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Het geld wordt besteed aan Regio het Gooi en scoutinggroepen met jeugdleden lid van Regio het 
Gooi actief en geregistreerd in SOL 2018 (SN Ledenadministratie), welke de regiocontributie afdragen 
aan Regio het Gooi. In de appendix aan dit document zullen de groepen bij naam genoemd worden. 
Het bestedingsbeleid wordt gebaseerd op het beleid en de toekomstvisie #scouting2025 van Scouting 
Nederland, waarbij de groep centraal staat. Daarnaast gebruiken wij de 5 succesfactoren uit het 
programma groepsontwikkeling om de groepen succesvoller te maken. 
Wij willen hierbij de groepen helpen, door middel van een bijdrage. De thema’s uit het beleid kunnen 
gebruikt worden voor de aanvraag, dan wel een extra voorwaarde scheppen. 
 
De 8 thema’s van #Scouting2025 zijn de volgende: 

 Zichtbaar en trots 

 Openheid 

 Diversiteit 

 Uitdaging en ontwikkeling 

 Samenwerken 

 Vrijwilligers 

 Communicatie 

 Verbinden 
 
Deze thema zijn in de onderstaande toekomstvisie verwoord: 

 
We gaan de groepen ondersteunen op de 5 succesfactoren uit programma groepsontwikkeling: 

 Scoutingspel (Uitdagende en gevarieerd aanbod) 

 Vrijwilligers (Gekwalificeerd en gewaardeerd) 

 Accommodatie en materiaal (Veilig, leuk en uitdagend) 

 Bestuur en organisatie (Gekwalificeerd en gewaardeerd) 

 Financiën (Ondersteunend en verbindend) 
 
Het stichtingsbestuur Hubertus handelt en opereert als zelfstandige organisatie met als doelstelling 
het ondersteunen van Scouting in regio het Gooi.  
Het stichtingsbestuur Hubertus bestaat uit 5 leden, waarvan 3 leden ook zitting hebben in het 
regiobestuur. 
De samenstelling van het bestuur is per 1-7-2019 als volgt: 
Joost Gijzel (voorzitter/secretaris), Felix Oberdorfer (penningmeester), Jurgen van Achterbergh (2

de
 

penningmeester, Wouter Groen (lid), Yura Gerritsen (Lid). 
 
Het stichtingsbestuur Hubertus behoeft geen verantwoording af te leggen aan de scouting groepen of 
regiobestuur. 
Het stichtingsbestuur Hubertus zal de groepen tijdens de regioraad informeren over het gevoerde 
beleid. 
 
Jaarlijks zal het bestedingsbeleid worden geëvalueerd en eventueel herijkt op basis van de 
aanvragen.  
 
Scoutinggroepen en de regio kunnen geen rechten ontlenen aan de documenten of individuele 
uitspraken, uiteindelijk beslist Stichtingsbestuur Hubertus over de aanvraag en uitkering. 
 
Aanvragen worden ingevuld op een standaard formulier, welke bij de Stichting Hubertus opvraagbaar 
zijn. 
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Sommige aanvragen zullen via het regiobestuur (bestuur@regiogooi.nl ) naar de stichting Hubertus 
bestuur (hubertus@regiogooi.nl) gestuurd worden. Het regiobestuur heeft bij deze aanvragen een 
controlerende functie op juistheid van de gegevens (SOL) en een stimulerende functie naar andere 
groepen. 
 
Alle aanvragen met betrekking tot trainingen en activiteiten kunnen uiterlijk worden ingediend in het 
kwartaal dat deze plaatsvinden. 
 
Stichting Hubertus bestuur zal elk 1

ste
 maand van het kwartaal de aanvragen beoordelen.  

 

mailto:bestuur@regiogooi.nl
mailto:hubertus@regiogooi.nl
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Scouting Academy (Regio Trainingen): 
Ondersteuning bij te zake doende kennis bevorderende trainingen voor het scouting spel (EHBO, 
veiligheid,CWO)  
Bijdrage: 50% van de kosten met max 25 euro per deelnemer 
Voorwaarde: Deelnemerslijsten en aanwezigheid afgetekend; gecontroleerd door regiobestuur. 
Aanvraag indienen compleet met bewijsstukken in het kwartaal, dat de activiteit heeft plaatsgevonden. 
Aanvrager: Trainingsteam regio, geaccordeerd door regiobestuur 
Betaling: achteraf aan regiopenningmeester, overleg deelnemers en factuur 
Aanvraag: Via regiobestuur naar stichting Hubertus bestuur. 
 

