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Raad van Afgev aardigden
Van de 101 leden - inclusief het Bestuur - dte de RvA
telt, waren er op de vergadering van 20 juni 1970 77 aan-
wezig; een kwart was afwezig - een aantal zelfs
zonder bericht - daar moet wel iets aan gedaan worden.
Er is, met een onderbreking voor de lunch, van tien tot
vijf uur vergaderd. Een der resultaten: 19 bladzijden no-
tulen, die begin juli werden verzonden.
Aan de hand van die notulen geven wU hierna de geno-
men besluiten. enz. door:

'1. Het financieel verslag over 1969 werd, op voorstel van
de'financi6le contact-commissie', goedgekeurd.

2. Het algemeen jaarverslag over 1969 werd goedgekeurd.
3. Het streven naar fusie met de KV werd in principe

goedgekeurd; de RvA wordt van het verloop der ver-
dere fusiebesprekingen op de hoogte gehouden en
ontvangt t.z.t. ter beoordeling concrete voorstellen, o.a.
inzake financien, structuur en spelmethodieken.

4. De beleidsnota 1970/1971 e.v. werd goedgekeurd.
5. De begroting voor 1971 annex voorstel contributie-

verhoging werd wel aangenomen, maar het Bestuur
vond de meerderheid waarmee dit gebeurde, onvol-
doende. Dit onderwerp komt in de najaarsvergadering
opnieuw op de agenda, na voorbespreking met een
iets grotere'fin. cont.-cie'.

6. Het voorstel Spelregels 'De Groep' werd goedgekeurd,
maar met weglating van het VT-gedeelte omdat op dit
punt geheel nieuwe voorstellen door de Nat. Cie-VT en

NVTR zullen worden ingediend.
7. Het voorstel nieuwe Klasse-eisen voor landverkenners

werd goedgekeurd.

Voor een aantal agendapunten was geen tijd meer. Die
komen, evenals de begroting, in het najaar - 28 novem-
ber - aan de orde. Het betreft dus in elk geval:
a. Begroting en contributie 1971.

b. Fusie NPV/KV: vorderingen besprekingen.
c. Doel, grondslag en belofte.
d. Nieuwe Welpenwet.
e. Functionering RvA: ook hierover komt een voorbespre-

king met enige RvA-leden.

Tot slot vermelden wU nog de vragen en suggesties uit
de vergadering, waaraan het Bestuur aandacht zal be-
steden, zo mogelijk v66r de najaarsvergadering:
. Handtekening WL resp. VL in plaats van GL op de for-

muliertjes voor vaardigheidsinsignes.
. Inning alle contributies, dus ook die van leid(st)ers en

groepscommissieleden, via de groep (GL).
. Opnieuw deskundig advies over effectenportefeuille.
. Aandacht ledentallen.
. Ander of tweede algemeen jaarverslag.
. Nog een studie-onderwerp: gebruik van drugs.
. Tweede ('interne') begroting.
. Economischer opzet van de Scout Shop.

v. d. G.

171



VERGADERING VAN DE
RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN
een bijeenkomst van kruideniers

20 juni 1970: bestuursleden, afgevaardigden en een handje vol 'publiek'
Padvindersvlaggetjes op tafel. 10.15 uur Esplanade, de vergadering begint.

De notulen van de vergadering van
1969 worden goedgekeurd. Hierna ter
afwisseling: de rondvraag.
Zit de KV in de zaal? Dit is niet het
geval. Kunnen WL/VL de insignefor-
mulieren onderiekenen inolaats van
Ce groepsleiders? Hier wordt over
nagedacht.
Kunnen de niet verzonden lustrum-
programma's (presentatiedag) toch
nog worden rondgestuurd vanwege
de idee6n? Dit kan niet. Ze zijn niet
meer. Hoe zat het met de bijeen-
komst in Odijk? Met de minister. Wie
mocht hier naar toe? Waar was de
allure? De organisatie werkte inder-
daad niet oerfekt.
Allemaal 'belangrljke' vragen die 'be-
langrijke' antwoorden krijgen!

Het financieel veislag 1969. De finan-
cidle commissie heeft het goed be-
studeerd. ZiJ doet behoorlijke sug-
gesties. Hieruit neem ik over:

- het doen oostellen van een her-
ziene begroting (voor intern ge-
bruik) welke doorzichtiger, over-
zichtelijker en anders gegroe-
peerd moet zijn.

- een zakelijker beleid ten opzichte
van achterstallige contributiebeta-
I i ngen,

- heffing contributie binnen 6en
groep voortaan in e6n aanslag
aan de groepsleiding.

- andere taak en wijze van benoe-
ming van de financidle commissie.

De penningmeester gaat in op het
verlies bij de verkoop van lepeltjes
voor het knobbelspel.
Het is de schuld van het bestuur van
Scouting Nederland. De penning-
meesters van de vier organisaties
zijn voor een fait accompli gesteld.
Naderhand blijkt dat de penningmees-
ters wel degelijk - zij het telefo-
nisch hierover overleg hebben ge-
pleegd. lemand merkt op dat het niet
juist is de verantwoordelijkheid af te
schuiven op Scouting Nederland.
Tenslotte blijkt dat de penningmees-
ters wel degelijk ja hebben gezegd
tegen de lepeltjesactie Het is alleen
wat tegengevallen, nou ja f40.000,-!
Gelukkig is er een mogelijkheid dit
verlies weg te werken. Voor de groe-
pen werk aan de winkel en geld in
het groepslaadje. De groepsleiders
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ontvangen binnenkort bericht.
Aan een zakelijker beleid van de
Scout Shop wordt gewerkt. Terecht,
want al jaren ztjn op deze vergade-
ring klachten te horen over de eigen
winkel.
Een afgevaardigde merkt op dat de
l;quiditeitsverbetering van de Vereni-
ging ten koste is gegaan van de
groepen. En 'De Verkenner 'blijft
maandelijks als oud-papier achter in
de troeohuizen. Moet dat nu alle-
maal? De opmerkingen worden niet
beantwoord.
Het Bestuur is kennelrjk murm ge-
worden voor opmerkingen over 'De
Verkenner'. Ook niemand anders rea-
geerr.
Het verslag wordt evenwel goedge-
keurd. De penningmeester krijgt de-
charge. De voorzitter constateert nog
dat financi6le zaken moeilijk zijn.
Deze constatering is bedoeld voor de
afgevaardigde die wat al te spontaan
zrjn bezwaren tegen het financieel
verslag op schrift had gesteld en aan
de overigen had toegestuurd. In een
gesprek tussen hem en een lid van
de financidle commissie is veel van
zUn kritiek weggepraat.

Na het financieel verslag het jaarver-
slag 1969.
Nauwelijks een opmerkingvan belang
wordt gehoord. Alleen, betekent
'geen opmerking' ook een goedkeu-
ring van het gevoerde beleid? De
vergadering komt er niet uit, want
het jaarverslag haakt nog onvoldoen-
de in oo de beleidsnota voor het be-
treffende jaar.

Fusie NPV/KV. ledereen durft alles te
zeggen, want de KV is toch niet in
de zaal. De voorzitter gaat uitvoerig
in op het hoe en waarom. Hij stelt
duidelijk dat het Bestuur het erover
eens was dat fusiebesprekingen
moesten worden begonnen maar -al valt dit niet uit de circulaire oo te
maken - dat de RvA dit nog moet
bekrachtigen.
Wel was overleg gepleegd met de
GC'en en Contact Commissie. Deze
waren v66r!
De KV had het besluit om fusiebe-
sprekingen te beginnen al eerder
voor elkaar, maar zii is dan ook min-
der democratisch georganiseerd. Dit

ontlokt iemand de opmerking 'nog
minder'.
Voor zover bekend zijn de reacties
op het fusiebericht nogal verschil-
lend. E6n KV-lid heeft bedankt. De
reacties hangen af van al gereali-
seerde samenwerking per plaats of
gewest. Als de RvA akkoord gaat
met het beginnen van fusiebesprekin-
gen zal een stuurgroep worden ge-
vormd van NPV en KV om het een
cn ander voor te bereiden. De voor-
zitter verzoekt niet te oraten over de
wJze van publiceren - hij heeft zijn
exclses immers al min of meer ge-
rnaakt - maar over het te nemen
nrin.inAh6clr rii

De vergadering komt nu pas goed op
gang. Moties die thuis zijn opgesteld
worden voorgelezen. Sommigen heb-
ben bezwaren, anderen zijn vo6r on-
der voorbehoud en weer anderen zijn
op z'n Rotterdams 'teuge
Velen vinden de informatie te sum-
mier. Het Bestuur legt vele malen
uit dat het om nietmeerdan een prin-
cipe-besluit gaat.
Bedroevend is dat maar weinigen het
kunnen opbrengen niet over de wijze
van publiceren te spreken.
lemand roept tenslotte uit of het no-
dig is dat de voorzitter na z'n excu-
ses ook nog op z'n knieidn gaat lig-
gen. De voorstanders krijgen hierna
de overhand. En met het voortgaan
van de discussie begint tenslotte
iedereen te begrupen dat het alleen
maar gaat om het op gang brengen
van de fusiebesprekingen en dat het
hoe pas later aan de orde komt. Ook
de laatste 'teuge'-stemmers raken
voor. Zii vinden nu alleen nog maar
de verlovingstijd van NPV en KV wat
kort. Hierop zegt de voorzitter: 'dit is
modern'. Waarop een andere afge-
vaardigde vindt dat een aantal afge-
vaa rdi gden 'ges I achtsgemeenschap
vo6r het huwelijk uitlokken'. Nou dnl
Unaniem wordt dan besloten de 'ge-
wettigde geslachtsdaad' tussen NPV
en KV verder voor te bereiden. En
ter meerdere glorie: er volgt nog een
motie waarin wordt aangedrongen
ook de meisjesorganisatie hierbU te
betrekken. Dit maakt, in ieder geval
de vergelrjking wat re6ler.
De voorzitter memoreert dat de Prins
het geloof in een fusie al lang heeft
verloren. 'Dat lukt ie nooit' heeft hij
recentelijk verklaard.. 'lk heb het vijf
keer geprobeerd en het is op niets
uitgelopen'.
De Koninklijke Commissaris kan te-
vreden zijn.

Beleidsnota 1970-'71 (zie voor de
tekst elders in dit blad)
Op een desbetreffende vraag ant-
woordt de vooi'zitter dat de beleids-
nota hier en daar moet worden aan-
gepast in verband met de op handen
zr..jnde fusie. Welke die aanpassin-



gen zijn worden niet vermeld. Een af-
gevaardigde vindt dat de Spelraad
zich behalve met de in de nota ge-
noemde punten ook moet bezighou-
den met het drug-gebruik. 'De drugs
hebben hun entree ook in de NPV
gemaakt', zegt hU. Een constatering
die voor zich soreekt. Waarom elders
wel en bij ons niet. Het is onbegrupe-
lijk dat hierop noch van de kant van
het Bestuur noch door de andere af-
gevaardioden op wordt ingehaakt.
Het zou verstandig zijn hier een on-
derzoek over in te stellen, opdat ten-
minste snel een standount wordt be-
oaald. Of wachten we net als met
de 'Sexualiteit' tot het mosterd na de
maaltijd is?
Het gestelde over 'zeeverkenners'
geeft aanleiding tot heel wat vragen
en opmerkingen. Jammer dat de NC-
ZV ontbreekt lemand is van mening
dat het gevoerde en te voeren be-

hoek. Van de zijde van de NVTR -nog met Angola in het achterhoofd

- wordt gevraagd hoe de NPV zich
opstelt tegenover padvindersgroepen
die in conflict zUn met het regiem van
hun land. Het standount is dat de
NPV geen steun verleent aan activi-
teiten van groeperingen buiten de
eigen landsgrens. Ook Griekse bal-
lingen moeten het derhalve zonder
steun stellen evenals Zuid-Molukkers.

Over naar de begroting 1970. De
kruideniers gaan er eens lekker voor
zitten! Aannemen betekent een con-
tributieverhoging van f1,70. De pen-
ningmeester legt uit dat de verho-
ging twee oorzaken heeft.

- de autonome kostenstijging van
A O/^ hotnaan naar lz,,--. ..omt op een
contributieverhoging van f 0,70.

