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1  Introductie 

Even voorstellen 

 

Scouting de Twirre is sinds 1997 actief in de regio Tytsjerksteradiel. We hebben op dit moment 60 

jeugdleden, 12 leiding en 4 bestuursleden. 

Scouting de Twirre is een gemoedelijke, nog vrij jonge scoutingvereniging met een open cultuur. Met 

een team van enthousiaste vrijwilligers, bestuur en met ondersteuning van de ouders van onze 

jeugdleden bieden wij in de gemeente Tytsjerksteradiel en omgeving kinderen en jongeren van 6 tot 

18 jaar een leuke, leerzame en actieve vrijetijdsbesteding. Niet geheel onbelangrijk is het feit dat wij 

een alcohol- en drugsvrije vereniging zijn. 

Iedereen is welkom bij Scouting de Twirre. Voor de kinderen uit gezinnen met een kleine beurs treffen 

wij regelingen met Scouting Nederland. Zij biedt deze families financiële ondersteuning zodat ook 

deze kinderen lid kunnen worden van Scouting. Als Scouting de Twirre zijn wij maatschappelijk 

betrokken in de gemeente Tytsjerksteradiel en wij ondersteunen dan ook diverse sociale 

evenementen binnen de gemeente, zoals Koningsdag en de Dodenherdenking. 

 

De dagelijkse organisatie van een vereniging is een behoorlijk uitdagende, maar een dankbare taak. 

We hebben een beleidsplan voor de periode 2022 – 2024 opgesteld om deze taak in goede banen te 

leiden en om voor de komende jaren een duidelijke richtlijn te hebben.   

Wij nodigen u van harte uit om hier kennis van te nemen.  U bent natuurlijk ook altijd welkom om eens 

een kijkje te komen nemen bij één van onze opkomsten. Voor meer informatie verwijs ik u naar onze 

website www.scouting-detwirre.nl . 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Philippien Blom-Overbeeke 

Secretaris Scouting de Twirre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scouting-detwirre.nl/
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2 Doelstelling en missie 

 

2.1 Doelstelling  

 

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Onze leden maken 

niet alleen vrienden voor het leven, maar groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Scoutingactiviteiten 

zijn veel buiten in de natuur. Andere activiteiten staan in het teken van iets goeds doen voor de 

samenleving. Scouting draagt graag bij aan een betere wereld. 

 

Doelstelling 

Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee kinderen en 

jongeren worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. 

 

De doelstelling uitgelegd: 

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het spel van Scouting in Nederland op grondslag 

van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden 

aan kinderen en jongeren, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de 

persoonlijkheid.. 

 

2.2 Missie 

Scouting de Twirre sluit zich aan bij de missie van Scouting Nederland: 

"Scouting is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenorganisatie, die haar 

leden met het Scoutingprogramma een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. In 

dit Scoutingprogramma wordt in actief samenspel met leeftijdsgenoten, geïnspireerd op het 

buitenleven, een bijdrage geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid. Hierdoor leren 

scouts met respect voor zichzelf en hun omgeving de eigen grenzen te verkennen en 

verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen." 

 

2.3 Kernwaarden 

Onze kernwaarden zijn samenwerking, ontwikkeling en avontuur.  

We dagen onze scouts uit om zich goed te ontwikkelen als individu en als groepslid. Binnen dit kader 

vinden wij het belangrijk om opkomsten te organiseren die bijdragen aan de ontwikkeling van het 

zelfbeeld, kunde en groepsproces, rekening houdende met de capaciteiten van iedere leeftijdsgroep. 

 

Daarnaast staat samenwerking bij ons centraal. Scouting doe je samen. Al vanaf de jongste 

leeftijdsgroep leren onze jeugdleden samen te werken, samen te spelen en voor elkaars ideeën 

open te staan. Binnen de vereniging vinden wij het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt 

en inspraak kan hebben op de vormgeving van opkomsten, rekening houdende met de 

capaciteiten van iedere leeftijdsgroep. 

