
Bestedingsbeleid Stichting Hubertus - oktober 2022

Over Stichting Hubertus 
Stichting Hubertus [Hubertus] handelt en opereert als zelfstandige organisatie met als doelstelling het 
ondersteunen van scoutingactiviteiten en scoutingverenigingen in Regio het Gooi. Hubertus voert deze 
doelstelling uit door het verstrekken van financiële uitkeringen/subsidie vanuit haar eigen vermogen. 

Uitkeringen 
De uitkeringen worden gedaan op basis van het Bestedingsbeleid, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en 
eventueel herijkt op basis van de aanvragen, ervaringen en visie van Hubertus. Het Bestedingsbeleid 
vormt het kader en de leidraad voor de uitkeringen maar aanvragers kunnen hier geen rechten 
ontlenen en evenmin aan documenten of individuele uitspraken. Het bestuur van Hubertus beslist (bij 
meerderheid) over elke aanvraag en uitkering en dit is bindend. Hubertus informeert twee keer per 
jaar (via de Regioraad) Regio het Gooi en haar scoutingverenigingen over het beleid en de ruimte tot 
uitkering, maar is als zelfstandig orgaan geen verantwoording schuldig. 

Bestuur 
Het bestuur van Hubertus bestaat uit 5 leden, waarvan 3 leden ook zitting hebben in het bestuur van 
Scouting Regio het Gooi. De samenstelling van het Hubertus bestuur is per 1-1-2022 als volgt: 
Joost Gijzel (voorzitter/secretaris), Felix Oberdorfer (penningmeester), Jurgen van Achterbergh (2de 
penningmeester), Wessel de Vries(lid), Yura Gerritsen (lid). Jaarlijks (vanaf 2022) wordt er door de 
Regio het Gooi kascommissie controle uitgevoerd op de voering van financiën. 

Aanvragers 
Om aanspraak te kunnen maken op een financiële uitkering dient te worden voldaan aan de volgende 
verenigingskenmerken: 

• Is Scouting Regio het Gooi, of

• Een Scoutingvereniging welke lid is van Regio het Gooi;

• Met jeugdleden, welke actief en geregistreerd zijn in SOL / SN Ledenadministratie;

• Draagt al 5 jaar aaneengesloten Regiocontributie af aan Regio het Gooi.
In de appendix aan dit document staan de Scoutingverenigingen vermeld welke op dit moment een 
aanvraag kunnen doen bij de Hubertus. Beheerstichtingen verbonden aan de Scoutingvereniging 
worden hier ook toe gerekend. 

Over het beleid 
Het Bestedingsbeleid van Hubertus sluit aan op het beleid en de toekomstvisie #Scouting2025 van 
Scouting Nederland, waarin de Scoutingvereniging centraal staat. Dit is aangevuld met de 5 
succesfactoren uit het programma Verenigingsontwikkeling. Deze toekomstvisie en de factoren zijn 
erop gericht om Scoutingverenigingen succesvoller te maken en succesvoller te laten blijven. Hubertus 
wil, door middel van een financiële bijdrage, verenigingen en de Regio ondersteunen in die ambitie. 

De 8 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
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Deze thema’s zijn in de onderstaande toekomstvisie verwoord: 

Tevens wil Hubertus de Regio en Scoutingverenigingen ondersteunen op de 5 succesfactoren uit 
programma verenigingsontwikkeling: 

• 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)

Aanvragen 
Het aanvragen van een subsidie geschiedt uitsluitend middels het invullen van het aanvraagformulier 
en worden uitsluitend in behandeling genomen als aan alle voorwaarden is voldaan.  

Het aanvraagformulier is bij Hubertus opvraagbaar of via de Regio website te downloaden: 
https://regiogooi.nl/stichting-hubertus/  

Sommige aanvragen dienen bij het Regiobestuur (bestuur@Regiogooi.nl ) te worden gedaan.  
Het Regiobestuur heeft bij deze aanvragen een controlerende functie op juistheid van de gegevens 
(SOL) en een stimulerende functie naar andere verenigingen. Andere aanvragen kunnen direct 
worden ingediend bij Hubertus (hubertus@Regiogooi.nl). 
Dit staat duidelijk op het aanvraagformulier vermeld en tevens in het subsidieoverzicht op de 
volgende pagina’s. 

