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De eerste maanden van 2021 liggen inmiddels achter ons. Dit jaar
geen traditionele boerenkoolmaaltijden om het nieuwe jaar te vieren.
Het coronavirus is hardnekkiger dan we hadden gedacht en gehoopt.
Onze complimenten aan alle vrijwilligers die toch elke week weer een
uitdagend (online) programma weten aan te bieden of die decgroep
door deze woelige wateren weet te loodsen. Dit heeft scouting geen
windeieren gelegd; het aantal jeugdleden is sterk gegroeid in 2020, in
onze regio van circa 1 050 naar 1 100. Met deze bestuursflits geven we
als regiobestuur weer een update. Er wordt ook om jullie (re)actie
gevraagd. Nog een goede reden om deze bestuursflits door te nemen!
SUBSIDIE GEMEENTE
Afgelopen jaar hebben we laten zien dat we in een korte tijdspanne
gezamenlijk een subsidieaanvraag hebben kunnen opstellen met
hulp van een externe tekstschrijver. Zoals we op de regioraad van
24 november jl. al hebben laten doorschemeren, is onze subsidieaanvraag afgewezen door de gemeente. Dit is ook terug te vinden in
het vastgestelde Subsidieoverzicht Jeugd 2021. Net zoals jullie baalt
het regiobestuur hiervan gezien de goede inspanningen die we met
elkaar hebben geleverd. De Werkgroep Gemeente is aan de slag om
enerzijds te kijken op andere wijze aan financiële ondersteuning
voor 2021 te komen, en anderzijds om het subsidiebeleid
structureel te wijzigen, zoals ook opgenomen in ons jaarplan 2021.
We hopen binnenkort met meer informatie te komen.

Op de regioraad van 24 november jl.
hebben we een nieuw regiologo gekozen.
We hebben inmiddels een voorraad
badges met dit nieuwe logo. Hopelijk
kunnen we snel weer regioactiviteiten
organiseren, waar we deze badges kunnen
verkopen (€ 2,00 per stuk). Wil jij ook zo’n
regiobadge? Stuur dan een bericht aan
onze penningmeester Geert via
penningmeester@denhaag.scouting.nl.

REGIORAAD
De volgende regioraad is op maandag 19
april 2021. Ook deze regioraad zal nog
online zijn. Op de agenda staan onder meer
rondje langs de velden, de jaarcijfers 2020,
het jaarverslag 2020, de Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de
landelijke raad. De uitnodiging met agenda
en stukken volgt te zijner tijd.

JAARVERSLAG 2020
Het opstellen van het jaarverslag
2020 is een gezamenlijke inspanning.
Per e-mail d.d. 2021-02-20 is een
verzoek ingediend voor aanleveren
van informatie en beeldmateriaal:
 Eén activiteit in 2020 waaruit jullie
maatschappelijke betrokkenheid
blijkt met beeldmateriaal
 Eén hoogtepunt van jullie groep in
2020 met beeldmateriaal
 Eén online #ikscoutthuis activiteit
+ één corona-proof buitenactiviteit
in 2020 met beeldmateriaal
 Regioactiviteiten die in 2020
hebben plaatsgevonden met
beeldmateriaal
 Waarderingstekens en andere
onderscheidingen uitgereikt in 2020
 Overzicht van trainingen in 2020 en
andere zaken op gebied van
deskundigheidsbevordering /
scouting academie
 Eventueel ander benoemingswaardigheden.
Onze secretaris Jarno ontvangt graag
jullie input voor 15 maart 2021 via
secretaris@denhaag.scouting.nl.

ONLINE SEMINAR VAN WOSM OVER “ADULTS IN SCOUTING”
Op 20 april 2021 organiseert de World Organisation of the
Scout Movement (WOSM) een online seminar over
volwassenen in scouting (voertaal Engels).
Beschrijving
‘Recruiting and retaining adults in post-COVID-19:
Our associations have gone through challenging times and
adapted to provide meaningful Scouting to their members
given the circumstances. Adults had to reinvent themselves
and their work to fit the needs of the situation. While some
of our adult members coped with the situation, others
might have felt left behind or lost their commitment. How
can we, in a post-pandemic scenario, re-engage and retain
those adults? Will the different set of competencies needed
during the pandemics change the way to recruit adults?’
Doelgroep
‘Adults in Scouting Commissioners and Teams, Board
members, Regional/District Commissioners’
Mogelijk is deze online seminar interessant is voor jullie.
Het landelijk bureau vindt dit een leuke en toegankelijke
kans om met anderen over dit onderwerp uit te wisselen.
Mocht je hierin interesse hebben, stuur dan een bericht aan
onze secretaris Jarno via secretaris@denhaag.scouting.nl,
zodat hij de link naar de online seminar kan opvragen.