 

Ten slotte is avontuur één van onze kernwaarden. Scoutingopkomsten zijn bedoeld om 

avonturen te beleven en positieve herinneringen te maken die levenslang zullen blijven 

hangen. Onze opkomsten en kampen worden ingericht om dit te faciliteren. 
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3 Spel 

 

3.1 Wat bieden wij onze jeugdleden? 

Bij Scouting de Twirre kennen wij een viertal groepen van jeugdleden, speltakken genaamd: 

• Welpen (6 t/m 8 jaar) 

• Verkenners (9 t/m 11 jaar) 

• Scouts (12 t/m 14 jaar) 

• Explorers (15 t/m 18 jaar) 

 

Elke speltak binnen de Twirre heeft zijn eigen opkomst op het scoutinggebouw. Voor de welpen, 

verkenners en de scouts zijn de opkomsten op de zaterdagochtend van 10:00 tot 12:30 uur. De 

explorers komen samen op vrijdagavond van 19:30 tot 22:00 uur. Tijdens de opkomsten maken wij 

gebruik van de doorlopende leerlijn, waarbij de activiteiten passen bij de leeftijd van het jeugdlid. 

Naarmate een jeugdlid ouder wordt, worden de activiteiten moeilijker en meer uitgebreid. Hierdoor 

wordt het jeugdlid steeds zelfstandiger en krijgt hij/zij steeds meer verantwoordelijkheden en steeds 

minder begeleiding. Uiteindelijk gaan de oudste jeugdleden zelf hun activiteiten plannen en de leiding 

wordt steeds meer begeleiding.  

Scouting de Twirre werkt met goed opgeleide Scoutingleiding, die op hun beurt worden begeleid en 

ondersteund door onze eigen praktijkbegeleider en groepsbegeleider (vacature). 

Activiteiten voor de opkomsten worden gepland en uitgevoerd vanuit de acht activiteitengebieden die 

binnen scouting worden gehanteerd: 

 

* Uitdagende scoutingactiviteiten: activiteiten rondom een techniek, zoals op kamp gaan,  

hakken en stoken, kaart en kompas, pionieren, routetechnieken, hiken en werken met een  

zakmes. 

* Buitenleven: activiteiten rondom het beleven van de natuur en overleven in de natuur, zoals 

 survival, kennis van plant en dier, milieu en natuurbeheer (Natuurwerkdag Staatsbosbeheer). 

* Expressie:  activiteiten waarmee je je kunt uitdrukken, zoals muziek en dans en zelf een film  

maken, toneel spelen en handvaardigheid. 

* Sport & Spel:  met de eigen speltak en/of anderen binnen- en buitenspellen doen 

* Identiteit: activiteiten die te maken hebben met wie je zelf bent (zelfbeeld) en de  

groepsidentiteit. 

* Samenleving: activiteiten die te maken hebben met je eigen omgeving, cultuurerfgoed en  

maatschappelijke participatie (Dodenherdenking, Brommels, Sinterklaas, Koningsdag e.d.). 

* Internationaal: activiteiten rondom kennis over Scouting wereldwijd, uitwisseling met andere  

culturen (World Jamboree, Jamborette, kamperen in het buitenland). 

* Veilig & gezond:  activiteiten in het kader van goede voeding (zelf koken) en veiligheid. 

 

Naast de bovengenoemde activiteitengebieden biedt Scouting de jeugdleden een grotere sociale 

omgeving buiten thuis en school. Het is fijn om ook vriendjes te hebben op Scouting waar iedereen 

gelijk is, je hoort er altijd bij. De ontwikkeling die de kinderen bij Scouting doormaken geeft hen veel 

bagage mee voor hun verdere ontwikkeling tot volwassenheid. 

Naast de opkomsten hebben we ook zeer regelmatig vergaderingen, zoals de speltakvergaderingen, 

de groepsraadvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Deze vinden door de week ‘s avonds 

plaats in het scoutinggebouw. 
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4 Vrijwilligers [beleid] 

 

4.1 Vrijwilligers 

Alle functies, rollen en taken binnen de vereniging worden volledig uitgevoerd op vrijwillige basis. 

Werving, behoud en begeleiding van de vrijwilligers vormt hiermee een van de belangrijkste 

taken van het dagelijks bestuur. Vrijwillig is echter niet vrijblijvend. Voor alle vrijwilligers geldt dan 

ook het volgende: 

•  Alle vrijwilligers binnen Scouting de Twirre moeten in het bezit zijn van een VOG. 

•  Alle vrijwilligers binnen Scouting de Twirre moeten op de hoogte zijn van en zich 

houden aan de gedragscode. 

•  Alle vrijwilligers binnen Scouting de Twirre zijn medeverantwoordelijk voor het 

uitvoeren van het beleid van de vereniging. 

•  Alle vrijwilligers zijn op de hoogte van het calamiteitenplan en weten dit te vinden. 

•  Voor de vrijwilligers is het Huishoudelijk Reglement beschikbaar met alle belangrijke 

informatie die zij moeten weten over de vereniging. 

