepen.

Verzekeringen overkoepelende organen
SN Landelijke verzekeringen
Onderstaande verzekeringen bieden secundaire dekking (Indien je eigen verzekering niet dekt) en zijn
afgesloten voor alle leden van Scouting Nederland.
• Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering
• Ongevallenverzekering
• Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersdeelnemers
Gemeenten
Voor verzekeringen afgesloten door gemeenten geldt: Deze verzekeringen bieden secundaire dekking
en zijn afgesloten voor alle vrijwilligers die binnen de gemeente actief zijn.
Hieronder vind je de verzekeringen zoals afgesloten door de gemeenten waarin onze groepen actief
zijn.
Verzekeringen Gemeente Roermond
• Collectieve WA verzekering voor vrijwilligers
• Bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilliger (niet voor gebouwen!)
• Rechtsbijstandsverzekering
Verzekeringen Gemeente Leudal
• Collectieve WA verzekering voor vrijwilligers
• Bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilliger (niet voor gebouwen!)
• Rechtsbijstandsverzekering
Verzekeringen Gemeente Maasgouw
• Ongevallenverzekering voor vrijwilligers
• Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
• Aansprakelijkheidsverzekering voor organisatie
• Schadeverzekering verkeersdeelnemers
• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
• Rechtsbijstandsverzekering
Verzekeringen Gemeente Echt-Susteren
Er is een steunpunt die vrijwilligers bijstaat voor gemeente Echt-Susteren echter is er geen informatie
op de website gepubliceerd over eventuele participatie in collectieve vrijwilligersverzekeringen door
gemeente Echt-Susteren.

Wat kan een groep zelf verzekeren
Over alle onderstaande verzekeringen vind je op de site van Scouting Nederland extra informatie. Bij
het afsluiten van verzekeringen is het belangrijk om de jezelf een aantal vragen te stellen. Dient iets
WEL/NIET verzekerd te worden? Wat is een acceptabel eigen risico? Verzeker je je materiaal tegen de
vervangingswaarde, de nieuwwaarde of een restwaarde? Maak er gewoonte van om de verzekeringen
periodiek (bijvoorbeeld per 2 jaar) te herzien!

Besturen en vrijwilligers
Rechtsbijstandverzekering

“Voor alle groepen.”
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering

“Voor besturen die een gebouw
in bezit hebben.”

Rechtsbijstand voor de groep. Voor vrijwilligers wordt een verzekering
aangeboden door de gemeente. Deze geldt niet voor je stichting / vereniging.
Het is daarom verstandig om ook voor stichting en vereniging een
rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. (beide entiteiten kunnen op één polis.)
In bijzondere gevallen kunnen bestuurders persoonlijk worden aangesproken.
Ten eerste kan de aansprakelijkheid worden gebaseerd op onrechtmatige daad.
Bestuurders kunnen worden aangesproken indien zij persoonlijk ten opzichte
van hun functie in strijd handelen met de zorgvuldigheid, die zij persoonlijk ten
opzichte van derden in acht hadden moeten nemen. Dit zal onder meer het
geval zijn als een bestuurder namens de stichting een contract afsluit, terwijl hij
wist of moest weten dat deze niet aan de verplichtingen kon voldoen. Ook
hiervoor geldt dat de gemeente een verzekering aanbiedt, echter wederom
alleen voor vrijwilligers.
Zeker voor stichtingen die een gebouw beheren geldt dat er een additionele
bestuursaansprakelijkheidsverzekering/bedrijfsrisicoverzekering nodig is.

Activiteiten
Reis- en bagageverzekering
“Voor ieder (weekend) kamp!”
JOTA-JOTI-verzekering

Voor scouts en Scoutinggroepen is het mogelijk om via Scouting Nederland een
reis- en bagageverzekering af te sluiten. De deelnemers van reizen of kampen
zijn hiermee verzekerd gedurende de reis of het kamp.

“Bij JOTA-JOTI met
zendinstallatie”

Scoutinggroepen die meedoen met de JOTA-JOTI in oktober hebben de
mogelijkheid een aanvullende verzekering voor materialen af te sluiten. Per
locatie kan de gehele zendinstallatie verzekerd worden. Voor stormschade is er
een verhoogd eigen risico.