LANDELIJKE RAAD
Op 12 december 2020 heeft de landelijke raad online
plaatsgevonden. Het verslag inclusief actie- en
besluitenlijst is terug te vinden op de website van
Scouting Nederland. Voor groepen is het al goed om
rekening te houden dat de contributie aan Scouting
Nederland in 2022 hoger zal uitvallen ter correctie van
een te lage bijdrage in 2021 door hanteren van
verkeerde inflatiefactor. Op de komende regioraad staan
we stil bij de komende landelijke raad op 12 juni 2021.

WET BESTUUR EN TOEZICHT
RECHTSPERSONEN
Per 1 juli 2021 behoren alle
verenigingen en stichtingen te
voldoen aan de WBTR. De
contactpersonen hebben van
Scouting Nederland hierover
bericht ontvangen met de link
naar de WBTR-webpagina.
Vanuit het regiobestuur volgt
binnenkort een checklist die als
leidraad kan dienen om te
beoordelen of je voldoet aan de
WBTR. Op onze regioraad van
19 april 2021 staat de WBTR
ook op de agenda.

Selecteer afbeelding voor afspelen van video
Bron: YouTube-kanaal Scouting Nederland
REPORTAGE “SCOUTING IN CORONATIJD’
Van de redactie van Omroep West is bericht ontvangen dat ze graag een reportage willen
maken over “hoe het de scouts vergaat in deze rare en moeilijke tijden van coronaregels”.
Gelukkig hebben verscheidene groepen positief gereageerd om hun medewerking
hieraan te verlenen. Aan Omroep West is meegeven een kijkje te nemen bij meerdere
groepen. Zodra de reportage online staat, laten we dit vanzelfsprekend weten. De
reportage is ook bruikbaar voor onze politieke lobby. Omroep West kwam bij ons terecht
via een nieuwsbericht op onze website. Dus plaatsen van berichten loont!

POSTER
Met dank aan Laura hebben we een nieuwe
poster met ons nieuwe logo en met vermelding
van alle Haagse scoutinggroepen. De poster is
binnenkort te downloaden van onze website.

VRAAG VANUIT HET RODE KRUIS VOOR INZET EHBO’ERS IN DE REGIO
Van de voorzitter van de Regio Rond de Rotte is het volgend bericht binnen gekomen:
Het Rode Kruis heeft recent contact opgenomen om te vragen of de EHBO’ers (of vrijwilligers die
een EHBO diploma willen halen) in onze regio zich zouden willen inzetten bij de
vaccinatiestraten in onze gemeenten. Omdat de vaccinatie-inzet gigantisch is, heeft de
organisatie veel mensen nodig om alles in goede banen te leiden. Ook zo voor het stukje EHBOondersteuning. Mensen die een vaccinatie hebben gekregen worden gevraagd 15 minuten te
blijven zitten onder toezicht van EHBO’ers.
Behalve het inzetten voor de maatschappij, wat scouts altijd al doen, en het bestrijden van het
virus wat de wereld al een jaar ‘on hold’ heeft gezet, is het voor groepen ook een mooie
gelegenheid om mensen op te (laten) leiden én om inkomsten te genereren voor de groep. Het
Rode Kruis vergoedt namelijk de uren aan de organisatie waartoe de vrijwilliger behoort met
€ 5,50 per ingezet uur. Dit geldt voor mensen met een EHBO-diploma. Voor diegenen die eerst
moeten worden opgeleid, wordt een belangeloze inzet (en dus niet betaald aan de groep) van 15
diensten gevraagd ter compensatie van het EHBO-diploma en om te zorgen dat men de opleiding
ook gebruikt. Alle diensten daarna worden vergoed aan de organisatie waartoe men behoort.
Na onze oproep in Regio Rond de Rotte hebben zich direct drie EHBO’ers gemeld en 12 nog op te
leiden vrijwilligers. Het Rode Kruis is hier erg blij mee en heeft mij gevraagd of Regio Den Haag
ook mee zou willen werken.
Langs deze weg de oproep aan jullie om te polsen
onder jullie vrijwilligers of er personen zijn met
een EHBO-diploma of deze graag op deze manier
deze willen behalen. Graag verneemt onze
secretaris Jarno via secretaris@denhaag.scouting.nl
of er belangstelling hiervoor is. Dan kan hij verder
schakelen met de voorzitter van Regio Rond de
Rotte en met de contactpersoon bij het Rode Kruis
in onze regio.