 

4.2 Nieuwe vrijwilligers 

Iedereen die leiding wil worden kan op uitnodiging van de groepsbegeleider en/of de  

praktijkbegeleider eerst een aantal keer kijken of het wat voor hem of haar is.  

Zo ja, dan wordt deze persoon daarna benoemd als stagiair en ondertekent een vrijwilligerscontract. 

Na de drie maanden proefperiode beslist het team of ze iemand willen voordragen als aspirant leiding.   

De groepsraad beslist of iemand wordt benoemd in de functie van aspirant leiding. De benoeming is 

wel afhankelijk van het feit of er een VOG overlegt kan worden. De penningmeester zal de aanvraag  

voor het VOG direct na de benoeming door de groepsraad in werking stellen. 

De teamleider beslist samen met de groepsbegeleider of iemand doorstroomt van aspirant leiding 

naar volwaardige leiding. 

 

4.3 De praktijkbegeleider en de groepsbegeleider (vacant) 

Alle leiding krijgt de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen binnen Scouting. Zij worden hiervoor 

begeleid door de praktijkbegeleider. De vereniging stelt de middelen beschikbaar om een 

leidinggevende te kwalificeren. De praktijkbegeleider bewaakt en optimaliseert de kwaliteit van 

het spel en de vrijwilligers bij de scoutinggroep. De praktijkbegeleider stimuleert niet alleen de 

kwaliteit van individuen, maar ook van de leidingteams en het bestuur. Hij/zij coacht en motiveert 

de vrijwilligers om meer uit zichzelf te halen en begeleidt hen in het ontwikkeltraject. 

 

De praktijkbegeleider werkt nauw samen met de groepsbegeleider. De groepsbegeleider houdt 

zich bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar is er ook om 

de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden en zet zich in als er zaken niet 

lekker lopen. De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur, als 'vertegenwoordiging' van de 

teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur, de praktijkbegeleider en de 

leidingteams.  
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4.4 Leiding 

Op het moment van schrijven (najaar 2022) heeft onze vereniging een licht tekort aan leiding. 

Om een gezonde doorstroom van leiding te bewerkstelligen is het essentieel dat de oudere Scouts en 

de Explorers goed verbonden blijven met de vereniging; zij vormen immers de toekomstige leiding. 

De oudste Scouts kunnen al kennismaken met het leidinggeven bij de jongere speltakken 

door de maatschappelijke stage bij onze vereniging te lopen. Dit dient de Scoutsleiding actief 

te promoten onder haar leden. Het doel hiervan is om de doorstroom van jeugdlid naar leiding 

 

te versnellen en te vereenvoudigen, gezien ze al bekend zijn met (een deel) van het 

takenpakket van leiding. 

 

Daarnaast is het essentieel om de doorstroom van Explorers naar leiding aan te wakkeren. 

Echter, hiervoor is voldoende aanwas bij de Explorers nodig. Het is dus belangrijk dat de 

jeugdleden binnen deze speltakken enthousiast blijven over Scouting. Om dit te 

bewerkstelligen zal de praktijk-/groepsbegeleider actief overleg voeren met de Explorerbegeleiding en 

Scoutsleiding met betrekking tot de kwaliteit van het scoutingspel.  

Zo nodig zal het groepsbestuur bijsturen. 

 

Het doel is om eind seizoen 2022 in ieder geval drie nieuwe leiding te werven, zodat de bestaande 

leiding niet overbelast worden en zodat we kunnen blijven groeien. 

 

4.5 Ouders 

In de periode van 2022-2024 wordt de basis gelegd voor het intensiever gebruik maken van de 

kennis en kunde van de ouders van jeugdleden.  

Dit vraagt om het actief promoten van onderhoudsactiviteiten onder de ouders en op ouders afstappen 

die relevante kennis kunnen bijdrage aan onze vereniging. 

Aan het einde van seizoen 2024 hebben we een pool van ouders die ons kunnen helpen bij diverse 

taken en activiteiten binnen de vereniging. 

 

4.6 Overige competenties voor vrijwilligers  

Naast de reguliere kwalificaties voor leiding en kader zijn er ook andere competenties die 

waardevol zijn voor vrijwilligers en waar meer aandacht aan kan worden besteed. 

Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld EHBO, communicatie en scoutingtechnieken. 

De groepsbegeleider/praktijkbegeleider zullen hier actief mee aan de slag gaan en vrijwilligers 

motiveren om bepaalde trainingen of cursussen te volgen. 

