
PLV lid landelijke raad 
 
Hallo mijn naam is Simon (Landelijkraadslid) en ik ben opzoek naar een sparringpartner op landelijke 
niveau! Inderdaad dat hoor je goed, niet op groeps- of regionaal niveau, maar nog een cirkeltje groter! 
Wil jij samen met mij het verschil maken voor de gehele regio Achterhoek?! Dan ben je bij mij aan het 
juiste adres! Ik zoek iemand met goede (non)verbale kwaliteiten, netwerkvaardigheden en het 
vermogen heeft om mensen te inspireren.  
 
Iedere scoutingregio heeft een eigen bestuur. Het regiobestuur regelt de dagelijkse zaken binnen de 
regio en ervoor, dat de regio input kan leveren aan de landelijke raad. 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 het 
controlerende orgaan van Scouting Nederland en komt twee keer per jaar bij elkaar: in juni en in 
december. 
 
Wat dut wi-j?! 
Scouting regio Achterhoek, kortweg de regio, is een organisatie die de belangen behartigt van 
Achterhoekse scoutinggroepen en helpt bij een hoogstaand scoutingspel. Dit doen wij door het 
organiseren van activiteiten, trainingen en door de groepen bij allerhande zaken te ondersteunen. Je 
wordt lid van het bestuur van deze organisatie en maakt samen met enthousiaste en gedreven scouts 
het verschil voor onze groepen. Scouting Regio Achterhoek bestaat uit 27 scoutinggroepen met 
ongeveer 1600 jeugdleden en 900 vrijwillige kader- en bestuursleden! De regio beslaat het gebied van 
Doesburg tot en met Winterswijk, en van Gorssel tot Breedenbroek. Als plaatsvervangend lid Landelijke 
Raad vertegenwoordig je alle leden van Scouting Achterhoek in de Landelijke Raad van de vereniging 
Scouting Nederland! 
 
En nu praktisch! 
 

 Samen met mij, het lid Landelijkraadslid, zorgen wij voor een goede voorbereiding op de 
landelijke en regionale vergaderingen. 

 Samen informeren wij het regiobestuur en de regioraad van Scouting Achterhoek over de 
agendapunten en besluiten van de Landelijke Raad; 

 Samen overleggen wij met de andere raadsleden van de Landelijke Raad (van andere regio´s) 
over te volgen beleid en/of te maken beslissingen. 

 Agendaconsequenties: ongeveer 4 uur per maand en 2 zaterdagen per jaar voor een periode 
van minimaal 3 jaar. 

 Jij bent bereid om een geldige VOG te overhandigen. 

Ben jij dat betrokken lid van Scouting wat wi-j als regio zoeken? Neem dan voor een vrijblijvend gesprek, 
contact op met mij en ”reageer dan hier”. Meer informatie over onze regio vind je op onze website 
www.scoutingachterhoek.nl 


