Beste bestuursleden,

Op 20 november aanstaande staat onze tweede avond ‘Bestuursontwikkeling’ al weer gepland. Wij
kijken er enorm naar uit, zeker na de enthousiaste reacties naar aanleiding van de eerste avond. We
zijn natuurlijk erg benieuwd naar jullie ervaringen met de actiepunten die jullie hebben geformuleerd
aan het eind van de eerste avond en naar de selfies. Die kun je nog tot 13 november mailen naar
am_folke@hetnet.nl !

Het programma voor de tweede avond
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. Centrale rollen: Beheerder en
Kwaliteitsbewaker.

We hebben in de vervolgbijeenkomsten nog de volgende onderwerpen op het programma
staan:
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? Centrale rollen: Verbinder en Kwaliteitsbewaker
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. Centrale rollen: Vooruitkijker en Netwerker.

Praktisch
De tweede bijeenkomst vindt plaats op maandag 20 november 2017 . Ook deze keer ontvangt
Scouting Bennekom ons. (Selterskampweg 68, 6721 AV Bennekom)
We starten de avond stipt om 19.30 en het programma zal duren tot 22.00. Vanaf 19.15 is er inloop
met koffie en thee. We willen jullie vragen om tijdig aanwezig te zijn.

Voorbereiding tweede avond
Wij willen je vragen ter voorbereiding op de tweede avond de volgende documenten vooraf op te
zoeken/mee te nemen en kort door te nemen (indien van toepassing);
1. Huishoudelijk reglement/huishoudelijke regels
2. Vastgelegde afspraken binnen de groep (bijvoorbeeld een afsprakenboekje leiding)
Wij kijken uit naar de tweede bijeenkomst en ontmoeten je graag op 20 november in Bennekom !
Met vriendelijke groeten, de bestuurscoaches
Wily, Jacqueline, Leon en Anne Marie

