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Deskundigheidsbevordering bij Scouting

Geachte heer, mevrouw,
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenvereniging van Nederland.
Met ruim 1.000 Scoutinggroepen – ook in uw gemeente – zorgt Scouting voor
een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een
veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor
jongeren. Scouting levert een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke
ontwikkeling van kinderen en de leefbaarheid in wijken.
Binnen onze vereniging vinden we het belangrijk dat vrijwilligers en in het
bijzonder onze leiding en bestuur, goed gekwalificeerd zijn en zorgen voor een
veilig en verantwoord spel binnen een veilige omgeving. Ouders verwachten ook
van onze vrijwilligers dat ze over voldoende kennis en vaardigheden beschikken
om voor hun kinderen een zinvolle vrijetijdsbesteding te organiseren. Kaderleden
worden daarom binnen Scouting getraind en naast een aantal basiskwalificaties,
is het mogelijk diverse vervolgtrainingen en –cursussen te volgen, gericht op
specifieke onderwerpen en vaardigheden.
Gemeente ondersteunen vanuit de WMO vrijwilligers op lokaal niveau.
Deskundigheidsbevordering is daarbij een belangrijk thema. Iedere twee jaar
organiseert Scouting Nederland de Scout-In. Tijdens dit weekend draait het om
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers binnen Scouting. Inhoudelijk gaat
men dit weekend in op de ontwikkelingen van de (spel)programma’s doormiddel
van trainingen en workshops. Uiteraard vormt Scout-In ook een belangrijk
waarderingsmoment voor alle vrijwilligers binnen Scouting. Scout-In19 zal plaats
vinden van 20 tot en met 22 september 2019, op het Scoutinglandgoed in
Zeewolde.
Ik wil u vragen de deelnemende vrijwilligers aan Scout-In19 uit uw gemeente,
een financiële bijdrage te leveren en zodoende mee te werken aan de
ontwikkeling van de vrijwilligers binnen Scouting Nederland en de vrijwilligers in
uw gemeente. Hierdoor blijft het voor hen mogelijk een actueel spel aan te
bieden aan de jeugd en jongeren binnen hun groep en kunnen zij een actieve
bijdrage leveren aan het jeugdbeleid binnen uw gemeente.
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