Voor sommige trainingen kunnen we ook naar leden of ouders kijken die de specifieke kennis in huis 

hebben om het te organiseren. 
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5 Accomodatie & materiaal 

 

5.1 Het scoutinggebouw 

Om onze leden alles wat scouting is te kunnen (blijven) bieden, hebben wij als Scouting de Twirre een 

ruimer en veilig gebouw nodig, met daarbij voldoende bergruimte en een ruim buitenterrein om onze 

vele buitenactiviteiten te kunnen doen.  

Er is door Scouting Nederland voor Scouting de Twirre een groeipotentie rapport opgesteld. 

Afhankelijk van een aantal factoren kunnen wij als Scoutingvereniging in Tytsjerksteradiel behoorlijk 

groeien en meer kinderen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding bieden. Helaas wordt deze groei 

op dit moment door ruimtegebrek in ons huidige gebouw geremd. Wij willen graag uitbreiden, maar 

vanwege  ruimtegebrek hebben wij al diverse  kinderen en ouders moeten teleurstellen. We hanteren 

op dit moment een wachtlijst voor de scouts en verkenners. 

 

Daarnaast kunnen wij nu geen ruimte bieden aan de organisatie van regionale Scoutingactiviteiten in 

Fryslân. Als vereniging willen wij heel graag het regionale Welpenspel en de Baden Powelltocht een 

keer  organiseren.  Tijdens de Baden Powelltocht komen scouts uit heel Fryslân kennis maken met de 

omgeving van Tytsjerksteradiel en dit gaat natuurlijk gepaard met de nodige media aandacht 

waarmee wij Scouting de Twirre en Scouting Fryslân op de kaart kunnen zetten en wat voor ons kan 

leiden tot aanwas van nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers. 

Ook zou het leuk zijn om een keer het Scoutingcafé te organiseren. Dit is een avond voor alle leiding 

en bestuursleden uit heel Fryslân, waar eerst samen gegeten wordt en daarna zijn er workshops voor 

de leiding en wonen de bestuursleden de vergadering van de regioraad bij. 
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5.2 Een nieuw gebouw 
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6 Bestuur & organisatie 

 

6.1 Het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur zal er te allen tijde naar streven alle functies van het dagelijks bestuur te 

hebben bekleed. Bestuursfuncties worden aangegaan voor een periode van 3 jaar zoals omschreven 

staat in de statuten met een maximum van 9 jaar. Hier kan een uitzondering voor gemaakt worden 

mocht er geen vervanging te vinden zijn. 

 

Het dagelijks bestuur streeft ernaar om zichtbaar te zijn voor de leden en ouders van de 

vereniging. Zij zal proberen regelmatig vertegenwoordigd te zijn bij de vereniging, deel te nemen 

aan de activiteiten en zo goed mogelijk vertegenwoordigd te zijn op de groepsraad. Om openheid 

van zaken te geven over zaken die binnen het bestuur worden besproken maakt het bestuur 

enkele keren per jaar een Nieuwsbrief. 

 

6.2 Beleidsplan 

Het bestuur houdt zich aan het beleid van het meerjarenplan. Uiteraard staat het bestuur ook open 

voor nieuwe initiatieven en ideeën waar voldoende draagvlak voor is. 

Het beleid uit het beleidsplan wordt jaarlijks op de groepsraad geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

 

6.3 Communicatie 

Duidelijke communicatie is ontzettend belangrijk binnen een vereniging. 

Ten behoeve van het contact met de leden dient de administratie van de leden in ScoutsOnLine up-to-

date te zijn. Dit is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders, secretaris en de 

penningmeester. 

 

Het bestuur stimuleert het contact tussen ouders en vrijwilligers door: 

• Het inplannen van een jaarlijkse ouderbijeenkomst. Meestal is dit de laatste opkomst van het 

seizoen. 

• Het duidelijk zichtbaar maken van de leidingteams op de website. 

• De vrijwilligers te motiveren actief het gesprek aan te gaan met ouders en leden voor of 

na een opkomst. 

 

6.4 Media 

Scouting de Twirre maakt gebruik van diverse media om haar activiteiten aan de buitenwereld 

kenbaar te maken. 

 

De media die gebruikt worden zijn: 

• Facebook 

• Instagram 

• Nieuwsbrief 

• Regionale krant 

• Whatsappgroep met ouders 

 

Via deze kanalen laat de vereniging zien wat scouting inhoudt en waar we mee bezig zijn. 

