Beste bestuursleden,

Leuk dat jullie meedoen aan het tweede traject ‘Bestuursontwikkeling’ in regio Neder Veluwe. We
starten dit traject met een gemotiveerde groep van besturen uit regio Neder Veluwe. We gaan aan
de slag met een aantal onderwerpen in vier bijeenkomsten.

Het programma in vogelvlucht
Avond 1: De meerwaarde van een bestuur
Waarom hebben lokale groepen en regio’s eigenlijk een bestuur nodig? Wat voeg je als bestuurder
toe aan de Scoutinggroep? Deze eerste avond gaan we in op de positie en rollen van
Scoutingbesturen. We kijken ook in de spiegel: wat zijn de gezichten van je eigen bestuur? En we
gaan in gesprek over de kwaliteiten die je als ster(ke) bestuurder nodig hebt.
Avond 2: Hoe organiseren we een Scoutingvereniging
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden – dat is waar het de tweede bijeenkomst over gaat.
Wat doet een bestuur eigenlijk, wat zijn je rechten en plichten als bestuurder? De structuur van de
vereniging staat centraal. Met als doel dat je als bestuurder weet waar je aan toe bent, waar je
gebruik van kunt maken én waar je op aangesproken wordt
Avond 3: Binden, boeien en groeien
Zonder actieve leden bestaat de vereniging niet. Als bestuur ben je verantwoordelijk voor het
werven, inzetten en behouden van vrijwilligers. Dat blijkt in de praktijk nog niet altijd makkelijk te
zijn. Vandaar dat we deze derde avond aandacht besteden aan het binden, boeien en groeien van
vrijwilligers. Wat is precies de cultuur van je vereniging? Wie voelt zich er thuis, hoe wordt er
samengewerkt, hoe gedraag je je als bestuur?
Avond 4: Op koers: ambitie en strategie bepalen
De laatste bijeenkomst staat in het teken van de toekomst. Hoe houd je als bestuur rekening met
snelle veranderingen in de buitenwereld, hoe zorg je dat de stem van leden en deelnemers gehoord
wordt? We behandelen hoe je samen met anderen ambities benoemt en bedenkt hoe je die gaat
waarmaken. En vervolgens vertaalt in werkplannen. Aan het eind nemen we de tijd om
vervolgafspraken te maken.

Praktisch
De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende vier avonden:



3 oktober en 21 november 2016
23 januari en 13 maart 2017.

De avonden starten om 19.30 uur en duren tot 22.00 uur. Vanaf 19.15 is er inloop met koffie en thee.
We beginnen ook echt om 19.30uur zodat we ook echt om 22.00uur kunnen eindigen.
Het programma voor de eerste avond ziet er als volgt uit;
19.30uur
20.00uur
20.30uur
21.00uur
21.10uur
21.40uur
22.00uur

Welkom, programma-uitleg en kennismaking
De “9-gezichten van besturen”; hoe kun je naar besturen kijken
Rol van besturen
Pauze
Kwaliteiten van besturen (competenties)
Bespreken eigen acties als bestuur en uitwisseling
Afronding en drankje

De avonden vinden plaats bij Scouting De Zwervers, Zandheuvelweg 2-A Veenendaal

Voorbereiding eerste avond
Wij willen je vragen ter voorbereiding op de eerste avond de volgende vragen voor jezelf te
beantwoorden;
1. Formuleer de belangrijkste bestuurstaken die een Scouting groepsbestuur volgens jou heeft.
2. Wat vind jij het belangrijkste wat je als bestuur bijdraagt aan de groep ?
3. Vul het formulier “Negen Scouting gezichten” in (zie bijlage)
Wij vinden het belangrijk dat je de vragen individueel beantwoordt en een mening vormt over waar
je in jouw optiek staat als bestuur en waar je naar toe wilt groeien. Om daarna in gesprek te gaan
met je medebestuursleden om te kijken of zij dezelfde visie hebben als jij.

Wij kijken uit naar de eerste bijeenkomst en ontmoeten je graag op 3 oktober in Veenendaal !
Met vriendelijke groeten, de bestuurscoaches,
Wily, Jacqueline, Erwin en Anne Marie