Scouting Academy (Groep- en persoonlijke trainingen): 
Ondersteuning van te zake doende kennis bevorderende trainingen voor het scouting spel (EHBO, 
veiligheid,CWO, Gilwell) welke niet direct door de regio wordt gefaciliteerd, maar op initiatief van de 
groepen wordt georganiseerd 
Bijdrage: 50% van de kosten met max 25 euro per deelnemer 
Voorwaarde: Open voor andere groepen uit de regio.  
Deelnemerslijsten en aanwezigheid afgetekend; gecontroleerd door regiobestuur.  
Aanvraag indienen compleet met bewijsstukken in het kwartaal, dat de activiteit heeft plaatsgevonden. 
Aanvrager: Groepsbegeleider of praktijkcoach van de groepen, ondersteund door de groepsbesturen. 
Betaling: achteraf aan groepspenningmeester, overleg deelnemers en factuur 
Aanvraag: Via regiobestuur naar stichting Hubertus bestuur 
 

Spel methodes: 
Aanschaf spelmethodes SN, relevante handboeken tbv Scouting Spel  
Ter inspiratie zal er een lijst gemaakt worden met spelmethodes. 
Bijdrage: 50% met max  100 euro per groep/jaar 
Voorwaarde: Aanvraag indienen voor 30 november, uitbetaling in daarop volgende boekjaar. 
Aanvrager: groepsbegeleider, geaccordeerd door groepsbestuur, 

Betaling: achteraf naar de penningmeester van de aanvragende groep met overleg van factuur. 
Aanvraag: Rechtstreeks naar stichting Hubertus bestuur 

 
Vrijwilligers: 
Scout In: 
Stimuleren van de deelname aan de 2 jaarlijkse evenement voor uitwisseling van kennis en opdoen 
van inspiratie tbv het Scouting spel en de ontwikkeling daarin.  
Bijdrage: 25% van inschrijfkosten per deelnemer. 
Voorwaarde: Deelnemerslijsten en aanwezigheid afgetekend; gecontroleerd door regiobestuur 
Aanvraag indienen compleet met bewijsstukken in het kwartaal, dat de activiteit heeft plaatsgevonden. 
Aanvrager: Groepsbegeleider/groepsinschrijver geaccordeerd door het groepsbestuur, 
Betaling: achteraf aan de groepspenningmeester bewijs sol factuur 

NaWaKa:  
Stimuleren tot deelname aan de NaWaKa, het 4-jaarlijkse waterkamp van 2 weken.  
Bijdrage: 25% bijdrage van deelname kosten per begeleider met max 500 euro per Scouting groep 
Voorwaarde: begeleider moet in bezit van een geldig en geregistreerde VOG in sol. 
Deelnemerslijsten en aanwezigheid begeleiding afgetekend; gecontroleerd door regiobestuur. 
Aanvraag indienen compleet met bewijsstukken in het kwartaal, dat de activiteit heeft plaatsgevonden. 
Aanvraag: vanuit groepsinschrijver geaccordeerd door het groepsbestuur,  
Betaling: achteraf aan de groepspenningmeester bewijs sol factuur. 
Aanvraag: Via regiobestuur naar stichting Hubertus bestuur 
 

Internationale kampen & activiteiten: 
Het stimuleren van deelname, van  actieve stafleden en NDLG vrijwilligers in de groep en als zodanig 
geregistreerd in SOL, aan internationale uitwisseling als begeleider of organisator, dit zal hoofdzakelijk 
leiden tot persoonlijke ontwikkeling. 
Bijdrage: 25% deelname geld Max 100 euro 
Voorwaarde: Aanvraag indienen compleet met bewijsstukken in het kwartaal, dat de activiteit heeft 
plaatsgevonden. 
Aanvraag: vanuit de vrijwilliger geaccordeerd door het groepsbestuur 
Betaling: achteraf aan de aanvrager, bewijs factuur (betaling achteraf) 
Aanvraag: Rechtstreeks naar stichting Hubertus bestuur  
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Regioactiviteiten: 
Het waarderen van de vrijwilliger om actief te laten zijn in de regio: 
Weekendactiviteit georganiseerd onder volledige verantwoordelijkheid van regio Het Gooi: 
Bijdrage: 50% van de begeleiders deelname kosten. 
Voorwaarde: begeleider moet in bezit van een geldig en geregistreerde VOG.  
De verhouding begeleiders en deelnemers moet reëel zijn.  
Deelnemerslijsten en aanwezigheid afgetekend; gecontroleerd door regiobestuur. 
Aanvraag indienen compleet met bewijsstukken in het kwartaal, dat de activiteit heeft plaatsgevonden. 
Aanvrager: organisatie activiteit, geaccordeerd door regiobestuur. 
Betaling: achteraf aan Regiopenningmeester, overleg deelnemers en factuur 
Aanvraag: Via regiobestuur naar stichting Hubertus bestuur 
 

Groep (overstijgende) activiteiten in de regio: 
Het stimuleren van de samenwerking  in de regio dmv het organiseren van activiteiten in de regio voor 
de doelgroep in de regio. 
Dit zijn activiteiten in de regio welke niet onder de verantwoordelijkheid van de regio wordt 
georganiseerd. 
Bijdrage: 25% van de begroting met max 250 euro per activiteit. 
Voorwaarde: Georganiseerd door minimaal 3 verschillende groepen, Open voor andere groepen in 
de regio, actieve promotie op social media, stukje in krant, VOG complete organisatie, (beleid mbt 
normen en waarden). In overleg met regiobestuur. 
Aanvraag indienen compleet met bewijsstukken in het kwartaal, dat de activiteit heeft plaatsgevonden. 
Aanvrager: organisatie activiteit, geaccordeerd door groepsbesturen in overleg met regiobestuur. 
Betaling: achteraf aan de aanvrager, overleg van afrekening 
Aanvraag: Via regiobestuur naar stichting Hubertus bestuur 
 

