Tot hier, en nu verder
Groeinotitie - Scouting Raamsdonksveer

Deze notitie is een opzet naar de toekomstvisie van Scouting Raamsdonksveer. Het gaat
hierin nadrukkelijk niet over dát we willen groeien, maar over hoe we de ingezette groei
gaan opvangen en doorzetten.
Missie
Onze missie is het bieden van een uitdagende vrijetijdsbesteding aan kinderen en
jongeren uit de gemeente Geertruidenberg. Daarbij moet onze groep een afspiegeling zijn
van onze zeer diverse samenleving. Ieder kind is dus welkom.
Visie
Samen !
stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling.
Code !!
en traditie zijn onze basis, de wet & belofte onze waarde.
Outdoor !
staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur.
Uitdaging ! zoeken we in alles, om ons te ontwikkelen tot zelfstandige scouts.
Teamgevoel !haalt het beste uit onszelf, daarom zijn we trots op elkaar.
Spel ! !
en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten.
Samenvatting
Scouting kan een grote rol spelen in het preventief jeugdbeleid, door kinderen en jongeren
hun eigen waarde te laten ontdekken, maar ook die van een ander. Om zoveel mogelijk
kinderen en jongeren daarvan te laten profiteren, willen we de reeds ingezette groei
doorzetten. Niet alleen in aantal, maar ook in kennis, middelen en duurzaamheid; op alle
fronten dus. Uit een interne enquete en diverse steekproeven (niet representatief) blijkt dat
een écht Scoutinggebouw op een goede locatie daarvoor cruciaal is. Om de groei in
aantal op te vangen moeten we ook groeien in kennis: investeren in onze vrijwilligers dus.
Om daarbij wel de hoge kwaliteit van ons Scoutingspel te waarborgen, is het van belang
ook te groeien in (financiële) middelen, zonder daarbij onze duurzaamheid-doelstellingen
uit het oog te verliezen.

tot hier, en nu verder:

Laat je uitdagen!

Preventief jeugdbeleid
Door de jongeren een vereniging te bieden waar zoveel aspecten van hun persoonlijkheid
worden aangesproken en ontwikkeld heeft dit een preventieve werking op overlast en
onveiligheid. De jeugdleden leren van jongs af aan een positieve moraal en dragen deze
ook uit in de maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging. Daarnaast is het spel van
Scouting avontuurlijk, uitdagend, soms wel eens spannend, waardoor ze eigen
mogelijkheden leren kennen en daarop vertrouwen. Dit zijn belangrijke waarden voor
preventief jeugdbeleid die vaak effectiever zijn dan door de overheid gefinancierd
preventief of curatief jeugdwerk. Jongeren komen in aanraking met politie als partner door
bijvoorbeeld als verkeersregelaar op te treden of te ondersteunen bij evenementen. Dat
schept een andere band en een ander perspectief. De organisatiestructuur van Scouting
met een opbouw in eigen en maatschappelijke verantwoordelijkheid, maakt dat een
Scoutingachtergrond bijdraagt aan zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen dat
doorwerkt in alle facetten van werk en bestaan. Een Scoutingachtergrond draagt bij aan
loopbanen naar leidinggevende functies, creatieve beroepen, ondernemerszin, etcetera.
Groei in aantal
Onderstaande grafiek geeft ons ledenaantal weer over de afgelopen vijf jaar. De zwarte
lijn is hierin het meest interessant, dit is het totaal. Deze lijn laat duidelijk zien dat we na
een -verklaarbare- dip in 2011 al enkele jaren aan het groeien zijn.

