
 
 

Regiobestuur zoekt: 

lid landelijkeraad 

De Landelijke Raad is het hoogste orgaan van Scouting Nederland en wordt 

gevormd door de vertegenwoordigers van de regio's, het waterwerk en het landelijk 

bestuur. Per regio is er één afgevaardigde op de Landelijke Raad en in totaal twee 

afgevaardigden vanuit het waterwerk. De Landelijke Raad is het besluitvormende en 

tegelijkertijd ook het controlerende orgaan van de vereniging Scouting Nederland en 

komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in december 

Als lid Landelijke Raad vertegenwoordig je alle leden van de Regio Drie Rivieren 

Utrecht in de Landelijke Raad van de vereniging Scouting Nederland. Hiervoor ben je 

ook lid van het regiobestuur van de Regio Drie Rivieren Utrecht.  

Competenties:  

- Goede (non)verbale kwaliteiten  

- Netwerkvaardigheden  

- Vermogen om mensen te inspireren en te motiveren  

- In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de 

vastgestelde beleidsvisie uit te dragen.  

- Goed samen kunnen werken  

- Bereid tot reizen (Landelijk Raad word gehouden in Amersfoort of Zeewolde)  

Belangrijkste taken als lid Landelijke raad: 

 - Je draagt er samen met je plaatsvervanger zorg voor dat er een goede 

voorbereiding op de vergaderingen plaats vindt.  

- Je bent samen met het Landelijk bestuur verantwoordelijk voor het goede verloop 

van de Landelijke raad 

Belangrijkste taken als lid Landelijke Raad van het regiobestuur: 

- Je neemt deel aan de vergaderingen van het regiobestuur  

- Je informeert het regiobestuur en de regioraad over de agendapunten en besluiten 

van de Landelijke raad en motiveert de leden van het regiobestuur en de regioraad 

tot het uitvoeren van de besluiten. Van het regiobestuur en de leden van de raad 

wordt verwacht dat zij zorgen voor het informeren en motiveren van de 

regiomedewerkers en de leden van de groepen.  

- Je overlegt met de leden van de regioraad over de agendapunten van de Landelijke 

Raad die direct of indirect voor de Scoutinggroepen van belang zijn. Dit gebeurt 

uitgebreid vooraf in de klankbordgroep en samenvattend tijdens de regioraad.  

- Je overlegt met de andere leden van de Landelijke Raad (van andere regio´s) over 

te volgen beleid en/of te maken beslissingen. 

- Je bent als bestuurslid mede verantwoordelijk voor het regiobeleid.  

- Je bezoekt groepen bij bijzondere gelegenheden zoals de opening van clubhuizen, 

het uitreikingen van waarderingstekens, en Koninklijke onderscheidingstekens. 

 



 
 

Wij bieden: 

 De mogelijkheid om veel ervaring op te doen en jezelf te ontwikkelen. 

 De mogelijkheid om veel nieuwe personen te ontmoeten en contacten te 

maken. 

 Een prettige club mensen om je heen die allen maatschappelijk betrokken zijn. 

 Een nuttige en maar vooral ook erg leuke tijdsbesteding. 

 

Aanstelling / benoeming: 

De afgevaardigde Landelijke Raadlid wordt benoemd door de regioraad, voor een 

periode van 3 jaar op voordracht van het regiobestuur. 

Tijdsbesteding: 

- 8 maal per jaar een reguliere vergadering van het regiobestuur (elk 2 uur) 

- 2 maal per jaar een regioraad (elk 2 uur) 

- Regio-activiteiten bezoeken (ongeveer 3 keer per jaar)  

- Het bijwonen van bijzondere gelegenheden. (1 uur per activiteit). 

- 2 maal per jaar het doorlezen van de stukken van de landelijke raad (elk 2 tot 4 uur)  

- 2 maal per jaar het bijwonen van de landelijke raad. (elk 8 uur)  

- Contact houden met andere raadsleden Landelijke Raad (4 uur per jaar) 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joris Ruijs voorzitter Regio Drie 

Rivieren Utrecht. 

 

 