Aanvullende autocascoverzekering
“Verzekering wordt ook vanuit
veel gemeentes gratis
aangeboden.”

Scouting Nederland biedt de mogelijkheid voor Scoutinggroepen om een
aanvullende autocascoverzekering af te sluiten. Deze verzekering geldt voor
autoschade veroorzaakt door of aan motorrijtuigen die eigendom zijn van
vrijwilligers of die door deze wordt gebruikt of geleend tijdens ritten die voor
Scoutingactiviteiten worden gemaakt.

Aanvullende verzekeringen
voor evenementen
“Voor heel grote activiteiten”

Als je een evenement organiseert, kan het gebeuren dat je andere verzekeringen
nodig hebt dan de standaardverzekeringen die je op deze website vindt. Soms
worden bij Scoutingactiviteiten artsen, verpleegkundigen of fysiotherapeuten
ingeschakeld.

Gebouw en groot materieel en materiaal
Opstal- en inboedelverzekering
(Scouterpolis)

“Voor groepen met een eigen
gebouw en eigen materialen.”

Transport-/verblijfsverzekering

“Verzekering van je materialen
tijdens transport.”
Milieuschadeverzekering
“Groepen met gebouwen die
schadelijke stoffen bevatten.”
Glasverzekering
“Voor groepen met eigen gebouw
met veel en (duur) glas”
Botenverzekering

“Voor groepen met eigen boten”
Werkmaterieelverzekering

“Groepen met werkmaterieel
(motorvoertuigen)”

Scoutinggroepen die eigenaar zijn van een clubgebouw, moeten hiervoor een
opstalverzekering afsluiten. Daarnaast zul je als groep je groepsmaterialen
willen verzekeren. Onderdelen:
1.
2.
3.

Opstalverzekering voor groepsaccommodaties.
Verzekering voor groepseigendommen tijdens trekken en kamperen.
Verzekering voor groepseigendommen op vaste verblijfplaatsen.

De transport-/verblijfsverzekering kan afgesloten worden voor vervoer en
verblijf, onverschillig voor welke gelegenheid van, naar en binnen diverse
plaatsen binnen Nederland, inclusief het verblijf aldaar, al dan niet in gebruik,
van onder andere tenten, materialen, uitrusting, keukenbenodigdheden, film-,
geluids-, zend- en verlichtingsapparatuur, overige benodigdheden.
Scoutinggroepen die weten dat er asbest is verwerkt in hun clubgebouw, doen
er goed aan de milieuschadeverzekering af te sluiten. Na brand wordt de
schade en opruimwerkzaamheden veroorzaakt door asbest namelijk niet
vergoed door de standaardverzekeringen.
Voor Scoutinggroepen bestaat de mogelijkheid om een aanvullende
glasverzekering voor hun clubhuis af te sluiten. Heb je weinig glas/ enkel glas
of voorzie je weinig incidenten met glas, kun je deze verzekering overslaan.
Deze verzekering dekt onder andere het verlies en beschadiging door storm,
onweer, schipbreuk, stranding, aanvaring, omslaan, zinken, brand, explosie en
zelfontbranding, en schade door nalatigheid en verzuim van de schipper.
Daarnaast omvat de verzekering een dekking voor het aansprakelijkheidsrisico
bij letselschade.
Maak je binnen je Scoutinggroep gebruik van motorvoertuigen, dan is het
wettelijk verplicht om een werkmaterieelverzekering af te sluiten. Onder
motorvoertuigen vallen ook zitmaaiers, trekkertjes of golfkarretjes. Schade
met motorvoertuigen is niet gedekt op particuliere
aansprakelijkheidsverzekeringen. Je kunt zowel een aansprakelijkheids- als
cascodekking afsluiten.