Elke aanvraag dient binnen 3 maanden te worden ingediend en betaling vindt in de regel achteraf 
plaats. Het Hubertus bestuur zal in elke 1ste maand van het kwartaal de ontvangen aanvragen 
beoordelen en het besluit zo spoedig mogelijk communiceren. 

https://regiogooi.nl/stichting-hubertus/
mailto:bestuur@regiogooi.nl
mailto:hubertus@regiogooi.nl


Bestedingsbeleid Stichting Hubertus - oktober 2022 

Page 3 van 10 

Overzicht beschikbare subsidies voor Regio het Gooi:

Bijdrage voor Scouting Academy (Regio Trainingen) 
Doel bijdrage Ondersteuning van kennis bevorderende trainingen voor het Scouting spel 

(bijvoorbeeld EHBO, veiligheid, CWO) 
Hoogte bijdrage 50% van de kosten 

maximum van 25 euro per deelnemer (inclusief BTW) 
Voorwaarde(n): Deelnemerslijst met afgetekende aanwezigheid; 

Facturen/kostenoverzicht 

Uitbetaling achteraf aan Regiopenningmeester 
Aanvraagwijze Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat de training heeft plaatsgevonden; 

Indienen bij Hubertus bestuur 

Bijdrage voor vrijwilligers actief op Regioactiviteit 

Doel bijdrage Het waarderen en stimuleren van de vrijwilliger/begeleider om actief te laten zijn in de 
Regio zoals een (weekend)activiteit georganiseerd onder volledige 
verantwoordelijkheid van Regio Het Gooi (bijvoorbeeld RSW, RWW) 

Hoogte bijdrage 50% van inschrijfkosten per deelnemer 
Voorwaarde(n): De verhouding begeleiders en deelnemers moet reëel zijn; 

Begeleiders moeten in bezit zijn van een geldig en geregistreerde VOG in SOL; 
Begeleiderslijst met afgetekende aanwezigheid; 
Factuur/inschrijving 

Uitbetaling Achteraf aan de penningmeester van de Regio 
Aanvraagwijze Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat het evenement heeft plaatsgevonden; 

Indienen bij Hubertus bestuur 

Bijdrage in geval van calamiteit binnen Regio 

Doel bijdrage In geval van een calamiteit kan de Regio een beroep doen op een calamiteitensubsidie. 

Hoogte bijdrage Niet vastgesteld, te bepalen per casus. 

Voorwaarde(n): Niet vastgesteld, te bepalen per casus. 

Uitbetaling Niet vastgesteld, te bepalen per casus. 
Aanvraagwijze Indienen bij Hubertus bestuur 

Vastgesteld oktober 2022 10-10-2022
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Overzicht beschikbare subsidies voor Scoutingvereniging : 

Bijdrage voor promotie materiaal (Flyers, spandoeken of vaandels) 

Doel bijdrage Aanschaf promotiemateriaal ter ondersteuning werving leden en/of leiding 
Hoogte bijdrage 100% van de kosten met een maximum van 100 euro per groep (inclusief BTW) per 

kalenderjaar 
Voorwaarde(n): Facturen/kostenoverzicht 

Uitbetaling Achteraf aan de penningmeester van de Scoutingvereniging 
Aanvraagwijze Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat de aanschaf heeft plaatsgevonden; 

Indienen bij Hubertus bestuur 

Bijdrage voor Scouting Academy op locatie (Vereniging- en persoonlijke trainingen) 

Doel bijdrage Ondersteuning van kennis bevorderende trainingen voor het Scouting spel welke niet 

regulier binnen de Regio wordt aangeboden en daarom op eigen initiatief van een 

Scoutingvereniging(en) door de Academy voor hen wordt georganiseerd 
Hoogte bijdrage 50% van de kosten met een maximum van 25 euro per deelnemer (inclusief BTW) 
Voorwaarde(n): Deelname ook open voor andere Scoutingverenigingen uit de Regio; 

Deelnemerslijst met afgetekende aanwezigheid; 

Facturen/kostenoverzicht 

Uitbetaling Achteraf aan de penningmeester van de Scoutingvereniging 
Aanvraagwijze Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat de training heeft plaatsgevonden; 

Indienen bij Regiobestuur (zij zetten dit na controle door naar Hubertus) 

Bijdrage voor aanschaf Spel methodes 
Doel bijdrage Aanschaf spelmethodes Scouting Nederland, relevante handboeken ten bate van 

Scouting Spel. Zie ter inspiratie appendix. 