Spelmateriaal: 
Stimuleren van aanschaf van duurzaam “spel” materiaal en onderhoud om het “spel” materiaal te 
onderhouden.  
Ter inspiratie zal er een lijst gemaakt worden met wat is duurzaam materiaal en welk onderhoud zal 
daar onder vallen. 
Bijdrage: 50% in aanschaf met max 250 euro per 2 jaar 
Voorwaarde: Aanvraag indienen voor 30 november, uitbetaling in daarop volgende boekjaar. 
Aanvrager: groep/regio geaccordeerd door groep/regiobestuur  
Betaling: achteraf naar de penningmeester van de aanvragende groep met overleg van factuur. 
Aanvraag: Rechtstreeks naar stichting Hubertus bestuur 
 

Accommodatie: 
Accommodatie investeringen 
Het stimuleren van verbeteren van de groepsaccommodaties. 
Bijdrage: 50% Scouting Nederland Fonds of Jantje Beton, bijdrage max 1000 euro per 3 jaar. 
Indien de verbetering ook valt onder de duurzame investeringen kan dat in één aanvraag worden 
aangegeven, waarbij wel aan de voorwaarde gesteld onder de duurzame investering moet worden 
voldaan. De beide bijdragen worden opgeteld tot 50% Scouting Nederland Fonds of Jantje Beton met 
een bijdrage van max 2000 euro per 3 jaar. 
Voorwaarde: Akkoord SNF/JB 
Aanvrager: Beheerstichting/gebouwbeheer van de groep geaccordeerd door groepsbestuur  
Betaling: achteraf naar de penningmeester van de aanvragende groep met overleg van akkoord en 
stortingsbewijs SNF/JB. 

Duurzame investeringen:  
Het stimuleren van energie besparende en of /zelf opwekkende energie maatregelen.  
Bijdrage: 50% max 1000 euro per 3 jaar. 
Als er gebruik gemaakt is van de combinatie aanvraag, kan de aanvragende groep de eerste 3 jaar 
geen gebruik maken van deze post. 
Voorwaarde: Onderbouwing business case 
Aanvrager: Beheerstichting/gebouwbeheer van de groep geaccordeerd door groepsbestuur  
Betaling: achteraf naar de penningmeester van de aanvragende groep met overleg van factuur. 
Aanvraag: Rechtstreeks naar stichting Hubertus bestuur 
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Calamiteiten: 
Geval tot geval bekijken en in overleg. 
Bijdrage:  
Voorwaarde:  
Aanvrager:   
Betaling:. 
Aanvraag: Rechtstreeks naar stichting Hubertus bestuur 
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APPENDIX: SCOUTINGGROEPEN in regio het Gooi met jeugdleden. 
 
Scouting groep Land Water 

Tymen de Sayer Land - 

De Eempad - Water 

Arrowe-groepen - Water 

Erica - Water 

Scouting Maggy Lekeux Laren-Eemnes Land - 

Zuiderkruis Land Water 

St.Paulus Land - 

Scouting Hilfertheem - 1e Hilversumsche Groep Land - 

Scouting Heidepark Land - 

Athabascan Land - 

Argonauten Land - 

Hilversum International Scouts Land - 

Scouting Vasanta Land - 

Scouting Montgomery Land - 

Vereniging Scouting Klaas Toxopeus - Water 

Scouting Raboes Land - 

Zeeverkennersgroep Pampus Muiden - Water 

Olav - Water 

Scouting Flevo Land Water 
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APPENDIX: INSPIRATIE LIJST Spelmethodes. 
 

https://www.scoutshop.nl/boeken.html 
Trainingsmappen. 
  
 
 
 

https://www.scoutshop.nl/boeken.html
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APPENDIX: INSPIRATIE LIJST Duurzaam spelmateriaal en onderhoud 
 

Wel: 
Duurzaam spelmateriaal 
GPS en kompas. 
Klimmateriaal (touwen, gordels ed) 
pionierhout, pioniertouwen,  
Tenten 
Kooktoestelen 
Lelievlet: nieuw houtwerk ( mast, doft, denningen, riemen); zeilen, vernieuwen bodem, midzwaardkast 
Lelievlet, sleper 
nieuwe motor 
aggregaat 
 
Onderhoud spelmateriaal 
Zandstralen Lelievlet  
 

Niet: 
Duurzaam spelmateriaal 
Knutselmateriaal 
 
Onderhoud spelmateriaal 
Verf 
Regulier lasonderhoud van boten etc. 
 
 
 
 