- de uitbreiding van de subsidie
aan de gewesten vanwege het

sluit. Dit kan niet eerder dan dat en-
kele afgevaardigden hun mandaat
nog eens gedtaleerd hebben. Discus-
sie, blijkt wel, heeft eigenlijk geen
enkele zin. Na schorsing volgt de
stemming: 32 vo6r, 23 tegen en 6
blanco.
De voorzitter vindt het aantal voor-
stemmen te gering en neemt het
voorstel terug. Niemand vraagt zich
af of een aangenomen voorstel (dus
een besluit) wel kan worden terugge-
nomen. Het woord is nu aan de na-
jaarsvergaderi ng.
Niemand houdt er verder rekening
mee dat groeps-penningmeesters niet
weten waar ze aan toe zijn. Vergeten
is dat eerder is gevraagd zo vroeg
mogelrjk een contributieverhoging be-
kend te maken. Zij doen er echter
verstandig aan toch maar f 1,70 per
lid me6r te vragen want hier zal het
straks toch wel op uit draaien.

leid niet zo sterk is. 'lk moet u wel
tegenspreken natuurlUk', zegt NC-
Vermeulen.
Dit 'natuurlUk' begrUpt niemand, of
kan een NC geen fouten maken.
De paragraaf over Training en Vor-
ming geeft eveneens stof tot vragen.
De NC-en Training en Vorming van
NPV en KV moeten samen net zo
lang in een hok worden opgesloten
totdat zij een gemeenschappelijke
aanpak hebben gevonden. Een sleu-
telbewaarder blijkt aanwezig. Schenk
wijst erop dat de speltakken het be-
leid bepalen en training alleen maar
uitvoert. Wederom wordt de vraag
gesteld of regionale Gilwell-cursus-
sen kunnen worden gehouden.
Schenk bezingt opnieuw de terreinen
van Ommen met als gevolg dat het
niet doorgaat. En de vergadering
heeft er vrede mee.
De politiek kijkt ook even om de

aantrekken van gewesteluke me-
dewerkers (verhoging f 1,-).

Vele afgevaardigden hebben de be-
groting goed gelezen en komen met
allerhande slimmigheidjes. Hier wat
af en daar ook wat: een oaar hon-
derd gulden is weer verdiend. Ver-
der is het NHK volgens bepaalde af-
gevaardigden nog steeds'te duur' en
moet 'De Verkenner' - daar heb je
het weer - niet verplicht worden ge-
steld.
Jongbloed doet een poging uit te leg-
gen dat de begroting is gebaseerd
oo eerdere besluiten van de Raad
van Afgevaardigden. Het is van
tweeen 66n: of de begroting wordt
aangenomen of eerder genomen be-
sluiten worden teruggedraaid. Maar
waar blijf je dan. Opnieuw volgen
suggesties voor enkele'kruimeldief-
stallen' op de begroting.
De voorzitter dringt aan op een be-

Klasse-eisen en spelregels voor 'de
groep' worden praktisch zonder com-
mentaar aangenomen. leder is het
beu.
En let nu wel . .. dit zijn ook geen
punten waar kruideniers zich druk
over behoeven te maken.
De voorzitter vindt tenslotte dat het
een bewogen vergadering is geweest.
Na afloop vraag je je opnieuw af
waarom alles in onze Vereniging zo
moeilijk moet gaan. Veel achterdocht
en blijf af van de centen. Er is 66n
troost: vroeger waren de vergaderin-
gen nog beroerder. Een schrale
troost. Maar wie weet, in de najaars-
vergadering praat de RvA over haar
eigen functioneren.
Tenslotte: wat een zegen dat de ver-
gadering niet openbaar was, al had
dit natuurlijk allang anders moeten
ziin.

PIM VAN DORP
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NaWaKa
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Vinkeveen



De gigantische vloot van Scouting Nederland
was in Vinkeveen

NAWAKA WAS EEN AVONTUUR

Ruim tweeduizend deelnemers telde het nationaal watcr-
kamp 1970, een record op 1965, toen op de Nieuwkoopse
plassen 1500 watergidsen, waterpadvindsters en zeever-
Kenners waren samen geKomen.
'Nawaka' werd nu op de Vinkeveense plassen gehouden
en is ongetwufeld 66n van de grootste jubileum-activitei-
ten geworden die het 60-jarige Scouting in Nederland
heeft gevierd. Drie-en-tachtig groepen namen deel aan
Nawaka '70, die samen ongeveer 400 boten verzamelden.
Een gigantische vloot waaryoor de Noorderplas een ruim
(en roerig) sop was.

Kamp van eilanden
De sfeer was dan ook anders dan we in Nieuwkoop ge-
wend waren; nu bewoonden de meisjes en jongens een
ring van hoog-dn-droog liggende eilanden rond een grote
plas, waar met een beetje wind al van een behoorlijke
golfslag sprake was. Verschillende Nawaka-dagen waren
zeer warm, al leek het er bU het begin van het kamp niet
op.
Al op de heenreis waren verschillende groepen in moei-
lijkheden gekomen, terwijl de openingsuren guur waren.
Een korte terugblik kan maar een fractie geven van het-
geen de Nawaka-deelnemers zelf hebben beleefd. Het
plezier van de ontmoeting met anderen op de eilanden en
op het water; de verschillende gezamenlijke activiteiten,
waaraan men vrijwillig kon deelnemen; de festiviteiten op
het schiereiland 'Aquatarium', dat de kampkrant 'pret-
eiland'werd genoemd hebben bijgedragen tot een onver-
getelijk kamp.

Lelievlet 540

'Wat zaf jou 't een zorg ziin dat 't wat grauw eri 'storm-

achtig is', zei drs. H. Brentjens tot de meisjes en jongens
toen hU namens de Minister van C.R.M. Nawaka opende.
Lelievlet 540 werd daarbij te water gelaten en vanuit e3n
vliegtuigje werden honderden vaantjes over de plas uit-
gestrooid, die de Nawakavloot hadden doen moeten uit-
zwermen om ze op te vissen
Handige jongens en meisjes bleven ze opwachten aan
lager wal, want de vinder van een gemerkt vaantje had
recht op een prusje.

Gezellig, druk

De vijf Nawaka-eilanden vormde een feestelijk, groots
waterdorp, waarop iedere groep, zUn eigen kampprogram-
ma had met daarnaast de grootse activiteiten als zeil-,
roei-, wrik- en zwemwedstr|den. Naast de wedstrijdsfeer
bleek het centrumeiland een trefpunt van gezelligheid
waar niet alleen een compleet winkelcentrum was inge-
richt maar ook het geweldige 'Nawakaf6' waar onder
andere in de avonduren films werden gedraaid en een
cabaret-festival voor en door de deelnemers werd gehou-
den. Gezellig druk kregen er ook de standhouders van
de 'creatieve tenten', waar men in steen kon hakken, kon
schilderen of planken hakken, of alleen maar kijken naar
de plezierige mogelijkheden ervan.

Geweldige organisatie
Dat er aan dit geweldige kamp veel voorbereidingen

vooraf gegaan moeten zijn werd duidelijk bij een rond-
vaart langs de kampeilanden en de voorzieningen die op
het kampcentrum waren getroffen.
Loodsen en pioniersters verrichten vele diensten, welke
een onderdeel vormden van een eigen kampprogramma.
Ook waren er gedurende het gehele waterkamp twee
duikers van de Nederlandse Onderwatersportbono aan-
wezig om assistentie te verlenen om kostbaar verloren
zaken oo te duiken.
Aan goede communicatie ontbrak het niet op Nawaka: de
staf stond in verbinding met zelfs de verst gelegen
eilanden door middel van walkie-talkies, terwijl er iedere
dag een (avond)kampkrant verscheen met de laatste
nieuwtjes, mededelingen en een nauwkeurig 'scheeps-
journaal' bijhield van alle Nawaka-gebeurtenissen. Daar-
voor was een redactie van 8 mensen de hele dag in de
weer in een groot ruim van een oud vrachtschip, waar
ook alle kostbare apparatuur was opgesield.
Nemen wij voorts nog de medische dienst - met een staf
van twee doktoren en verpleegsters; de administratie met
drie constant hardwerkende lieden. het kombuis voor de
kampstaf, en voorts speciale diensten voor spel en sport,
voor materiaal en sleepdiensten, voor film, licht en geluid,
voor gasten, voor pers en dergelijke, dan wordt het
duidelijk dat de organisatie van Nawaka geen sinecure
is geweest. Kampleider W. Ruyten mocht bij de sluiting
van het kamp dan ook vaststellen dat alle onderdelen uit-
stekend hadden gewerkt.

Prins Bernhard

Bij een terugblik op het programma is het bezoek van
Prins Bernhard op woensdagmiddag B juli, een van de
opvallendste grote gebeurtenissen geweest. In een felle
zon nam de Prins vanaf het vlaggeschip 'de Kleine Beer'
de geweldige vlootschouw af. Een feestelijke en fascine-
rende show, welke werd afgesloten met een ontmoeting,
waarbij een aantal deelnemende jongens en meisjes een
gesprekje hadden. Onder hen was ook de vertegenwoor-
diger van de Belgische Seascouts en Seaguides uit
Brugge.

Grootste jeugdvloot

De slotavond was feesteli;k. De Vinkeveense harmonie
speelde varend op een dekschuit er vrolijk op los en
trok allerlei versierde en verlichte boten naar zich toe.
Voor de toeschouwers - waaronder vele inwoners van
Vinkeveen - was het een mooi kijkspel dat extra accent
kreeg door een sterrenregen van vuurwerk.

Buiten het officiEle programma om moest Nawaka voorar
zijn: een ontmoeting. (Wederzijdse bezoeken waren toe-
gestaan 'tussen vier glazen van de voormiddagwacht tot
uiterlijk drie glazen van de eerste wacht' (van 10-21.30
uur). Ook in dat opzicht was Nawaka een succes.
Het kamp kreeg in ruime mate aandacht van pers en radio
die meer dan uitgebreid verslag deden over Nawaka.
(Djinn, van Hilversum lll zond 3 uur rechtstreeks uit van-
uit het Aquatarium).

Nawaka '70 bracht de grootste jeugdvloot bijeen, welke
ooit in Nederland werd gehouden. De kranten noemden
het een avontuurlljke vakantie voor de deelnemers. Ze
hebben gelijk gehad.

KEES PELS
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Eric van Leeuwen uit Amersfoort zorgde ervoor dat de jamborette op 28 juli
kon beginnen.

Jamborette 1970
een feest om niet licht te vergeten

Lavenis voor een dorstende verkenner. Een heilig moeten tijdens deze jam-
borette.
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Bijna alle vijfhonderd deelnemers
waren er op dinsdag 28 juli toen hop-
man F. F. Venstra enkele woorden
sprak ter gelegenheid van de vierde
lamborette in Soestduinen.
Eric van Leeuwen, een Soekwa-ver-
kenner uit Amersfoort, sprak in drie
talen het openingswoord en verricht-
te daarmee ook de opening.
Twee verkenners uit de tien verschil-
lende landen hesen vervolgens hun
nationale vlag, terwijl een derde ion-
gen in zijn eigen landstaal een wens
uitsprak. 'Dat je daarb'rj moeilijk kon
verstaan wat de Noor, de Zweed of
de Whelsman eigenlijk wel zei, deed
weinig terzake.
De Jamborette kon beginnen . ' .!

Tot 6 augustus kregen de deelnemers
een aantrekkelijk programma voorge-
schoteld. Skill-drives, avondspelen,
en excursies waren wel de hoofdbe-
standdelen in dit programma. Boven-
dien werd er genoeg ruimte gelaten
om binnen de sub-kampen - er wa-
ren er vijf - nog weer activiteiten te
ontpoloien. Dat dat niet altijd ge-

beurde. zal wel aan het warme weer
hebben gelegen.

Boze tongen beweren dat de winst-
rekening bij het Soester Natuurbad
met talruke procenten is gestegen,
dankzij de veelvuldige bezoeken van
de Jamborette-gangers. Weer ande-
ren zeggen dat op het laatste veel
stafleden met hongerige blikken door
het kamp liepen, omdat de 'minister
van de Jamborette-financi6n" had be-
zuinigd op het eten voor de staf, ten
behoeve van de zwempartu en van
de verkenners.

Een ander hoogtepunt uit de Jambo-
rette-bedoening was ongetwijfeld de
presentatiemiddag op zondag 2

augustus. Zeker tweeduizend bezoe-
kers konden zien wat de hedendaag-
se padvinderij is. Bovendien toonden
de diverse landen iets specifieks. De
Schotten dansten, met medewerking
overigens van wat lieftallige Neder-
landsemeisjes, enkele squaredansen;
de Duitsers zongen en de Noren
bakten overheerlijke rijstpannekoe-
ken.

Tot slot ontvingen alle deelnemers
een hippe affiche en daarmee was
opnieuw een Jamborette afgelopen.
Een padvindershappening om niet
gemakkelijk te vergeten. In ieder ge-
val niet tot de volgende Jamborette
in 1975.