Hoogte bijdrage 50% van de aanschafwaarde met een maximum van 100 euro (inclusief BTW) per 
kalenderjaar 

Voorwaarde(n): Facturen/kostenoverzicht 

Uitbetaling Achteraf aan de penningmeester van de Scoutingvereniging 
Aanvraagwijze Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat de aanschaf heeft plaatsgevonden; 

Indienen bij Hubertus bestuur 

Bijdrage voor aanschaf duurzaam spel materiaal 
Doel bijdrage Stimuleren aanschaf van duurzaam “spel” materiaal en onderhoudsmiddelen om het 

“spel” materiaal te onderhouden.  
Ter inspiratie is er een lijst gemaakt wat wordt verstaan onder duurzaam “spel” 
materiaal en welk onderhoudsmiddelen hier onder vallen. 

Hoogte bijdrage 75% van de aanschafwaarde met een maximum van 250 euro (inclusief BTW) per 
kalenderjaar 

Voorwaarde(n): Facturen/kostenoverzicht 

Uitbetaling Achteraf aan de penningmeester van de Scoutingvereniging 
Aanvraagwijze Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat de aanschaf heeft plaatsgevonden; 

Indienen bij Hubertus bestuur 

Vastgesteld oktober 2022 10-10-2022
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Bijdrage voor deelname aan Scout-In 
Doel bijdrage Stimuleren van de deelname aan de 2-jaarlijkse evenement voor uitwisseling van kennis 

en opdoen van inspiratie ten bate van het Scouting spel en de ontwikkeling daarin.  

Hoogte bijdrage 25% van inschrijfkosten per deelnemer met een maximum van 500 euro (inclusief BTW) 
per Scoutingvereniging 

Voorwaarde(n): Deelnemers moeten in bezit zijn van een geldig en geregistreerde VOG in SOL; 
Deelnemerslijst met afgetekende aanwezigheid; 
Factuur/inschrijving 

Uitbetaling Achteraf aan de penningmeester van de Scoutingvereniging 
Aanvraagwijze Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat het evenement heeft plaatsgevonden; 

Indienen bij Hubertus bestuur 

Bijdrage voor deelname aan NaWaKa 
Doel bijdrage Stimuleren van deelname als begeleider aan de NaWaKa, het 4-jaarlijkse waterkamp 

van 2 weken voor uitwisseling van kennis en opdoen van inspiratie ten bate van het 
Scouting spel en de ontwikkeling daarin gericht op waterwerk.  

Hoogte bijdrage 25% van inschrijfkosten per deelnemer met een maximum van 500 euro (inclusief BTW) 
per Scoutingvereniging 

Voorwaarde(n): Begeleiders moeten in bezit zijn van een geldig en geregistreerde VOG in SOL; 
Begeleiderslijst met afgetekende aanwezigheid; 
Factuur/inschrijving 

Uitbetaling Achteraf aan de penningmeester van de Scoutingvereniging 
Aanvraagwijze Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat het evenement heeft plaatsgevonden; 

Indienen bij Hubertus bestuur 

Bijdrage voor deelname internationale kampen & activiteiten 
Doel bijdrage Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van stafleden door deelname aan 

internationale uitwisselingskampen in de rol van deelnemer, begeleider of organisator 

Hoogte bijdrage 25% van inschrijfkosten met een maximum van 100 euro (inclusief BTW) per deelnemer 
Voorwaarde(n): Uitsluitend aan te vragen voor actieve stafleden/leidinggevenden en Niet Direct Leiding 

Gevende (als zodanig geregistreerd in SOL); 
Inclusief een geldig en geregistreerde VOG in SOL; 
Factuur/inschrijving 

Uitbetaling Achteraf aan de penningmeester van de Scoutingvereniging 
Aanvraagwijze Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat het evenement heeft plaatsgevonden; 

Indienen bij Hubertus bestuur 

Bijdrage voor organisatie van Regio activiteiten door Scoutingverenigingen 
Doel bijdrage Het stimuleren van de samenwerking in de Regio door middel van het organiseren van 

activiteiten voor Scoutingverenigingen uit de Regio. 
Dit zijn activiteiten welke niet regulier binnen/of door de Regio wordt aangeboden en 
daarom op eigen initiatief van de Scoutingvereniging(en) wordt georganiseerd. De 
Scoutingvereniging(en) zijn zelf eindverantwoordelijk. 

Hoogte bijdrage 50% van de begrote kosten met een maximum van 250 euro (inclusief BTW) per 
activiteit. 

