Voorstel voor het aanschaffen van promotiemateriaal voor Zeeuwse
groepen
In deze bijlage lees je het voorstel van het team Vinden & Binden m.b.t. het aanschaffen
van materialen die groepen kunnen gebruiken bij het organiseren van bijvoorbeeld een open dag of
wanneer zij aanwezig zijn tijdens een plaatselijk georganiseerd evenement.
In de regioraad van 11 november 2021 mogen de vertegenwoordigers van de groepen voor of tegen
dit voorstel stemmen.

De aanleiding
De regio beschikt over aanzienlijke financiële reserves. In 2018 is er een klankbordgroep financiële
reserves opgericht waarin diverse groepen en enkele regiobestuursleden zaten. In die
klankbordgroep is gesproken over wat nuttige bestedingen van deze reserves zouden kunnen zijn. In
2019 heeft de klankbordgroep een aantal voorstellen geformuleerd die tijdens de regioraad van 12
mei 2020 zijn aangenomen. Er is o.a. afgesproken dat er een bestemmingsreserve van € 10.000,wordt aangehouden voor werving van vrijwilligers en jeugdleden. Om die bestemmingsreserve goed
te besteden is het team Vinden & Binden uitgebreid. Daarover lees je meer in bijlage 5 van de
uitnodiging voor de regioraad van 11 november 2021. Een subteam van dit team heeft nagedacht
over aanschaf en het beheer van materialen die alle groepen in de regio kunnen gebruiken voor de
werving van vrijwilligers en jeugdleden. Voor die aanschaf kunnen we klein deel van de
bestemmingsreserve gebruiken.

Het voorstel
We willen twee promotiesets maken. Eén voor Zeeland Noord (alle groepen boven de
Westerschelde) en één voor Zeeland Zuid (alle groepen in Zeeuws Vlaanderen). De sets worden
beheerd door het team Vinden & Binden. In beide promotiesets zitten drie spandoeken met frames
waarin de spandoeken kunnen hangen. De afmeting zijn 230 x 120 cm. Dit is een handzaam formaat
wat makkelijk op een locatie opgehangen kan worden en wat eenvoudig meegenomen kan worden.
De afbeeldingen die gebruikt worden zijn foto's die zijn gemaakt tijdens regionale opkomsten. De
promotieteksten zijn afkomstig van Scouting Nederland.
Er komt per set 1 spandoek voor de Welpen, 1 voor Scouts en 1 voor vrijwilligers.
In de set vind je ook een USB-stick met hierop de formats van folders, flyers etc. in de huisstijl van
Scouting Nederland. Groepen kunnen deze formats aanpassen naar de eigen groep en uitprinten.
Ook wordt het reglement van het Scouting Zeeland Fonds bijgevoegd zodat groepen kunnen lezen
hoe ze de kosten voor de werving kunnen declareren bij de regio.
In de set komt ook vlag van de regio (die hebben we al) en de regenboogvlag zodat we overal uit
kunnen dragen dat iedereen welkom is bij Scouting.
We willen ook extra (groot) spelmateriaal aanschaffen en of maken wat beschikbaar wordt in de
speelotheek. Deze ideeën worden nog uitgewerkt en zijn niet opgenomen in onderstaande
begroting.
Kosten van de set
€ 190.- voor de spandoeken
€ 20.- voor de PVC buis + doppen
€ 33,- regenboogvlag
€ 15.- onvoorzien/ prijsstijging
Totaal €258.- per set, dus de totale kosten zijn € 516,-