J. MOESKER



ZWEDEN

Melding wordt gemaakt van een bij-
zonder natuurbeschermingskamp in
juti j.1. Er was een basiskamp en een
voorpost boven de boomgrens. Verder
waren enkele studie/werkgroepen ge-
vormd, die zich bezighielden met o.m.
het leven in het water, de metereolo-
gie, degeologie en het vogelleven. De
werkzaamheden werden verricht in
overleg met wetenschappelijke instel-
IinPen.

INDIA

Op 27 december a.s. opent de 6e AU.
India Jamboree zijn poorten op een
terrein in de omgeving van Bombay.
Deze jamboree zal 15.000 deelnemers
tellen, waaronder ook meisjes. Bui-
tenlandse deelnemers zijn van harte
welkom. (Contact via het NHK).

men met de herdenking van het feit,
dat Captain James Cook 200 jaar ge-
leden Austratie's oostkust ontdekte.
IIet wordt de grootste Australiscfre
Jamboree, met 12.000 deelnemers oolr
sinds 1934 gehouden.
Buitenlandse deelnemers ztjn van
harte welkom (contact via het NIIK).

BUBUNDI

De 3 padvindersverenigingen, traditio-
neel gebaseerd op de zuilen r.k,, prot.
en open, hebben een volledige fusie
aangegaan, welke nieuwe vereniging
het wereldlidmaatschap heeft aange-
vraagd.

LIBEN,IA

De padvinders van Liberia hebben
een stuk land gekregen van de Ma-

thodisten l<erk en een gift van het
'U Fonds (Universal Scout Fonds) om
een nationaal trainingscentrum in te
kunnen richten.

ZWITSERLAND

Zoals u in de vorige WP hebt kunnen
Iezen werd begin van dit jaar het
nieuwe kantoor van het Boy Scouts
World Bureau geopend.
In dit nieuwe gebouw werd begin mei
de eerste PR World Seminar gehou-
den, een bijeenkomst van voorlich-
tingsfunctionarissen uit de gehele
wereld.
Ruim twintig landen waren vertegen-
woordigd, waaronder Nederland. Vijf
dagen lang is gesproken over tal van
belangwekkende onderwerpen op het
gebied van voorlichting en public-
relations.

F. J. VAN DER VEER

world
scouting
revtew

CANADA

Op 10 juti jl. heeft Konlngin Etisa-
beth tijdens haar bezoek aan Canada
de 2e Pool Jamboree geopend. De
helft van de 1200 deelnemers bestond
uit Eskimo's en Indianen.

GROOT BRITTANNIE

De intercontinent Scout expeditie di.e
van Engeland naar Australi€ ging,
bracht een boodschap van vriend-
schap en goodwill aan alle pv-vrien-
den in landen als Turkije, Afghani-
stan, Pakistan, India, Malaysia en
Singapore. De 5 jonge mannen van
2I-28 jaar reisden in een Land Rover
genaamd 'Hannibal'. Ze hadden de
onderneming zelf gefinancierd en een
van hun projecten was het rappor-
teren van kampeerterreinen in Afgha-
nistan.

AUSTR,ALID

Op 29 december a.s. zal de Jamboree
van llernieuwde fnspanning worden
geopend op een terrein in de buurt
van Sydney. Deze Jamboree valt sa-
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Sictranscit...

Zo moet het zijn geweest in de wilde tijden
'When the West was won'.
Op een geschikt terrein verrijst een kleine
stad, gebouwd door moeizaam zwoegende
pioniers, hopend op succeh.
Als dan de openbare gebouwen rond de stads-
kern staan, stromen de bewoners geleidelijk
binnen en groeien de woonwijken. Het cen-
trum vult zich met honderden zwervers op
zoek naar geluk.
Hebben ze het gevonden: het geluk je krach-
ten met anderen te meten of zo maar alleen
lekker lui te liggen lezen; het geluk je eigen
stukje in de krant te vinden of je eigen foto
langzaam te zien opkomen in een ontwikkel-
bad; het geluk onbeheerst te kunnen lol trap-
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pen in je eigen stad om even later ernstig
bezig te zien met iets creatiefs?
Het is wel zeker.
Jongensstad '70 is weer van de aardbodem
verdwenen. Het blryde geroezemoes van zijn
bewoners is verstomd.
Maar het is geen dode stad geworden. Het zal
een levende herinnering blijven aan een van
de vele hoogtepunten uit het padvindersleven.
Herinneringen vastgelegd in fotograf ische
beelden, maar vooral gegrift in de harten van
geestdriftige jongens, de mannen van mor-
gen. Als zij straks bij 'morgen' zrjn aanbeland,
zijn deze herinneringen jeugdsentiment gewor-
den. Doch zij zullen het zich herinneren, in
welke maatschappijstructuur zij dan ook zullen
leven, en het zal hen tot steun zijn.

P. H. van Beek



folo's:
P. H. YGrn Beek en
fh. ffiunnik

BIJ DE FOTO'S

Linkerpagina. De Brink met het stad-
huis was het gezellige centrum van
Jongensstad.

Boven. De NCRV verzorgde vanuit
Jongensstad een rechtstreekse tele-
visie-uitzending van maar liefst 35
m i nuten.

Midden-links. Ruim 300 welpen waren
twee dagen de gast van het ge-
meentebestuur en vermaakten zich
met vele activiteiten.

Midden-rechts. In Jongensstad werd
ook een huwelijk voltrokken. Helaas
bleek het enige uren later ongeldig...

Onder. Deelnemers bekr..lken de in
in Jongensstad gemaakte foto's.

I i fi {1,:,t * *;#i+.;ia a }.
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Gilwell
cursussen
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YOOr
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Wat Gilwellians niet zijn!

- Gilwellians zijn beslist geen betere leiders of leidsters dan zij, die
geen kralen over hun das dragen!

- Gilwellians zijn geen super-leid(st)ers die de waarheid van
Scouting in pacht hebben!

- Gilwellians draaien beslist niet zonder meer een betere horde,
troep of stam.

Entoch...
Ja. en toch!
Wanneer we u regelmatig met de Gilwellcursus confronteren,
wanneer we u voortdurend opwekken ook deel te nemen. betekent
dat we er er nog steeds wat in zien, er nog steeds heel veel in zien.

Wat is de bedoeling?
leder mens die een taak verricht
op welke plaats dan ook dient
zich te bekwamen in die taak.

Dient zich regelmatig te bezinnen

op de functie, dient zich nieuwe
methoden eigen te maken.

Wat voor allen geldt, geldt
dus ook voor ons. Alle
functionarissen in onze

vereniging moeten zich voort-
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durend bezinnen op hun functie
en zich daarin bekwamen.
De Gilwell Woodbadgecursus
is 66n van de mogelijkheden
die onze vereniging biedt voor
onze leid(st)ers, om zich voor
hun werk te bekwamen.

a. Schriftelijk
Alhoewel samenspraak over de
schriftelijke cursus met mede-

leid(st)ers natuurlijk mogelijk en
nuttig is gaat u b'rj dit gedeelte
alleen en nogal theoretisch
aan het werk.
Nadenken over de gestelde
problematiek, antwoorden
formuleren, nieuwe programma's
maken en uitvoeren, discus-
si6ren (schriftelijk en/of
mondeling) met de lezer(es).
Achter een bureau gaan zitten en

bezig zijn met zaken waar we
elke zaterdag mee geconfron-
teerd worden maar die gewoon
door de hoeveelheid praktische
werkzaamheden aan ons voorbij
gaan.

b. Praktisch
Tijdig een cursusweek prikken

en daar een paar vrije dagen aan

opofferen (dat het laatste niet
waar is, daarvoor moet je de
cursus hebben meegemaakt!).



Koffer pakken en de trein naar
Ommen nemen, naar Ada's
Hoeve. Weg van de dagelijkse
beslommeringen, tv, kantoor,
horde of troep.
En dan: buiten zijn. ln de natuur
samen met anderen de mogelijk-
heden van Scouting uitproberen.
Eindeloos discussi6ren over
belofte en wet, organisatie,
gidsen en helpers, klasse-eisen.
Dat praten over vindt plaats
tussen alle bedrijven door, want
praktisch bezig z'1jn ligt aan dit
gedeelte van de Gi|wellcursus
ten grondslag.

Nieuwe ideedn opdoen, nieuwe
spelen verzamelen, je mening
herzien, want buitenleven
betekent veel meer dan buiten
zijn: n.l. ruimte geven aan op-
vattingen van anderen, ontdek-
ken dat, ook al is het kader
bepaalt, binnen Scouting heel
veel mogelijk is.

Kortom: concreet met elkaar
bezig zijn, serieus stoeien met
de wetenschap dat we als leiders
en leidsters binnen Scouting
een geweldige taak hebben maar
nog heel veel moeten en
kunnen leren.
In Ommen is daar gelegenhbid
voor.

c. Begeleiding
De afsluiting wordt gevormd
door een derde gedeelte, welke
een beoordeling en begeleiding
in het onderdeel inhoudt.
Er wordt echt niet gekeken of
spelregel zoveel wel gehanteerd
wordt. Er wordt wel gekeken
of er uit Scouting, afhankelijk
van plaats en omstandigheden,
gehaald wordt wat er in zit via,
ook weer afhankelijk van de
mogelijkheden, een verantwoord
leid(st)erschap.

En of de zakenwelke bij deel I en

deel ll aan de orde kwamen ook
praktisch in horde of troep
verwerkt werden.
De afronding van de Gilwell
Woodbadgecursus vindt concreet
plaats in de uitreiking van de
kralen en Gilwelldas.
Maar daar zit het hem niet in.
Men wordt lid van de Gilwell
Ada's Hoevegroep.
Daar zit het hem ook niet in.
Het zijn uiterlijke tekens, die er
zeker moeten zijn en je ontdekt
wel wat ze voor je betekenen,
maar t.o.v. anderen moeten we
dan wel bescheiden blijven
omdat ze de kern van de zaak
niet raken.

Wat Gilwellians wel zijn!
Dan toch een aparte groep?
Misschien wel.
Nogmaals, niet vanwege de
kentekenen Gilwellian te zijn.
Wel vanwege de inhoudel'1jke
waarde.
Gilwellians vormen die groep van
leiders en leidsters, die de
gelegenheid hebben aangegrepen
zich te bekwamen in de functie
welke zij binnen onze vereniging
uitoefenen, door de Gilwell
Woodbadgecursus te volgen.
Als u het er mee eens bent
dat we het t.o.v. de jongens

eigenlijk verplicht zijn ons te
bekwamen dan moet u er ook
maar gauw aan beginnen.
De Gilwell Ada's Hoevegroep
vormt geen besloten club!
Deze groep staat dagelijks open
voor nieuwe leden.
Ook voor u.

Doe er wat aant
Het kost wel moeite, daar zijn we
van overtuigd, maar we weten
tevens dat het zeker de moeite
waard is.

PRAKTISCHE GEGEVENS:

Bij welpen en verkenners kunnen

we ons, wat de training betreft,

een bepaald schema voorstellen

in de zin van: op die leeftijd
ln horde of troep gekomen, na

zoveel tijd eerste ster of
derde klas enz.

Betreffende de Gilwellcursus ligt
dan natuurlijk anders, maar we

kunnen het geheel wel in een

tijdschema plaatsen:

- na I oktober kunt u beginnen

met het schriftelijk gedeelte

(noodzakelijk voor het prak-

tisch gedeelte); u stuurt
het inschrijfformulier dat u
in deze WP aantreft in, u

betaalt en onfuangt dan het

cursuspakket thuis gestuurd.

- u let op de data voor de

cursusweken in het volgende
jaar en u houdt de voor u

meest geschikte week vrij;

- in het najaar volgend jaar

kan dan met deel drie

begonnen worden en aan het

einde van het jaar de

afsluiting plaats vinden.

Zo is de ideale situatie, waar we
altijd maar weer vanuit gaan.

De gehele cursus, daar doet u
dan net iets meer dan een jaar

over. Niet te lang en niet te
kort, dachten we.
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In inlernalionaal verband
denken over:

DE UITDAGING VAN EEN
WERELD IN
cRtslsstTuATtE

dia - wellicht ook alle - over-
nemen.

Stadium I

Leid(st)ers moeten voor zichzelf dui-
delijk weten op welke wijze zij zbll
bU de situatie betrokken zijn en hoe
zij daarin en daarmee volgens hun
eigen geweten moeten handelen.
Van hieruit moeten zij de meisjes en
jongens helpen:
. zdlf verantwoordelijkheidsgevoel te

hebben en zdlf verantwoording te
oragen;

. zich open te stellen voor anderen;

. critisch te kunnen denken:

. in staat te zijn te kiezen.
Ook als organisaties moet de padvin-
derij kritiek van buitenaf opnemen,
met eigen kritische opmerkingen naar
buiten treden en kritisch staan ten
opzichte van zichzelf.