Een van de verklaringen daarvoor is een sterke communicatiestrategie, waardoor we meer
bekendheid hebben verworven. De eerste stap is daar nu in gezet, maar door verder te
sleutelen aan ons imago kan het aantal aanmeldingen blijven groeien. Scouting moet
“cool” worden, bijvoorbeeld door activiteiten als de kerktoren-abseil in Geertruidenberg
met wethouder van Oort, voorjaar 2014. Wat de komende tijd veel aandacht gaat
genereren is de aanstaande verhuizing, gecombineerd met ons 25-jarige bestaan in 2015.
Uit een interne enquete en diverse gesprekken blijkt dat veel ouders ons huidige gebouw
afkeuren. Sinds kort zijn we hiermee actief aan de slag, om het gebouw een betere
uitstraling te geven. Dat haalt voor mensen een drempel weg om hun kind aan te melden

bij Scouting. Verhuizen naar een nieuw gebouw, een gebouw dat écht is toegespitst op
Scouting, zou dat proces een enorme impuls geven. Nog daargelaten dat we in zo’n
gebouw beter kunnen werken aan onze missie en visie, bijvoorbeeld door meer
mogelijkheden om samen te spelen en uitdagende activiteiten te doen.
Al deze factoren in overweging nemende, verwachten wij een flinke groei door te maken.
Onze ambitie is om in 2019 een tweede groep op te kunnen starten in de welpenleeftijd
(7-11 jaar). Ook alle groepen daarna kunnen dan groeien, waardoor zij het Scoutingspel
nog beter kunnen spelen. Uiteindelijk levert het ook een stabielere stroom vrijwilligers op
vanuit onze eigen gelederen.
Groei in kennis
Om die groei in het aantal jeugdleden te kunnen faciliteren, moet Scouting
Raamsdonksveer ook investeren in haar vrijwilligers. Zowel kwalitatief (het traject Scouting
Academy) als kwantitatief (meer vrijwilligers).
Sinds enkele jaren is de Scouting Academy ingevoerd in onze groep. Dit houdt in dat
leiding en ondersteuning zich volgens richtlijnen van Scouting Nederland kan kwalificeren.
Met de hulp van onze praktijk- en groepsbegeleider doen onze vrijwilligers steeds meer
kennis op en kunnen zij scouts nog beter begeleiden in hun ontwikkeling.
Niet alleen onze eigen vrijwilligers willen we zo helpen zich te ontwikkelen. We bieden ook
plekken voor maatschappelijke stages, zodat iedere scholier kennis kan maken met
Scouting en onze missie en visie.
Het is onze ambitie om het traject Scouting Academy door te zetten, en in 2019 minimaal
aan de aanbevelingen van Scouting Nederland te voldoen qua aantallen gekwalificeerde
(team)leiders.
Groei in middelen
Om kwalitatief betere programma’s te draaien moet cruciaal materiaal vernieuwd worden.
Om met de tijd mee te gaan moet ook nieuw materiaal aangeschaft worden.
Onze ambitie is om in 2019 een sponsorsysteem op poten te hebben staan wat ons de
financiële middelen verschaft om bovenstaande waar te maken.
Groei in duurzaamheid
Duurzaam omgaan met leefomgeving, materiaal, natuur etc. is al ruim een eeuw de
grondslag van elke Scoutinggroep ter wereld. Om dat door te geven aan onze leden en
het goede voorbeeld te kunnen stellen, hebben we duurzaamheid-doelstellingen
opgesteld. We streven ernaar om:
1) Over het jaar 2020 70% procent minder gas en stroom te gebruiken dan over 2013.
1) Dit is al in gang gezet door het installeren van zonnepanelen die volledig in onze
stroombehoefte voorzien en het plaatsen van een nieuwe energiezuinig ketel.
2) In ontwerp en inrichting van het nieuwe gebouw nemen we die doelstelling mee.
2) In 2019 ons watergebruik drastisch terug te hebben gedrongen, door bijvoorbeeld
opvang van regenwater in het nieuwe gebouw.
3) In het nieuwe gebouw alleen duurzame materialen te verwerken, en vanaf 2019 ook
alleen nog duurzaam spel- en kampmateriaal aan te schaffen.