Het seizoen 2022-2023 is ons jubileumjaar, Scouting de Twirre bestaat dan 25 jaar. We willen hier via 

de lokale media aandacht aan gaan geven om zo onszelf in het zonnetje te zetten. 

We hopen en verwachten dat dit ook nieuwe leden en vrijwilligers op gaat leveren. 
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7.1 Financiële situatie 

Scouting de Twirre bekostigt al haar activiteiten voornamelijk vanuit de binnenkomende contributie. 

Een deel van de contributie gaat naar de huur van het gebouw en dit wordt betaald aan de Stichting ’t 

Kampvuur. De beheerstichting  ‘t Kampvuur is een formele rechtspersoon van Scouting de Twirre. Het 

bestuur van de beheerstichting beheert de roerende, onroerende goederen van de vereniging en zij 

betaald het onderhoud van het gebouw, de energiekosten, het waterverbruik en de gemeentelijke 

belastingen. 

Het overige deel van de contributie wordt gebruikt voor activiteiten voor de kinderen, zoals 

spelmaterialen, regioactiviteiten en kampen. 

Jaarlijks ontvangen wij vooralsnog van de gemeente een vastgestelde subsidie en genereren wij 

gelden door middel van sponsoring en deelname aan sponsoracties. 

De financiën voor zowel de beheerstichting ’t Kampvuur las de vereniging worden beheerd door onze 

penningmeester. 

 

Voor de verbouwing worden fondsen verworven en willen we lokale bedrijven benaderen voor 

sponsoring.  

 

De bestuursleden en kaderleden van Scouting de Twirre zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen 

beloning. Daarnaast heeft de vereniging niemand in loondienst. 

 

 

7.2 Contributie 

We willen de contributie zo laag mogelijk houden, zodat ook kinderen met ouders die het niet zo breed 

hebben lid kunnen zijn. 

Op dit moment bedraagt de contributie €17,50 per maand. We betalen als vereniging de 

deelnamekosten aan regionale activiteiten en het Pinksterkamp Dwingeloo. 

Zomerkamp komt voor rekening van de ouders, maar ook hier proberen we de kosten zo laag mogelijk 

te houden. 

 

7.3 Sociale minima 

Ondanks dat Scouting één van de goedkoopste vormen van georganiseerde vrijetijdsbesteding 

voor kinderen is, is het betalen van de contributie of het kampgeld voor sommige ouders een 

knelpunt. Wij vinden als Scouting de Twirre dat het voor iedereen haalbaar moet zijn lid te worden 

van de Scouting. Wij zullen daarom ten allen tijde meedenken aan een haalbare oplossing, 

mochten ouders hierom vragen. Scouting Nederland biedt hiervoor diverse tips en heeft een eigen 

ondersteuningsfonds. Onze penningmeester kan de ouders met de aanvraag helpen. 
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8.1 Samenwerkingen 

Scouting de Twirre  is lokaal actief betrokken en werkt samen met verschillende organisaties in de 

omgeving: 

• Scholen in en om Burgum 

• Scouting Fryslân 

• Welkoop 

• Gemeente Tytjerksteradiel 

• Glinstra State 

• It Fryske Gea 

• Natuurmonumenten 

• Staatsbosbeheer 

• Diverse verenigingen uit de regio 

• Ondernemersvereniging de Himbo in Burgum 

 

Het is met name de taak van het bestuur om Scouting de Twirre onder de aandacht te brengen bij de 

lokale politiek. Zij maakt daar zaken bespreekbaar die voor de vereniging belangrijk zijn. 
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Naam  

Scouting de Twirre 

 

RSIN nummer 

820586870 

 

Registratie Kamer van Koophandel Noord-Nederland 

KVK-nummer 01148407 

 

Contactgegevens 

Scouting de Twirre 

Postadres: Hillamaweg 66, 9251KC, Burgum 

Adres scoutinggebouw : Dokter Ypeijlaan 10, 9257MR, Noardburgum 

 

Bankrekeningnummer 

NL62 RABO 0349 8624 19 

 

Bestuurssamenstelling 

 

Voorzitter 

Dhr, Rients Turkstra 

rientsenwilly@turkstra.nl 

Secretaris 

Mevr. Philippien Blom-Overbeeke 

secretariaatdetwirre@gmail.com 

Penningmeester 

Dhr. Edgar Boonstra 

penningmeesterdetwirre@gmail.com 

 

 

Algemene informatie 

www.scouting-detwirre.nl 

 

 