Stadium 2

WU moeten de moed hebben ieder
voor zichzelf uiteindelijk in overeen-
stemming met de eigen overtuiging te
handelen in speciale plaatselijke si-
tuaties.
Als organisatie kunnen we ons:
of voor bijzofrdere belangen bU een
pressiegroep aansluiten om politiekte
handelen (zo heeft de Engelse pad-
vinderij zich bij een 'Help the Aged'-
campagne aangesloten, die in Finland
bij de campagne voor een schone
natuur, enz.);
of z6lf als pressiegroep op te treden
om bepaalde dingen te bereiken of
een verandering in de maatschappu
te bewerkstelligen.

Stadium 3
Als individu of als organisatie kunnen

we ons engageren met politieke par-
tijen. Het kan zijn, dat we ons aan-
sluiten bij buitenparlementaire groe-
pen, die gericht zUn tegen de offi-
ci6le politiek van de staat als ons
geweten ons daartoe noodzaakt, we-
tend dat onze verantwoordeliikheid
soms verder reikt dan door het
legale systeem in een bepaald land
mogelijk is.
Het is ook mogelijk, dat we een deel
worden van een politieke beweging,
die bestaande staats- of maatschap-
pUstructuren gedeeltelijk wil veran-
deren en die in uiterste oevallen re-
volutionair mag zijn.

Resolutie
Wij vragen alle organisaties en ver-
banden, die deze verklaring ontvan-
gen na te gaan hoe ver hun eigen
politiek en maatschappelijk engage-
ment reikt en dienovereenkomstio
actief te worden.

Tot zover de verklaring.
We komen beslist nog op deze Duty
to God/Promise and Law-conferentie
terug, want er is veel gezamenlijk ge-
dacht en besproken wat de moeite
van het vertellen waard is.
E6n opvallende ontdekking: We staan
niet alleen in het overhoop halen van
de problemen, waarmee we als Scou-
ting nu zitten. Heel Europa doet het-
zelfde.

De Nederlandse delegatie naar deze
conferentie bestond uit de dames C.
Polling, W. van Veen-de Graeff, M. F.
Wethmar (NPG) en de heren H. P. H.
Plevier, Ds. W. J. van der Waal en
L. van der Jagt (NPV). Behalve uit de
Europese landen waren er afgevaar-
digden uit Canada en Kongo. Ook
waren er enkele vertegenwoordigers
van de rooms-katholieke orqanisatie
o.r.s.c.

M. F. WFTHMAR
L. VAN DER JAGT

Op een gezamenlijke oecumenische conferentie van jongens- en meisjes-
organisaties, gehouden van 26 juni t,m. 3 iuli 1970 in Denemarken, werd de
volgende verklaring unaniem aangenomen om in alle landen bekend te maken.

Het politiek handelen in Scouting
Op grond van onze discussie over
'de wereld in een crisissituatie' stel-
len wU vast, dat padvinderij hoe dan
ook altijd een politiek aspect heeft en
in politieke samenhang gezien moet
woroen.
Als leidinggevenden zien wU ons ge-
noodzaakt onze eigen rol hierin dui-
delijk voor ons te zien om politieke
manipulaties van de padvindersbe-
weging en/of indoctrinatie van de
eigen leden te voorkomen.

Oorsprong
Tegelijk zien we een overeenkomst
met de oorsprong van het Spel van
Verkennen, want Baden Powell
noemde z6lf'Scouting for Boys' een
'training for citizenship'.
Dat betekende toen politieke actie,
ook als dit tegen de bestaande orde
inging.
Tegenwoordig willen wij als leiding-
gevenden en als christenen samen
met de meisjes en jongens in onze
groepen op weg zun nieuwe en wel-
licht betere mogelijkheden van sa-
menleven te vinden, daarbij ook den-
kend aan veranderingen in gevestig-
de instellingen en structuren van
onze maatschappij.

Verantwoordelijkheid
WU zien drie stadia, waarin onze po-
litieke verantwoordelijkheid, afhanke-
lijk van de situaties in de verschillen-
de landen, kan worden waargemaakt.
Op dit moment stemmen sommigen
van ons slechts onder voorbehoud in
met deze stadia, omdat hun speciale
posities niet anders toelaten.
In de toekomst, zo menen wij, zouden
ook degenen, die thans slechts ge-
deeltelUk akkoord gaan, verdere sta-
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Beleidsnota
19701197 | en verder

In deze BELEIDSNOTA 1970/1971 en
verder geeft het Bestuur aan, welk
beleid het in de komende periode
meent te moeten Yoeren.
Voor de financiEle gevolgen van dit
beleid wordt Yerwezen naar de be-
groting voor 1970 die op 28 iuni 1969

door de Raad van Afgevaardigden is
aanvaard, en naar de begroting voor
l97l die b[ de RvA is ingediend.
De hierna volgende beleidsnota is
ingedeeld naar de diverse takken en

afdelingen; daaraan vooraf gaan

enige algemene beleidszaken.

oud-leden dan tot nu toe een voor
het padvind(st)erswerk nuttig con-
tact kan worden gelegd.

g. Het Bestuur ziet nog geen reden
om Yoor bepaalde functies een
lagere maximumJeeft'rjd dan 65
iaar voor te stellen,

Spelraad
a. De Spelraad zal voortgaan met het

adviseren van het Bestuur over
alle zaken dier
r m66r dan 66n Speltak betreffen;
r zowel de Speltakken alsTraining

en Vorming betreffen;
o niet rechtstreeks het Spel be-

treffen, maar wel een' duidelijke
'spelkant' Yertonen.

b. Punten die de aandacht zullen krij-
gen zijn onder andere:
o aansluiting verkenner-voortrek-

ker;
r ceremoniEn en gebruiken;
. sexualiteit.

c. Onderzoek.
r Twee leden van de Spelraad zijn

betrokken bij de voorbereidin-
gen, samen met de andere drie
organisaties, voor een met steun
van het Ministerie van CRM te
verrichten onderzoek naar de
verwachtingen van I 1 -1 S-iarigen,
in het bijzonder wat scouting be-
treft. Het ziet er naar uit, dat dit
ondenoek eind 1970 zal kunnen
beginnen.

oEr zal naar gestreefd worden,
meer co6rdinatie te brengen in
enqu6tes, enz. die w'd in eigen
kring houden.

o Geprobeerd zal worden, waat
mogelijk in het verband van
Scouting Nederland, deskundi-
gen - al dan niet buitenstaan-
ders - aan te trekken om ons
bij onderzoekwerk te helpen.

d. De Spelraad hoopt spoedig een
bespreking te hebben met soort-
gelijke colleges van de andere
drie organisaties en in het b3jzon-

der met het Spelcollege van de
Katholieke Verkenners. teneinde
tot een vruchtbaar(der) overleg te
komen inzake'spelmethodieken'.

Reorganisatie
a. Met het ontwerpen van verdere

hoofdstukken voor de nieuwe
Spelregels - vertraagd doordat
op een aantal princiPi€le Punten
op beslissingen moest worden ge-
wacht - zal worden voortgegaan.
Eind 1970 zal het boek, waarin ook
de taakbeschrijvingen zullen wor'
den opgenomen, wel persklaar
zijn.

b. Na iuni 1970, wanneer oP eren

aantal punten een principiEle be-
sfissing zal zijn genomen, zal een
ontwerp voor nieuwe Statuten
worden gemaakt.

c. In de tweede helft van 1970 zal
een begin worden gemaakt met
het schrijven van een herzien
Handboek voor Commissarissen.

d. In mei of iuni '70 zal een heniene
uitgave Yan het boekie 'De
Groepscommissie' versch'tjnen.

e. Daarna zal worden bezien, in hoe-
verre een publikatie voor Districts-
Commissies dienstig zal kunnen
z|jn.

f. Bij voorkeur binnen het verband
van Scouting Nederland zal wor-
den ndgegaan of met veel meer
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Binnenland
a. Het Bestuur zal het contact met de

GC'en uiteraard Yoortzetten, maar
als het nodig blUkt uitbreiden.
Daarbij wordt gedacht aan wat
meer bijeenkomsten en/of bezoe-
ken aan Gewestelijke Raden.
Daarnaast wordt overwogen om,
al vloeit dit niet uithet organisatie-
schema voort, de DC'en uit te no-
digen tot een jaarlijkse gespreks-
bijeenkomst met het Bestuur.

b. Na het bekend worden van de
ledenaantallen, enz, oyer 1970, zal
nagegaan worden ofverbeteringen
mogelijk zijn wat betreft:
o indeling der districten;
. grootte der groepen.
Het eerste punt houdt verband met
de vertegenwoordiging in de RvA,
maar ook met de samenwerking
binnen Scouting Nederland. Het
tweede met het 3treven om tot
sterkere groepen te komen

c. Begin 1970 heeft het Bestuur aan-
dacht besteed aan de ledenaantal-
len van de laatste jaren, die een
tendens naar beneden vertonen.
Eind 1970, wanneer er meer in-
zicht in de ontwikkeling zal kun-
nen z'rjn, zal bezien worden welke
verdere maatregelen wenselijk en
mogelijk zijn.

d. Met 'Exploratie' van de moge-
lijkheden tot het oprichten van
nieuwe groepen wordt doorge-
gaan, aan de hand van de in 1969
samengestelde werkmap Explora-
tie. Naarmate er meer geweste-
lijke functionarissen invastedienst
kunnen worden aangesteld - wat
door het Bestuur als noodzakelijk
wordt gezien - zal dlt werk van
het NHK naar de gewesten wor-
den verlegd, zodat de desbetref-





Besluur lr. F. F. Venstra - Hoofdcommissaris en Voozitter
J. C. Versteeg - Plv. Hoofdcommissaris en Vice-Voorzitter

Mr. J. Hogewoning - NGAlgemene Zaken en Secretaris

Dr. A. Jongbloed - NC-Financidn en Penningmeester

J. Schenk - NGTraining en Vorming

Mevr. E. M. Daarnhouwer-Stenacker - NC-Welpen

Drs. H. J. C. Vermeulen - NCVerkenners

W. H. van der Jagt - NC-Zeeverkenners

G. N. Docters van Leeuwen - NC-Voortrekkers

tcrl. Conmissies J. Bosman, arts - NC-Medische Zaken

Dr. J. l. Herks - NGBuitenland en Wnd. NC- Koninkrijks
Zaken

Ds. A. W. Lenderink - NC-X-groepen

l. K. Schrale - NC-Leger des Heils-groepen

H. P. H. Plevier - NC-Kerkelijke Groeperingen

Mr. J. Hogewoning - Wnd. NC-Voorlichting

Rcrcrd der Uereniging Mr. J. Ravesloot, Voorzitter

Lt. Gen. Vl. b.d. l. A. Aler

Dr. G. H. Bast

G. L. van den Bergh

Mr. J. Klaasesz

Vice-Adm. b.d. W. J. Kruys

Jhr. Mr. C. J. A de Ranitz

Lt. Gen. A. V. van den Wall Bake



Bestuur I Spelrcrcrd I NHK
Rcrcrd der Vereniging
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BESTUUR

Op 28 juni werd het voorgestelde Bestuur door de Raad
van Afgevaardigden benoemd, voor 5 jaar. De namen van
de negen bestuursleden vindt u elders in dit jaarverslag.
Dit Bestuur vergaderde in 1969 negenmaal. Het Dagelijks
Bestuur kwam, voor de afwikkeling van niet-principi6le
zaken en ter voorbereiding van de bestuursvergaderingen,
eveneens negenmaal bijeen.
Alle principi6le en ook anderszins belangrljke zaken, die
u elders in dit jaarverslag vermeld vindt, werden in de
genoemde vergaderingen besproken.

SPELRAAD

De Spelraad kwam viermaal bijeen, waarvan tweemaal
aangevuld met de ANC'en van de Speltakken en Training
en Vorming. Een belangrijk onderwerp van besprekino
vormde'doel, grondslag, belofte'; het uitgebrachte advies,
door het Bestuur aanvaard, leidde tot een publicatie in
'WP' van december, waarin een voorstel tot wuziging van
de Spelregels 1 tot en met 6 werd aangekondigd.
De Spelraad overlegde verder over het programma voor
de Nationale Koempoelan en maakte een inventarrs van
de in de naaste toekomst te behandelen zaken.