Aanvragen Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Scouting Nederland heeft als jeugdorganisatie de eis neergelegd dat alle stafleden een VOG dienen te
overleggen. Deze VOG’s worden in Scouts Online (SOL) geregistreerd. Ook binnen de regio hebben we
voor alle vrijwilligers een VOG aangevraagd. Een handleiding over de aanvraagprocedure van A tot Z
(van het vernieuwde digitale proces) kun je in een handleiding op onze regio website vinden. Link

BIJLAGEN
1. Declaratieformulier
2. Waarderingsbeleid Scouting Nederland
3. Toetsingscriteria Scouting Nederland Waarderingstekens 1, 2, 3 en hoog

Bijlage 1. Declaratieformulier Scouting Regio Roermond

Bijlage 2. Waarderingsbeleid Scouting Nederland
In deze bijlage vind je informatie over het waarderingsbeleid zoals opgezet door Scouting Nederland en
goedgekeurd in de Landelijke Raad van juni 2017 en in werking is getreden vanaf april 2019.
Het is belangrijk om vrijwilligers te ondersteunen en te
waarderen bij hun werk. Vrijwilligers zijn de motor van de
vereniging. Het draaiende houden van die motor vraagt om
actieve aandacht. Eén van de belangrijkste manieren om dat
te doen, is waardering.
We hanteren daarbij het KANO-model. We hebben dat
vertaald naar de vrijwilliger: het KANO-model onderscheidt
drie soorten eigenschappen aan waardering die de
tevredenheid van de vrijwilliger beïnvloeden:

•
•
•

De ‘must haves’: de basis moet op orde en bekend zijn, denk hierbij aan basisvoorzieningen.
De ‘satisfiers’: waarbij de verwachte waardering iets extra’s heeft.
De ‘delighters’: waarbij onverwachte waarderingsuitingen een positief verrassingseffect
hebben.

“Must haves”
De “must haves” zijn de basisvoorzieningen die de vrijwilliger een veilig gevoel geven. Het gevoel dat
ze ondersteund, gehoord en gewaardeerd worden. Denk hierbij aan richtlijnen veiligheid, mogelijkheid
bieden tot declareren, informeren, verzekeren. Scouting Nederland voorziet hier voor een deel in door
het aanbieden van beleidsdocumenten waar je je als groep bij kunt aansluiten.

“Satisfiers”
Bij bepaalde momenten in het leven moet je stilstaan. Deze momenten van “lief en leed” zijn bij
uitstek satisfiers.
Scouting Nederland biedt in het nieuwe waarderingsbeleid de mogelijkheid tot uitgeven van
Lustrumtekens. Het Lustrumteken SN wordt enkel beoordeelt op basis van SOL gegevens en kan
worden aangeschaft via de Scoutshop. Er bestaan lustrumtekens voor 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 jaar).
Lustrum tekens worden als pins en badges uitgegeven en zijn verkrijgbaar via de scoutshop.

“Delighters”
Vrijwilligers verrassen geeft een vrijwilliger het gevoel extra speciaal en gewaardeerd te worden.
Delighters kunnen hiervoor zorgen indien een lid een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd.
Er bestaan een aantal tekens die kunnen worden uitgegeven door Scouting Nederland.
Waarderingstekens zijn uitstekende delighters omdat ze niet aan iedereen worden uitgereikt.
Daardoor is het verassingselement erg groot. Vanaf april 2019 is het vernieuwd beleid in werking
gesteld. In het onderstaande plaatje zie je waar deze staan ten opzichte van de tekens die voor april
2019 werden uitgegeven. Deze (en alle voorgaande) tekens blijft Scouting Nederland natuurlijk
gewoon erkennen na invoering van het nieuwe beleid.

NIEUW
OUD
In bijlage 3 van het vrijwilligersbeleid vind je de toetsingscriteria die bij de diverse tekens horen.
Daarnaast bestaan ook enkele bijzondere tekens die toegekend kunnen worden. In onderstaand
schema staat de methode van beoordeling voor deze tekens.
Landelijke beoordeling
Gouden Edelhert
Zilveren Vos
Teken van Moed

Interregionale beoordeling
Gouden Vos
Goude Oehoe
Teken voor Maatschappelijke Inzet
Teken voor Bijzondere Verdienste

Geen beoordeling
Vriendschapsteken
Ere teken
(aanschaf bij scoutshop)

Samen met de andere
Limburgse regio’s krijgen
Scouting Regio Roermond en
Admiraliteit RA13 een rol bij het
toetsen voor tekens Gouden Vos
en Gouden Oehoe in een
“interregionale
beoordelingscommissie”.

Bijlage 3. Toetsingscriteria Scouting Nederland Waarderingstekens