Voorwaarde(n): Georganiseerd door minimaal 3 verschillende Scoutingverenigingen; 
Deelname open voor andere Scoutingverenigingen uit de Regio; 
Organiserende stafleden in bezit van een geldig en geregistreerde VOG in SOL; 
Actieve promotie (bijvoorbeeld via Social Media); 
Deelnemerslijst; 
Facturen/kostenoverzicht 

Uitbetaling Achteraf aan de aanvrager 
Aanvraagwijze Indienen binnen maximaal 3 maanden nadat de activiteit heeft plaatsgevonden; 

Indienen bij Regiobestuur (zij zetten dit na controle door naar Hubertus) 

Vastgesteld oktober 2022 10-10-2022
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Bijdrage aan investering in accommodatie van Scoutingvereniging 

Doel bijdrage Het stimuleren van verbetering in de 

verenigingsaccommodatie/verbouwing/nieuwbouw 

Hoogte bijdrage 50% van de aanschafwaarde met een maximum van 1000 euro (inclusief BTW) per 3 

jaar. 

Indien de verbetering ook valt onder de duurzame investeringen kan dat in één aanvraag 

worden gecombineerd: hierbij dient dan ook te worden voldaan aan de voorwaarden 

voor Duurzame investering. 
Voorwaarde(n): Onderbouwing business case; 

Facturen/kostenoverzicht 

Uitbetaling Achteraf aan de aanvrager 
Aanvraagwijze Indienen bij Hubertus bestuur 

Bijdrage aan duurzaamheidsinvestering in accommodatie van Scoutingvereniging 

Doel bijdrage Het stimuleren van energiebesparende en of /zelf energie opwekkende maatregelen. 

Hoogte bijdrage 50% van de aanschafwaarde met een maximum van 1000 euro (inclusief BTW) per 3 

jaar. 

Indien er reeds gebruik gemaakt is van een combinatie aanvraag met investering in 

accommodatie kan er tot 3 jaar na dato geen aanspraak gemaakt worden op deze 

subsidie.  
Voorwaarde(n): Onderbouwing business case; 

Facturen/kostenoverzicht 

Uitbetaling Achteraf aan de aanvrager 
Aanvraagwijze Indienen bij Hubertus bestuur 

Bijdrage in geval van calamiteit binnen Scoutingvereniging 

Doel bijdrage In geval van een calamiteit kan de Scoutingvereniging een beroep doen op een 

calamiteitensubsidie.  

Hoogte bijdrage Niet vastgesteld, te bepalen per casus. 

Voorwaarde(n): Niet vastgesteld, te bepalen per casus. 

Uitbetaling Niet vastgesteld, te bepalen per casus. 
Aanvraagwijze Indienen bij Hubertus bestuur 
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APPENDIX 1: Scoutingverenigingen behorende tot Regio het Gooi. 

Scouting vereniging Land Water 
Tymen de Sayer Land - 

De Eempad - Water 

Arrowe-verenigingen - Water 

Erica - Water 

Scouting Maggy Lekeux Laren-Eemnes Land - 

Zuiderkruis Land Water 

St.Paulus Land - 

Scouting Hilfertheem - 1e Hilversumsche Vereniging 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 - 

Zeeverkennersvereniging Pampus Muiden - Water 

Olav - Water 

Scouting Flevo Land Water 

Vastgesteld oktober 2022 10-10-2022
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APPENDIX 2: Voorbeeld Spelmethode boeken 

https://www.scoutshop.nl/boeken-en-speelgoed/boeken/scoutingboeken 

Zakboekjes Scouts-Welpen 
Roverscout gids 
Explorergids 
Pionieren 
Speltakkompas (bijv. Welpenkompas-Scoutskompas etc) 
Op expeditie  
Zakboek kaart, kompas GPS 
Zeilboek 
Kampvuur handboek 
Trainingsmappen, posters etc. 
Bushcraft handboek 

Vastgesteld oktober 2022 10-10-2022
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APPENDIX 3: INSPIRATIE LIJST Duurzaam spelmateriaal en onderhoud 

WEL 

Duurzaam spelmateriaal 
GPS/Kompas, etc 
Klimmateriaal (touwen, gordels ed.) 
Pionier hout, pionier touwen 
Tenten, grondzeilen 
Kooktoestellen 
Lelievlet, sleper, behorend nieuw houtwerk (mast, 
doft, denningen, riemen), zeilen, vernieuwen 
bodem, midzwaardkast, nieuwe motor, aggregaat 

NIET 

Duurzaam spelmateriaal 
Knutselmateriaal 

Duurzaam onderhoud op spelmateriaal 
Zandstralen Lelievlet, impregneren tenten 

Duurzaam onderhoud op spelmateriaal 
Verf 
Regulier lasonderhoud van boten etc. 
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