#
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NATIONAAL HOOFDKWARTIER
De aanwezigheid van de Hoofden der NHK-afdelingen in
de bestuursvergaderingen heeft de communicatie Bestuur-
NHK verbeterd. Van de mogelijkheid het Bestuur te ad-
viseren maakte het NHK enige malen gebruik door het
inzenden van nota's ter voorbereiding van de discussie
in de bestuursvergadering. Dit werkte al enige malen een
snellere en goed voorbereide beslissing in de hand.
Opmerkingen, zowel in een GC-bijeenkomst als een RvA-
vergadering gemaakt, leidden tot het besluit de leid(st)ers
omtrent taak en werk van het NHK duidelijker in te lich-
ten. Dit zal gebeuren in de eerste nummers van 'WP' in
1 970.

RAAD DER VERENIGING
De Raad der Vereniging, die op de achtergrond een wa-
kend oog op de NPV houdt en het Bestuur van advies
dient, onderging in zUn samenstelling geen verandering.
Op de jaarlijkse vergadering van 30 oktober, sprak de
Raad, na uitvoerig door het Bestuur te zijn geinformeerd,
zUn vertrouwen in en dankbaarheid voor het werk uit dat
door de NPV wordt gedaan.



Rcrcrd ucrn Afgevcrcrrdigden I
Contcrct Commissie I Reorgoniscrtie

RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN

ln de eerste helft van 1969 werd een nieuwe Raad van
Afgevaardigden gekozen, voor een zittingsduur van drie
jaar en werkend met een Huishoudelijk Reglement. Wat
functies en leeftgd betreft geeft de Baad een goede weer-
spiegeling van het leid(st)ers- en commissarissencorps.
De RvA vergaderde eenmaal, op 28 juni, en nam beslui-
ten over o.a.: het algemeen jaarverslag; het financieel
jaarverslag: de beleidsnota 1969/1970 e.v.; de begroting
1970; de benoeming van het Bestuur. De Raad keurde,
telkens na uitvoerige discussies, de door het Bestuur
gedane beleidsvoorstellen goed.
Eind september deed het Bestuur de suggestie om in
november met de BvA een algemene gedachtenwissellng
te hebben, dus los van de periodieke agendapunten en
zonder beoaalde voorstellen. Het aantal reacties was zo
gering, dat besloten moest worden aan dit voornemen
geen gevorg te geven.

REORGANISATIE

De reorganisatie, waartoe in 1967 werd besloten en die
in 1968 voor een deel haar beslag kreeg, is in 1969 vrijwel
geheel doorgevoerd. Wij noemen:

. Voor alle functies - op die van de HC na - bestaat
nu een taakbeschrljving.
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CONTACT.COMMISSIE

Het Bestuur had driemaal een besprel<ing met de Con-
tact-Commissie, bestaande uit een vertegenwoordiger uit
elk gewest en de NVTR.

. Oo I maart werden onder andere besproken: de be-
groting 1970; het huishoudelijk reglement van de RvA;
het Spelregelhoofdstuk'Volmachten'.

. Op 14 juni werden onder andere besproken: het alge-
meen liarverslag over 1968; de beleidsnota 1969/1970
e.v.

. Oo 15 november werden onder andere besproken: de
Scout Shop; Doel, Grondslag, Belofte; het functioneren
van de Raad van Afgevaardigden'
Het Bestuur beloofde, door middel van nota's, op deze
punten terug te komer..

Bovendien besprak het Bestuur in juni met 3 leden van
de Contact-Commissie het financi6le verslag over 1968.

. De indeling en bemanning van gewesten en districten
werd tot een goed einde gebracht. Er zijn nu 14 ge-
westen en 76 districten

. De DC'en ontvingen, met het oog op het bezoeken van
zomerkampen, een nieuwe lUst van ongeveer 1400
plaatsen, met vermelding van de districten waarin deze
plaatsen-nu-liggen.

. De volmachtsprocedure werd iets vereenvoudigd en
daardoor bekort; het formaat van de volmachten werd
handzamer.

. Na de RvA-vergadering van 28 juni werd de benoeming,
als regel herbenoeming, voor 5 jaar van alle functio-
narissen in gang gezet. Het is in vrij veel districten en
groepen niet gelukt, dit v66r de streefdatum, I januari
i970, afgehandeld te krijgen, maar verwacht wordt, dat
dit in de eerste maanden van 1970 zijn beslag zal krij-
gen. V66r 1975 zal geen enkele volmacht verlengd
behoeven te worden.

. Een aantal functies, die in de nieuwe organisatie niet
meer bestaan, zijn eind 1969 gschrapt.

. In 1969 zijn wij gaan werken met voordrachten en cer-
tificaten voor leden van GewestelUke-, Districts- en
Groepscommissies. Blijkens de aantallen op het NHK
ontvangen voordrachten zUn nog lang niet alle com-
missieJ gevormd die er volgens het Organisatie Besluit
behoren te zijn.

. Per 1 april werd een nieuwe Raad van Afgevaardigden
gekozen, voor 3 iaar. Deze Raad stelde een nieuw
Huishoudelijk Beglement vast, zomede dat deel der
Statuten dat de rechten en plichten van de RvA regelt.

. Een begin werd gemaakt met het vastleggen van
nieuwe Spelregels: de hoofdstukken Volmachten, Uni-
form/Uitrustingstukken en Onderscheidingstekenen ver-
schenen op beperkte schaal in gestencilde vorm; het
hoofdstuk Vaardigheidsinsignes ligt voorlopig vast in
twee in boekvorm verschenen boekjes; het hoodfstuk De
Groep was eind 1969 in concept gereed. Met het be'
werken van de overige hoofdstukken moest worden
gewacht op een aantal nog te nemen besluiten.

. Dit wachten heeft ook het ontwerpen van nieuwe Sta-
tuten en het schrijven van een herzien Handboek voor
Commissarissen naar een later tijdstip doen verschui-
ven.

Behoudens deze enkele vertragingen kan worden gezegd,
dat de reorganisatie tot stand is gekomen en nu met een
nieuwe organisatievorm wordt gewerkt; nog niet perfect,
maar dat vraagt dan ook enige tijd.



Binnenlcrnd I gcouting llederlcrnd

BINNENLAND

Sinds het begin van het verslagjaar is administratief en
organisatorisch.gewerkt met de nieuwe indeling: l4 ge-
westen en 76 districten.

Administratief was dit een flinke omschakeling; ditmaal
zi1'n de ledentallen niet goed vergelijkbaar met vorig jaar,
omdat er nu bijna tweemaal zoveel districten zun, waar-
van de. meesten van grens veranderden en in omvang
verminderden. Organisatorisch is de zaak op papier wel
geregeld, maar de communicatie GC-DC'en en DC-GL's
werkt nog niet overal zo als bedoeld.

Het Bestuur hield driemaal een bijeenkomst met de
Gewestelijke Commissarissen :

. op 1 februari werd o.a gesproken over: de begrotino
1970; de financiering van de gewesten; de Scout Shop;
de ontwikkelingen in de W-tak; de plaats van de
X-groepen in de NPV;

. op 17 mei waren de hoofdpunten: de beleidsnota
1969/1970 e.v.; een'financi€le prognose', vooral ver-
band houdend met professionele gewestelijke functio-
narissen:

. op 1 november ging het vooral over: Doel, Grondslag,
Belofte; Scouting Nederland; Binnenland en Exploratie;
functionering RvA.

Het maandelijks orgaan 'Gewest en District', dat ook aan
de DC'en wordt gezonden, vervulde ook dit jaar een
nuttige informatiefunctie.

Op grond van de Nota Binnenland besloot het Bestuur
de'exploratie', die in ruim 10 jaar rond 100 nieuwe groe-
pen opleverde, voort te zetten. Gelet op het ledental, al
enige jaren praktisch gelijk blijvend en dit jaar zelfs
dalend, moet dit ook wel. En zolang nog maar zo weinig
gewesten over een vaste functionaris ook voor dit werk
beschikken, zal er vanuit het NHK nog veel aan gedaan
moeten worden. Niettemin rekening houdend met een ver-
legging van dit werk naar de gewesten en districten,
ontvingen de GC'en en DC'en een 'werkmap exploratie'

- als aanvulling op de 'werkmap leiderswerving' -waarin algemene wenken en idee6n staan, plus alle
nodige plaatselijke gegevens.

Dat dit exploratiewerk zin heeft, wordt duidelijk geillus-
otreerd door het feit, dat dit jaar 13 nieuw6 gioepen
(waarvan twee in West-Duitsland), werden opgericht.
Daarnaast werd, ook vanuit het NHK, steun verleend
aan een twintigtal met leidersgebrek kampende groepen
in het noordoosten,

SCOUTING NEDERLAND

Het bestuur van Scouting Nederland, waarin voor de NpV
HC Venstra en NC Verrieulen zitting hebben, vergaderde
achtmaal. Bovendien werd in februari de Algemene Ver-
gadering gehouden, waartoe alle bestuursleden van de
vier organisaties werden uitgenodigd.

De discussies in de Algemene Vergadering waren inte-
ressant, maar leidden nog niet tot duidelijke uitspraken.
Voor een deel kwam dit door het vage en voorzichtige
beleidsprogramma, voor een deel dooi de 'pluriformiteit'
in Spelmethodiek resp. Spelvisie.

Veel aandacht werd besteed aan de voorbereiding van
het Lustrum 1970. Dit gebeurde vooral in de Lustrum-
commissie en in de sub-commissies voor de diverse ge-
plande evenementen. Aan het eind van het jaar moest
het bestuur constateren, dat niet alle plannen realiseer-
baar waren. Er bleef overigens genoeg over om een
goede lustrumviering te mogen verwachten.

Aan de commissies die onder auspicidn van Scouting
Nederland werken, werden 2 'vaste' commissies toege-
voegd: die voor Voorlichting en het college van de vier
Commissarissen Buitenland. Verder ging een Commissie
Wet en Belofte van start, die inventariseert en vergelijkt
wat de vier organisaties op dit gebied hebben aan regels
en wensen. Ook aan deze commissie zond de NPV haar
plannen inzake doel, grondslag en belofte - in 'WP' van
december gepubliceerd - toe, in de hoop tot gezamen-
lijke besluiten te geraken.

Voor geinteresseerden werd een, helaas karig bezochte,
bijeenkomst belegd over de oprichting van Scout Centra.
Overeenkomst werd bereikt over de tekst van een model-
akte voor gezamenlijke groepsstichtingen.
Besloten werd te onderzoeken of de vier Hoofdkwartieren
tot 66n Bureau kunnen worden samengevoegd.

Eind 1969 werd een beleidsprogramma, veel concreter
dan dat van vorig jaar, vastgesteld, dat in het voorjaar
van 1970 aan de A,lgemene Vergadering zal worden aan-
geboden.

Samenvattend moet worden gezegd, dat Scouting Neder-
land, landelijk bezien, nog niet op vele concreie resul-
taten kan wi.l'zen, al is er toch wel iets bereikt. In diverse
gewesten en districten, waar men minder op principidle
vraagstukken stuit, is de samenwerking echter duidelijk
groeiende.

De Nationale Padvindersraad vergaderde slechts een-
maal, wat, bij alle aandacht die Scouting Nederland
vraagt, wel begriJpelijk is.



Fincrnci6n

A. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Afschrijvingen:

De afschrijvingen (waardevermindering onroerende goe-
deren en inventarissen) zijn gebaseerd op een afschrij-
vingspercentage van:

2t/2o/o voor onroerende goederen (gebouwd)
20 o/. voor verbouwingskosten en duuaaam onderhoud
2O o/s voor meubilair en overige inventarissen
25 o/s voor vervoermiddelen en cursusmateriaal
e.e.a. in overeenstemminq met de voorschriften van de
Rijkssubsidie regeling.

Personeelskosten

Deze omvatten de salarissen, sociale lasten en pensioen-
premies van het personeel NHK, Ada's Hoeve, Padvin-
dersboerderij en Rendierhoeve.
Ook in 1969 haden wij te kampen met enige vacatures.

Algemene kosten:

Per 1 januari 1969 werd de BTW ingevoerd hetgeen een
aanmerkelijke verhoging van de kosten met zich mee
bracht.
De reis-, verblijf- en vergaderkosten stegen bovendien
door het doorwerken van de nieuwe organisatiestructuur
met meer veroaderingen en reiskosten van hierdoor nieuw
in het leven geroepen commissies.

