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In 2025 …

In twee bijeenkomsten heeft een grote en diverse groep Salwegianen zich gebogen over 
toekomstige ontwikkelingen binnen Scouting Salwega en hoe we daar sturing aan kunnen 
geven. 

Er is gesproken over de drie hoofdthema’s: 

verduurzamen / digitaliseren / financiën

In de volgende pagina’s per hoofdthema de uitwerking daarvan.

Dit document geeft een richting welke we als Scouting Salwega kunnen volgen, echter 
zijn we bij grote veranderingen altijd afhankelijk van draagvlak en goedkeuring binnen de 
vereniging.

Ook hebben we geconstateerd dat het momenteel goed draait bij Scouting Salwega en dat 
willen we graag zo houden!

Kortom een blik vooruit, waarmee we Scouting Salwega een stukje verder op weg helpen.

Met dank aan:

Angela, Auke, Bob, Erwin, Frank, Gerrit Jan, Hans,  
Helge, Johan, Jos, Lucienne, Maarten, Margreet, Marleen,  
Meindert, Michiel, Peter, Rob, Sander, Tom A., Tom vd B.  
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Visie op VERDUURZAMEN binnen Scouting Salwega

In 2025 …

• hebben we als Scouting Salwega een voorbeeldfunctie ten opzichte van andere groepen 
en regio, deze hebben we opgepakt door eigenaarschap te nemen.

• zijn we (nog steeds) zuinig op onze leden, leiding, ouders en bestuur;
• hebben we actief met externe partners samengewerkt aan duurzaamheid. Die hebben we 

actief gezocht en gevonden;
• hebben we duurzaamheid verenigd met het spelprogramma van Scouting, zonder dat dit 

belemmerd wordt of zo wordt ervaren;
• hebben we alles uit ons materiaal gehaald (circulair denken en doen).

Eigenaarschap komt van onderaf.

Praktische ideeën voor verduurzamen

leden / leiding ouders / bestuur ouders / leiding / bestuur
Kampen / Opkomsten Materiaal Gebouw Eigenaarschap(?)

Kick-off groepsactiviteit
Wisz met thema 
duurzaamheid

FSC-gekeurd hout
Alle materiaal duurzaam 

inkopen
Duurzame keuken

Task Force Duurzaamheid
(werkgroep mag ook;)

Gepast inkopen
tegengaan verspilling

Bio-/Ecologische 
schoonmaakmiddelen

Afval scheiden PGA / Lunet III
Advies vragen bij 
Stadsbedrijven

Gedrag aanpassen

Afschaffen / uitfaseren gebruik 
plastic bestek etc.

Alles uit je materiaal halen 
we zijn al op de goede weg

Verbruiksmonitor (energie, 
water, etc.) in de hal

Voorbeeld functie naar buiten.

Jaarlijks groepsactiviteit 
duurzaamheid

Extern advies krijgen
Bijvoorbeeld: 

LED-verlichting
isolatie

aanwezigheidssensors 
verlichting etc.

Fietsen of OV gebruiken  
naar kamplocatie

Energielabel PGA?
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Visie op DIGITALISEREN binnen Scouting Salwega

In 2025 …

… staat het persoonlijk contact binnen Scouting Salwega nog steeds voorop.  
We gebruiken technologie om onze kennis te delen, het werk te vergemakkelijken en om  
ons te tonen aan de buitenwereld. Tijdens de opkomsten kan technologie ingezet worden, 
maar dat is zeker geen vereiste.

Kennis wordt gedeeld doordat alle relevante informatie die nodig is om programma’s te 
draaien of om op kamp te gaan centraal online in één systeem eenvoudig te vinden is.  
Dit wordt gevuld en beheerd door alle gebruikers (veelal leiding) zelf.

Leden, leiding en andere Salwega-vrijwiligers zijn veel minder tijd kwijt met administratie 
omdat de bestaande systemen (zoals Scouting Online) optimaal worden gebruikt en er 
slimme tools zijn die het organiseren van opkomsten en kampen gemakkelijker maakt.
Scouting Salwega is bekend bij haar gehele doelgroep, want ze is online goed te vinden. 
Verhuuraanvragen en ledeninschrijvingen komen veelal binnen via de website.

Randvoorwaarden

•  er wordt altijd eerst geïnventariseerd of er behoefte is om een tool/werkwijze te 
implementeren;

• de toegang is op gebruikersvriendelijke en veilige wijze geregeld;
•  we zullen altijd voldoen aan de wettelijke regelgeving op het gebied van bescherming van 

persoonsgegevens & privacy;
• het bestuur heeft een faciliterende rol (ipv regulerend).  

Acties

•  Website
Analyseer de website en bekijk hoe deze beter / eenvoudiger / aantrekkelijker ingericht 
kan worden. Verbeter de website zodat Scouting Salwega nog beter te vinden is door de 
buitenwereld.

•  SOL
Maak alle persoonsinformatie zo kloppend mogelijk (e-mailadressen!) en maak de 
ingeschreven Salwegianen zélf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze 
informatie. Gebruik deze informatie vervolgens voor alle doeleinden (ook bijvoorbeeld het 
‘t Vonkje en incasso’s). Onderzoek de verdere mogelijkheden m.b.t. analytics, formulieren 
en scoutingverhuur via SOL.

•  Digitaal ontzorgen
Maak een uniforme aanwezigheids-tool voor alle onderdelen. Omarm eventuele andere 
toekomstige ontwikkelingen die onze vrijwilligers kunnen ontlasten.

•  Kennisdeling
Ontwikkel een platform waarbinnen scoutingkennis op een eenvoudige wijze gevonden en 
aangevuld kan worden. Maak ook afspraken over het beheer ervan.
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Visie op FINANCIËN binnen Scouting Salwega

In 2025 …

… is de financiële afhankelijkheid van gemeentelijke subsidies gereduceerd naar maximaal 
10% van de totale begroting van Salwega. Hierdoor ontstaat een gezonde financiële balans 
voor Salwega op de langere termijn. Het streven is om in 2025 geen verplichte groepsacties 
te organiseren voor de onderdelen. De focus bij de onderdelen dient te liggen bij het 
organiseren van een leuke activiteiten en niet bij geld binnen halen voor de groep.

Kortom

•  Maximaal 10% van de begroting afkomstig uit gemeentelijke subsidie
•  Geen verplichte (financiële) onderdeel acties voor de groep

Praktische ideeën om bovenstaande te realiseren zijn:

•  (interne) recruiter werven voor financiële denktank / actieteam (ongeveer 6 personen)
 - Idealiter bestaat dit team uit niet leiding welke op de achtergrond e.e.a. opstarten.

Te realiseren/ in gang zetten door dit team:

•  Structurele (inflatie) correctie per jaar voor contributie
•  Uitbreiden + verhogen Club van 100 bijdrage
•  Verhuurinkomsten verhogen/ indexeren huidige tarieven
•  Verkoop afgeschreven materialen (evt. garage sale)
•  Funding/ Sponsoring
•  Acties
•  Subsidie (door derden)
•  Reduceren kosten (in kaart brengen mogelijkheden)