Ledenbladen:

Door de Raad van Afgevaardigden werd in november 1968
besloten, dat het blad de Verkenner met ingang van
1 januari 1969 aan alle welpen en verkenners alsmede aan
alle leiders zou worden toegezonden. Hierdoor kwamen
de bestaande groeps- en individuele abonnementen te
vervallen.
Het bedrag van f 69.213.91 is als volgt samengesteld:

Redactionele-, druk- en verzendkosten f 79.334.66

Abonnementen buitenstaanders f1.735.75
Advertentie opbrengst f 8.385.-

f 10.120.75

f 69.213.91

Bijdragen aan Gewesten:

Aan enkele Gewesten werd, ter dekking van de kosten
van vergaderingen, reiskosten en porti in 1969 een bij-
drage verstrekt. ln wezen voortuitlopend op de bijdrage
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van het NHK aan de Gewesten die met het aanstellen
van een leidinggevende functionaris in aanmerking kun-
nen komen voor subsidie van Rijk en Provincie. Deze
bijdrage zou neerkomen op steun aan de Gewesten in het
niet door Rijk en Provincie gesubsidieerde deel van de
subsidiabele lasten.

Diverse lasten:

Bestaande uit:
Bijdrage aan BE-Fonds f 5.000.-
Werkboekjes "n Heitje voor 'n Kanrveitje' f 1.673.30
Nadelig saldo weekend Scouting in Industrie f 44.49

f 6.717.79

Voorzieningen:

A. Verbouwing Padvindersboerderij f 8.500.-.
Eind 1969 werd begonnen met een verbouwing van de
serre van de Padvindersboerderij om deze meer ge-
schikt te maken o.a. voor bijeenkomsten en verga-
deringen.
In verband hiermede, is ten laste van de exploitatie-
rekening 1969 een geschat bedrag van f8.500.- ge-
bracht als bestemminosreserve voor deze verbou-
wingskosten.

B. Lustrumviering 1970 f 10.000.-
Voor 1970 is in de begroting van de NPV als bijdrage
in de kosten van Scouting Nederland een bedrag van
f 12.500.- opgenomen.
De plannen voor de lustrumviering geven aanleiding te
vermoeden, dat hieraan grotere financi€le consequen-
ties vastzitten dan toen de begroting in 1968 voor 1970
moest worden ingediend, bekend waren.
Aangezien de begroting voor 1970 van de NPV geen
ruimte biedt voor een hogere financiEle bijdrage aan
Scouting Nederland dan bovengenoemd bedrag, is ten
laste van 1969 een bedrag van f 10.000.- gebracht
als bestemmingsreserve voor deze, mogeli.;'k hogere
kosten.

C. Verhoging reserve debiteuren en overige uitstaaande
vorderingen f 8.000.-. Op de balans paraisseert
reeds een groot aantal jaren een post reserve debiteu-
ren ad f 6.000.-.
Door de, ook in de NPV, optredende schaalvergroting
in de uitstaande bedragen, leek het ons noodzakelijk
deze reserve te verhogen. Te dien einde werd ten
laste van de exploitatierekening 1969 een bedrag van
f 8.000.- gebracht ter versterking van deze reserye.

lnterest:

Een hogere opbrengst dan in 1968, gedeelteli.lk veroor-
zaakt door het feit dat kortere tijd van bankkrediet ge-



Winstaandeel deelnemingenr

Dit is het NPV gedeelte (50 /s) van de
de Scout Shop.

Diverse baten:

Bestaande uit:
Opbrengst uitgave boeken
Verhuur dia's en films
Aflossing stichting Rijnlandse Molen
Saldo vlettenbouw 1969

bruik gemaakt behoefde te worden. Aan de andere kant
was het mogelijk ontvangen voorschotten op Rijkssubsidie
d deposito bij de bang uit te zetten waardoor een veel
hogere rente dan normaal verkregen werd.

B. BALANS

Contributies:

In vergelil'king met 1968 staat per 3l december nog een
groot bedrag aan niet betaalde contributies open. Door de
hogere contributies per lid zou een verdubbeling van de
openstaande post te rechtvaardigen zijn, doch eeh bedrag
dat dan nog eens f 10.000.- hoger is baart ons grote
zorgen. .

Waar in de begroting met de gehele contributie rekening
wordt gehouden, zal deze achterstand de liquiditeit van de
Vereniging aantasten hetgeen weer hogere kosten voor
bankkrediet met zich mee kan brengen.

Scout Shop:

Hetzelfde geldt voor de vordering van de Scout Shop nl.
nog niet uitgekeerde winst over ruim 2 jaar. De Scout
Shop zit eveneens met liquidatiemoeilijkheden, waardoor
een vlotte uitkering van de winst niet mogelijk is.

Diverse leningen en huurkoopvorderingen:

Bestaande uit:
Renteloze leningen
Huurkoopvorderi ngen schouwen/vletten
Huurkoopvordering Boermond
Hypotheek v. Dijk Ommen

f 63.308.15

Hypotheek terrein Benweld:

Per I maart 1969 werd de laatste f 4.000.- van deze
hypotheek afgelost waardoor het Naaldenveld niet meer
met een hypothecaire schuld is belast.

Reserve rekeningen:

Bij de toelichting op de post voorzieningen bi.l' de Staat
van Baten en Lasten is reeds gesteld, dat de volgende
posten zijn gereserveerd resp. zijn toegevoegd aan de
bestaande reserves nl.:
Reserve debiteuren verhooQd met f 8.000.-

Reserve verbouwing padvindersboerd"ril 
tot f 14'000'-

nieuw gevormd f 8.500.-
Reserve lustrumviering 1970 nieuw gevormd f 10.000.-
Verder valt te vermelden, dat aan de Reserve Aankoop
Kampterreinen, evenals dit verleden jaar is geschied, ls
toegevoegd het bedrag van royalties dat in 1969 werd
ontvangen van de Bata Schoenfabrieken voor het gebruik
van ons handelsmerk op schoenen.
In 1969 werd aan royalties onNangen f 9.270.98 waardoor
de bestaande reserve van f 25.552.25 werd verhoogd tot
f u.823.23.

netto winst van

f 4.216.42
f 36e.-
f 250.-
f 3s6.29

f s.191.71:

f 4.209.ss
f 46.6rs.-
f 6.483.60
f 6.000.-
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Welpen

Al heeft zich in 1969 geen nationale welpenactiviteit voor-
gedaan, actie was er wel.
Uit contacten met leidsters en leiders bleek, dat het wel-
penwerk ook in het verslagjaar springlevend was en dui-
zenden jongens iedere week enthousiast hun spel speel-
den. En dat is zeker het belangrijkste wat er zich in dat
jaar binnen de welpentak heeft afgespeeld.

Beleid

Op I januari was de overgangsperiode van oude naar
nieuwe stef- en insigne-eisen afgesloten.
De koersaanduiding in de beleidsnota voor 1969/1970
liet zien dat het welpenwerk als totaliteit de volle aan-
dacht moest hebben.
Een aantal plannen, in de beleidsnota opgenomen, werden
uitgevoerd. Op andere moest een correctie worden aan-
gebracht.

Onderzoek

Voor het eerst werden jaarrapporten naar alle WL's ge-
zonden.,.De vragen hadden betrekking op leiding, welpen
en ster/lnsrgne-ersen.
Helaas kwamen lang niet alle formulieren terug. De rap-
porten die wel beschikbaar kwamen leverden, na ver-
werking, interessante gegevens op, die echter heel voor-
zichtig gehanteerd zullen worden.
Wanneer deze wijze van onderzoek gecontinueerd wordt
zal een duidelijker beeld ontstaan, dat op de duur het
beleid zeker zal beinvloeden.

ADC'en-W

Voor het eerst werden regionale bijeenkomsten voor
ADC'en-W georganiseerd, waarbij ook de AAKL's werden
uitgenodigd.
Deze bijeenkomsten kwamen in de plaats van het jaar-
lijkse voorjaarsweekend. Deze vorm van bespreking mag
zeker een succes genoemd worden.
De leden van de Nationale Commissie werden oo deze
wijze meer direct geinformeerd over lokale situaties; de
ADC'en hadden de gelegenheid zaken uit hun eigen
situatie naar voren te brengen, wat bU een grote bijeen-
komst niet zo gemakkelUk is.
In november kwamen ongeveer zeventig ADC'en naar
Ornmen voor het najaarsweekend.
Veel tijd werd besteed aan wat zich afgespeeld had in
het afgelopen jaar en de plannen voor 1970.
Via een vakkundige leiding werd men nader geconfron-
teerd met de kenmerken van de leeftijdsgroep 8-1 1-
jarigen en de functie die het welpenspel in deze leef-
tijdsperiode kan hebben.
Op zondagmorgen werden gedachten gevormd rondom
een eventuele nieuwe welpenwet.

In het voorjaar werd een nieuwe ADC'en-W map uitge-
geven.
In het najaar werd aan alle ADC'en en WL's een geheel
herziene welpenkampplaatsenlUst gezonden.

lnternationale contacten

Door twee leden van de Nationale Commissie werd in
oktober in lerland een Europese conferentie voor wel-
penleiding bijgewoond.
Onderwerpen welke aan de orde kwamen waren o.a.
leiderschap, spelen, het welpenspel in Europa. Het bleek
zeer nuttig op de hoogte te raken van situaties welke
zich in andere landen voordoen. De verschillen zijn soms
zeer groot. De volgende conferentie zal in 1971 in Luxem-
burg worden gehouden.

Nationale Commissie

De samenstelling van de Nationale Commissie bleef on-
gewijzigd. Naast de teamvergaderingen, vertegenwoor-
diging in diverse andere beleids- en uitvoerende organen,
werd aandacht besteed aan contacten in de gewesten
en districten.
Een aandeel werd ook geleverd in het gesprek dat de
Spelraad voerde over de herziening van doelstelling en
belofte.
Met het welpenteam van de KV werden regelmatig be-
sprekingen gehouden. Deze besprekingen droegen deels
een informatief karakter, terwijl daarnaast onderzocht
werd op welke punten wU tot nauwere samenwerking
kunnen komen.
In het najaar werd gestart met de voorbereidingen voor
de activiteiten in 1970: Nationale Rimboejacht, Districts-
Gidsenactiviteit en Gidsen in Jongensstad.
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Verkenners I Zeeverkenners I
Uoortrekkers

VERKENNERS

In 650 troepen hebben 1500 hoplieden en vaandrigs
10.000 verkenners begeleid. Wanneer elke hopman en
elke vaandrig per week gemiddeld 8 uren - de week-
ends en zomerkampen hierbi.f inbegrepen - voor deze
begeleiding heeft vrijgemaakt, dan betekent dit, dat in
1969 per week 12.000 manuren aan de realisering van het
Spel van Verkennen in de troepen besteed werden. Over
de 52 weken van het jaar '69 was dit een totaal van
624.000 manuren.
Ons deze besteding realiserend, hebben wij met behulp
van een aantal vormen van onderzoek en in de discussies
tijdens de regionale gesprekken, in het bijzonder onze
aandacht gevestigd op:

. Het verkrUgen van inzicht in de wijze, waarop in de
troepen aan de methodiek van het 'spel' 

- het pa-
trouillesysteem - gestalte gegeven wordt;

. Het vormen van een opinie over de wijze waarop in de
troepen de verkenners klasse-eisen en andere beschik-
bare middelen worden gehanteerd.

Het onderzoek naar de vormgeving van de methodiek in
de troepen, stelde ons in het bezit van gegevens, waaruit
duidel[jk blijkt, dat in de troepen met 24 en meer ver-
kenners de methodiek van het Spel van Verkennen over
de gehele lijn het beste tot zijn recht komt.
De resultaten van het onderzoek naar de wijze, waarop
de verkenners-klasse-eisen en de andere ter beschikking
staande middelen in de troepen benut worden, deden ons
besluiten in de maand augustus een 'voorstel tot aanpas-
sing van de verkennersklasse-eisen' ter bespreking in de
districten aan te bieden.

De Nationale Hike-Wedstrijden, gedurende de Paasvakan-
tie in de omgeving van Ede-Wageningen, verheugden zich
in de belangstelling van bijna 600 verkenners. Om reden
van ruimtelijke aard moesten wij besluiten de plaats van
handeling voor deze wedstrijden naar onze terreinen in
Ommen te gaan verleggen.

De 'regionale en nationale wedstrijden' voor gewone
patrouilles, welke in de maanden v6or Pinksteren en ge-
durende de Pinksterdagen plaats vonden, versterkten ons
in onze mening, dat het gegeven van het'Spel van Ver-
kennen' ook voor deze tijd alle elementen in zich heeft
om een groot percentage van de Nederlandse jongens
een boeiende vrue-tudsbesteding te bieden.

Zevenenzestig'kroonverkenners', afkomstig uit alle rich-
tingen van het land, meldden zich op dinsdag 27 mei in
Rotterdam om met computersystemen en procesbesturing
te worden geconfronteerd. Deze confrontatie met de
automatisering bewees, dat ook het Spel van Verkennen
bljzonder geschikt is om onze jongens met nieuwe ont-
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wikkelingen in de samenleving te laten kennis maken.
De bemanningen van de 'luchtverkennerstroepen' uit
Leeuwarden, Zwolle, lJsselstein, Volkel, Schiedam en
Den Haag, hielden in de maanden maart, augustus en
september 3 instructie-weekends in de plaatsen Den
Haag, Zwolle en Terlet.

In de maand oktober kwamen de ADC'en-Verkenners
gedurende een weekend op de Padvindersboerderij in
Ommen bijeen. Zij bezonnen zich op het Voorstel tot
Aanpassing van de Verkennersklasse-eisen en op de vele
aspecten van hun taak in het districts-, gewestelijk- en
landelijk verkennerswerk.

Het uitgangspunt van deze taak is de plaats, waar zoveel
manuren in de realisering van het Spel van Verkennen
worden geinvesteerd. Deze plaats is de troep. In de
troep hoort de vorming van de verkenner thuis.
Om hun besteding van 416 manuren per verkenner per
laar zo optimaal mogelijk te kunnen benutten, hebben
de hoplieden en de vaandrigs bij hun werk in de troep
recht op de steun en de begeleiding van de ADC'en-
Verkenners.

ZEEVERKENNERS

E6n van de eerste taken van de nieuwe NC-ZV was, te
trachten een nieuwe Nationale Commissie voor Zee-
verkenners op te richten, hetgeen met behulp van schip-
per Bart aardig gelukte.

Nieuwe leden van de Nat. Cie-ZY werden de schippers
J. W. Kolet, Drs. W. M. C. de Jong, E. Weismann en M. P. den
Hollander; schipper B. Bart zou als ANC-ZV van de oude
commissie aanblijven tot de Vlootraad in februari 1969.
Enige weken later werd ook de loods P. Schmidt aan de
commissie toegevoegd als contactman tussen ZY- en
W{ak.

Op 25 januari werd in Utrecht een bijeenkomst gehouden
van de Nat. Cie-ZY met de ADC'en-ZV.



Op 22 februari werd de Vlootraad gehouden in Elburg,
waar de NC-Financidn namens het NPV-bestuur schipper
W. H. van der Jagt inleidde. De opkomst was niet groot;
54 ADC'en, GL's en stuurlui woonden de vergadering bij.
Als gast was de NC-ZV van de Katholieke Verkenners,
schipper W. Ruyten, aanwezig.

Op deze vergadering werd onder meer afscheid genomen
van de ANC'en-ZV van de oude commissie, schipper B.
Bart uit Haarlem en schipper D. van de Burgh uit Sneek.
De Nat. Cie-ZY vergaderde in het jaar 1969 tenminste
66nmaal per maand (behalve in de vakantiemaanden)
vanwege het vele werk dat er te verzetten was.

Op 28 maart werd een eerste vergadering in Utrecht
belegd met de vier ZV-organisaties in Nederland, ten-
einde gegevens uit te wisselen over veiligheidsvoor-
schriften, eisen voor machtigingen voor bootleiding en
andere nautische zaken.

Ook werd gesproken over het te houden Nationaal Water-
kamp. Op verzoek van Schipper Van der Jagt werd over-
eengekomen, dat de Katholieke ZV zich ditmaal zou be-
lasten, uiteraard met de medewerking van de andere
ZV-organisaties, met de organisatie van het NaWaKa
onder voorzitterschap van kampleider schipper W. Ruyten.
Ongeveer 66nmaal per maand werd een vergadering
gewud aan dit gebeuren.

Verder werd in Nationaal verband begonnen met de op-
zet van een Nationale Admiraliteit en daarnaast 'lokale'
admiraliteiten. Een aparte werkgroep uit de vier organi-
saties werd hiervoor opgericht.
De Nationale Bakswedstrijden werden in augustus bij
Breukelen gehouden en gaven over het geheel betere
resultaten te zien dan die van het vorige jaar.

De zeilwedstrijden, gehouden onder auspici6n van de
Koninklijke Marine in juli 1969 waren voor de enkele
ZV-bakken die hadden ingeschreven geen succes, daar
de eerste dag een te harde wind de spelbreker was, ter-
wijl er de tweede dag zo weinig wind was dat ook nu
voor de zeeverkenners de wedstrijden werden afgelast
(geen wind doch veel tu-stroom).

Over het Nationale ZV-centrum, thans met een nieuw
plan, het z.g. 'plan Dronten', werd uitgebreid gepraat, met
als uiteindelijk resultaat dat een Nationaal ZV-centrum
met de huidige ter beschikking staande middelen voor-
alsnog als een utopie moet worden beschouwd.

Tegen het einde van het jaar 1969 moesten wegens
drukke werkzaamheden c.q. studie.redenen twee leden
van de Nat. Cie-ZV bedanken, te weten de schippers
W. M. C. de Jong en P. Schmidt.
In hun plaats werden voorgesteld en benoemd schipper
J. M. Everts en loods B. Joon.

VOORTREKKERS

Het is verheugend te constateren dat het praten over ver-
nieuwing in de W{ak dit jaar resultaten heeft afgewor-
pen. Geheel in lijn met het streven naar meer eigen ver-
antwoordeljl'kheid voor de VT's zi1.n een aantal voorstel-
len, opgesteld door de Nat. Cie in samenwerking met
het NWR-bestuur, voorgelegd aan de NWR-vergadering,
alvorens ze als offici€le voorstellen het Bestuur aan te
bieden.

Zo kwamen nieuwe taakbeschril-vingen tot stand voor de
ADC-W, de WL en de AVTL, alsmede een nieuw Huis-
houdelijk Reglement van de NWR.
Voorts werd een commissie ingesteld met de opdracht,
de inhoud van het voortrekken te verwoorden.
Er is dit jaar hard gewerkt om een nieuwe opzet voor het
blad 'VT' te vinden; de resultaten daarvan zullen echter
pas in 1970 te zien zijn. De leiding van de redactiestam
bleef ongewijzigd.
O0baas W. J. Buijtendorp bleef mentor van de redactie-
sIam.

Ook in 1969 werden diverse activiteiten georganiseerd,
waarbij het contact tussen VT's en loodsen buiten de
eigen stam mogelijk was. Enige uitzonderingen daarge-
laten kan over het algemeen worden gesteld, dat de
activiteiten qua opzet geslaagd waren, doch qua aantal
deelnemers teleurstellend.

Ditzelfde moet helaas gezegd worden van de vergaderin-
gen van de NWR, de eerste in Leiden, de tweede in
Amsterdam, waar de voorzittershamer werd overgenomen
door Martien Parmentier.

De Nat. Cie werd uitgebreid met 3 regionale ANC'en.
De Wnd. NC werd door de RvA gekozen als NC, tenrvijl
tevens bepaald werd dat bi.,;' besluiten de VT-tak betref-
fende, het NWR-bestuur mede beslissingsrecht kreeg
in de Nat. Cie.

De in 1968 begonnen Gilwellcursus voor (A)VTL's werd
in het voorjaar van 1969 afgesloten, helaas met een ge-
ringer aantal deelnemers dan waarmee het eerste week-
end werd begonnen.

Het ADC-weekend in november 1969 leverde een aantal
positieve gezichtspunten op met betrekking tot de oude-
ren in de zusterorganisaties. Helaas was de belangstelling
van ADC-zijde gering.
Toch nemen we aan dat we op de goede weg zun, gezien
het stijgende aantal VT's in de NPV.
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frcrining en Uorming

Zowel in landelijk als gewestelijk verband bood 'Training
en Vorming' de leidsters en leiders weer vele cursus-
mogelijkheden. Nu deze Training en Vorming 'nieuwe stijl'
een aantal jaren functioneert, is het interessant een alge-
mene indruk van de resultaten te verkrijgen met voor-
gaande jaren.

r De Inleidingscursussen mochten zich in een steeds
toenemend aantal deelneemsters/nemers verheuqen.
Toch was het nog niet zo, dat alle nieuwe leid(st)irs,
die een volmacht ontvingen (1969: 1.400) ook de In-
leidingscursussen volgden (1969: 950).

o De Speltechnische cursussen en tests gaven reden tot
grote zorg. Omdat het bieden van een goed spel een
eerste vereiste is voor het goed functioneren van horde
of troep is het verontrustend te moeten constateren,
dat slechts 400 leid(st)ers bereid waren zich in de spel-
technische vaardigheden te bekwamen.

o De Schriftelijke cursus (Gilwell Woodbadge deel l) liet
een lichte stuging zien ten opzichte van de voorafgaan-
de jaren. In 1967: 129 certificaten; in 1968: 112 certifi-
caten en in 1969: 135 certificaten.

e De'Praktische cursus (Gilwell Woodbadge deel ll) werd,
voor het eerst sinds jaren, weer door meer leidsters en
leiders bezocht.
In 1967: 87 cursisten: in .l968: 6'l cursisten: in 1969:
1 23 cursisten.

r Het aantal leidsters en leiders dat de gehele Gilwell
Woodbage cursus afrondde en dus Gilwellian werd,
nam iets toe.
In 1967: 86: in 1968: 78 en in 1969: 92.

In verhouding tot het totale leid(st)erscorps uiteraard
nog een vru miniem aantal.

Concluderend kan gesteld worden dat, hoewel er in 1969
een lichte stijging over de gehele linie met betrekking
tot deelname aan 66n der cursussen te zien is. de om-
vang van deze stijging zich tot heden nog niet in vol-
doende mate ontwikkeld heeft.
De bezetting van het Nationaal Training Team vroeg in
1969 weer veel aandacht. Vooral de gewesten Friesland,
Drenthe, Overijssel, Amsterdam en Den Haag vroegen
dringend om vooziening in vacatures; pogingen hiertoe
hadden in het verslagjaar echter nog geen succes.
In september werd de tweejaarlijkse bijeenkomst voor
Gilwellians te Ommen gehouden.
Hoewel er voldoende gelegenheid was voor informeel
contact, heeft het reUnie-karakter voor een deel olaats
gemaakt voor informatie en gesprekken, deze keer rond-
om onze spelmethodiek, waarbij ook leden van de KV op
onze uitnodiging hun visie gaven. Verheugend was het
te constateren dat de nieuw gekozen vorm vele aan-
wezigen aansprak.
In oktober kwam het Nationaal Training Team bijeen. De
AAKL's en ADCC's werden tijdens deze werkbijeenkomst
geconf ronteerd met een aantal zakelijke informaties.
Daarnaast werd instructief aandacht gegeven aan onder-
werpen die een nauwe relatie met het geven van cursus-
sen hebben.

Voorafgaande aan deze bijeenkomst had de NC-Training
en Vorming voor het eerst een bespreking met de
AGC'en-Trfr'o. Het bleek dat daar waar een AGC-Tr/Vo
aanwezig is, deze functionaris een belangrijke, vooral
coordinerende en stimulerende bi1'drage kan leveren aan
de organisatie van het cursuswerk in zijn of haar gewest.

Schriftelijke
cursus

Praktische
cursus

./---
-.-'t ,/./

-\
t-__=

/--

i*5 |o66 1967 1968 1969
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Groeperingen in de llPY

X-GROEPEN

Per 1 november werd de heer L. van der Jagt benoemd
tot NHK-functionaris voor de X-groepen en secretaris van
de Nationale Commissie X-groepen. Door de vacature in
de daaraan voorafgaande maanden kon dit jaar niet zo-
veel aandacht worden gegeven aan de toerusting van de
leid(st)ers. Niettemin werden op bescheiden schaal hand-
reikingen verspreid en bezoeken aan groepen gebracht.
Er werd contact gelegd of weer opgenomen met een
aantal prot. chr. jeugd-organisaties, begonnen met voor-
lichting in verschillende kerkelijke kringen, en artikelen
voor 'WP' voorbereid.

De Nat. Cie-XG vergaderde enige malen, maakte een
eerste opzet voor een te publiceren ideednbundel, trof de
eerste voorbereidingen voor de in 1970 in Denemarken te
houden'Duty tot God Conference' en bezon zich op de
verdere integratie van de X-groepen in de NPV.

Aparte vermelding verdient ook het weer op gang ge.
komen overleg in de 'Werkgroep Geestelijke Training',
waarin de NC'en voor XG, Leger des Heilsgroepen en
Kerkelijke Groeperingen samenspreken; daaraan doet
ook de oecumenische commissie van het NPG mee.
Per eind 1969 waren er 120 X-groepen met in totaal 5645
leden.

LEGER DES HEILS.GROEPEN

Een grote gebeurtenis voor de LdH-groepen was de
Nationale PV-dag op Tweede Paasdag in Vlaardingen.
Er werden twee Paasdiensten gehouden, een voor jon-
geren en een voor ouderen. ln de parken van Vlaardingen
werden grote postenspelen gehouden en in drie stads-
wijken spannende vossenjachten.
Een bijeenkomst in de Pnidlkerk besloot de geslaagde
dag.

Een ander belangrijk evenement was 'lnter '69', een inter-
nationaal pv-kamp in het LdH-centrum in Lunteren, waar-
aan 450 padvinders uit Engeland, Zweden, Noorwegen,
Belgid en uiteraard Nederland deelnamen.

ln het najaar werd in 'Overvoorde' in Rijswijk een lei-
dersconferentie gehouden, met 80 deelnemers. Men zag
nog grote mogelijkheden voor het padvinderswerk, mits
wU met de tijd mee veranderen, veel aan de jongens over-
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laten en leiders hebben die zich beter op de hoogte stel-
len van de mogelljkheden die er ook nu nog zijn.

Diverse leid(st)ers namen deel aan de Gilwell-cursus;
daartoe werd ook dit jaar meermalen opgewekt. In het
maandblad 'Contact' vond ook de pv-leiding geregeld
suggesties voor het werk. Via de 'bijzondere taak' voor
1969 'dienst aan de ander met hart en hand' ontvingen
ook de LdH-groepen suggesties voor meer aandacht dan
ooit tevoren aan hulpverlening.
Als opvolger van Majoor H. E. Krommenhoek werd Kapi-
tein P. Kerkhoven tot ANC benoemd.
Eind 1969 waren er 12 LdH-groepen met in totaal 333
leden.

SPECIALE GROEPEN

Er zijn 36 groepen, die op hun wens als 'speciaal' ge-
noteerd staan, omdat zU uitgaan van een bepaalde kerk,
inrichting, enz. Zo zijn er 5 Gereformeerde groepen, 3
AMVJ-groepen, 2 Yrijz. Prot. groepen, 1 uitgaande van
een Hervormde Jeugdraad, 1 Lutherse, 2 C.lV-groepen,
1 van de Van't Lindenhoutstichting en I van de Stichting
Valkenheide.

Verder zijn er 8 Doopsgezinde groepen (254 leden) en
7 Adventgroepen (100 leden). Deze vormen bovendiei elk
een door de NPV erkende 'kerkelijke groepering', ressor-
terend onder de Nat. Cie-XG. Het is deze commissie, die
samen met de XG en de LdH-groepen overlegt in de hier-
v66r al genoemde Werkgroep.

. De Elfregi-groepen, uitgaande van de Doopsgezinde
Broederschap vierden dit jaar in het Amsterdamse Bos
op. grootse wijze hun vijftigjarig bestaan, op eigen-
tijdse wijze, maar omringd door vele oud-leden.
Er werd verder een koempoelan gehouden, tweemaal
een trainingsbueenkomst voor de leid(st)ers en een
winterkamp voor toekomstig kader.

. De Advent-groepen, uitgaande van de Adventkerk,
hadden als gezamenli.,l'ke activiteiten een 'Camporee'
fiongenskamp), een leid(st)erskoempoelan en een
'blauwe wimpel'-weekend.
Het Advent-ieugdblad werd in november helemaal aan
het padvinderswerk gewijd.

In samenwerking met de XG werd een eerste contact
gelegd met het Landell'k Centrum voor Gereformeerd
Jeugdwerk.



f,ledische Zcrhen

l. De Nationale Commissie bestaande uit:
J. Bosman, arts, voorzitter; Akela L. Harteman, B.E.-
zaken; W. Kloot, codrdinator; W. Derksen, arts, belast
met AGC-MZ-zaken en W. A. Borgeld (t), arts, EHBO
en Hygi6ne, vergaderde driemaal.

2. Het B.E.-team, bestaande uit:
Akela L. Harteman, voorzitster; hopman J. H. van der
Steen, hopman P. Anderson; akela Th. W. Boon-Scherf;
akela R. West namens de NC-W; hopman R. Meijer
namens de NC-V; hopman W. Kloot, financidle zaken;

vergaderde zesmaal.

3. Proiecten:
a. B,E.

. Het draversboek onder redactie van Hopman J. H.
van der Steen kwam gereed en werd gratis ter be-
schikking gesteld aan de B.E.-groepen.
In dit boekje worden op eenvoudige wijze de on-
derwerpen behandeld die de aanstaande draver
moet kennen voor een goede verzorging van de
gehandicapte verkenner in een kamp.

. Het B.E.-team bezocht samen met de ADC'en-W
en -V de B.E.-groepen. Deze bezoeken hadden de
bedoeling de ADC'en beter vertrouwd te maken
met het B.E.-werk.

. In de loop van 1969 werd gestart met het leiders-
blad (speciaal gericht op de B.E. leiders) 'Be-
wegen'.
Het blad, onder eindredactie van Hopman J. H. van
der Steen, bleek in een grote behoefte te voor-
zien. Het verscheen driemaal.

. Op 15 en 16 november werd in Ommen een
leidsters- en leidersbijeenkomst gehouden. De
zaterdag werd besteed voor speciale B.E.-training
en de zondag stond, onder leiding van hopman
R. E. Oudshoorn, in het teken van de planning en
organisatie van het winterprogramma van een
horde en een troep.
De opkomst was groot, 90 0/q van de leiding, en
het enthousiasme waarmee het programma afge-
werkt werd was aanstekelijk.

. Dank zij de hulp van enige fondsen (Beatrixfonds,
Kinderpostzegels en het Revalidatiefonds) kon
volledig voldaan worden aan de'kapitaal-behoefte'.
Helaas mogen met deze gelden de exploitatie-
tekorten van de groepen niet gedekt worden.
Samen met de andere drie organisaties wordt ge-
tracht een oplossing te vinden met behulp van de
CRM-subsidie.

. Het vinden van B.E.-contactmensen in de gewes-
ten schunt een zaak van lange adem te worden.
Met de grootste moeite werden 2 van dergelijke
functionarissen aangesteld.

b. Medische projec{en:
. De AGC'en-MZ kwamen op 3 mei in Amersfoort

bi.l' elkaar voor bespreking van het MZ-werk In
het gewest. Door het nog steeds ontbreken van
AGC'en-MZ in 3 gewesten kan van een gerichte
Iandeli.1'ke actie nog steeds geen sprake zijn.

o EHBO
1. Dit jaar werd voor de eerste maal t'y'dens de

regionale patrouille.wedstrijden een zogenaam-
de EHBO-multiple choice test (ontworpen door
hopman W. A. Borgeld) bij alle deelnemers af-
genomen. De resultaten waren hoopgevend
voor een herhaling van dit experiment in de
komende jaren.

2. Aan de NGV werden voorstellen gedaan voor
een volledige herziening van de EHBO-eisen
voor de 3e, 2e en 1e klasse. De invoering van
deze nieuwe eisen zal waarschijnlijk in 1970
plaats vinden.

. Checklist Welpenkampeerplaatsen
Aan de hand van de richtlijnen voor de Hygi€ne
van welpenkampeerplaatsen werd een checklist
ontworpen voor de bezoekende ADC-W aan een. kamperende horde.
Deze zeer eenvoudig te hanteren checklist zal in
1970 voor toepassing aan de NGW ter hand wor-
den gesteld.

4. Bijzondere activiteiten
a. Koempoelan 1969 op 30 en 3l augustus te Ommen

Op verzoek van de programmacommissie werd op
zondagmorgen een demonstratie gegeven van een
draadloze hartslagoverbrenging tudens enkele ver-
kennersactiviteiten.
Daarnaast werd een voordracht gehouden over het
onderwerp: 'jeugd en conditietraining'. Er werd een
lans gebroken voor een goed gerichte conditietrai-
ning bij de verkenners. Het is een dwingende nood-
zaak dat onze vereniging zich bewust wordt van
haar taak in deze.
In een nota zal een voorstel gedaan worden om
meer plaats in te ruimen in de trainingsprogramma's
voor sport.

b. Seksualiteit en leugdbeweging
Na overleg met de AGC'en-MZ werd een voorlopige
nota gemaakt over dit onderuverp. In de bestuurs-
vergadering van september kon het Bestuur zich in
grote lunen met de inhoud van deze nota verenigen.
ln 1970 zal deze nota gepubliceerd worden voor
discussie.

5. Medische verzorging van kampen
. Het NPK te Anloo werd door hopman J. A. de Boo,

arts, AGGMZ Groningen, veaorgd.
. De Nationale Koempoelan door hopman W, Derk-

sen, arts, ANC-MZ.
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Uoorlichting I l(oninkriihszcrhen

VOORLICHTING

Het stemt tot voldoening, dat alle voor 1969 in de beleids-
nota opgenomen punten geheel of gedeeltelijk zi.;n ge-
realiseerd.
De Nationale Commissie kwam driemaal bijeen ter be-
spreking van de plannen voor de komende jaren. Daar-
naast gaven de leden van de commissie regelmatig ge-
vraagd en ongevraagd advies bij tal van voorlichtings-
activiteiten.
Ook de sub-commissie Film en Foto vergaderde twee-
maal, i.v.m. de vervaardiging van nieuw foto- en film-
materiaal.
Ruim 20 nieuwe AGC'en-Voorlichting en Districts Pers-
medewerkers werden benoemd. Desondanks bleef het
aantal voorlichtingsfunctionarissen beneden het gewenste
minimum.
Meermalen blijkt men niet voldoende doordrongen van de
noodzaak om voor het Spel van Verkennen voorlichting
te bedrijven.
Het reeds enige ti.j'd bestaande overleg tussen de voor-
lichtingsfunctionarissen van de vier pv-organisaties resul-
teerde in de loop van het jaar in een voorlichtingscom-
missie van Scouting Nederland.
Een zinvoller samenwerking werd hierdoor mogelijk op
het terrein van een gezamenlijke in- en externe voorlich-
ting.
De opzet van het jongensblad 'De Verkenner' werd met
ingang van dit jaar ingrijpend gewijzigd door het besluit
van de Raad van Afgevaardigden het blad toe te zenden
aan alle welpen en verkenners van onze Vereniging.
Deze gew'ijzigde opzet stelde hogere eisen aan de redac-
tie, die bovendien meer rekening moest houden met de
verlangens van de betreffende Nationale Commissies en
lezers. Daarom werden in de loop van het jaar enkele
kleine enqu6tes gehouden en een zogenaamde 'hearing'
georganiseerd.
Verschillende waardevolle suggesties voor inhoud en
vormgeving van het blad kwamen hieruit naar voren.
Met het NPG kwam een bescheiden vorm van samenwer-
king tot stand.
De afdeling Voorlichting organiseerde, samen met NPG
en AVRO, een wedstrijd voor jongens en meisjes onder
het motto ,,Zing Boem".
Honderden kinderen, waaronder vele niet-leden, namen
deel aan de overal in ons land georganiseerde voorron-
den en de finale in de AVFO-studio te Hilversum. De
wedstrijd leverde niet alleen positieve reacties op, maar
ook een flinke hoeveelheid publicaties via pers, radio
en tv.
Ook aan de Jeugd-Safari, een andere activiteit voor leden
en niet-leden, werd veel tijd en aandacht besteed. De
geringe belangstelling bij buitenstaanders heeft ons ech-
ter doen besluiten deze vorm van ,,voorlichting" in 1970
niet voort te zetten.
Radio en tv besteedde veertigmaal - gedurende een

totaal van anderhalf uur - aandacht aan onze Vereniging.
De pers deed dit ongeveer drieduizendmaal.
Voor de derde maal werd voor leden van groepsblad-
redacties een studiebijeenkomst georganiseerd. Een
record aantal van 120 personen nam deel. Voor de eer-
ste maal waren ook enkele padvindsters en gidsen aan-
wezig. Dit soort bijeenkomsten kr'L1'gt steeds meer belang-
stelling.
Het beschikbare film- en diamateriaal bleek weer in een
grote behoefte te voorzien. Buim honderdmaal werden
dia's en films verhuurd voor ouderavonden, propaganda-
bijeenkomsten en trainingsactiviteiten.
Enkele nieuwe diaseries kwamen klaar, terwijl de plannen
voor de vervaardiging van een eioentijdse propaganda-
film in het stadium van uitvoering kwamen.
Enkele malen werd op verzoek de voorlichting verzorgd
van regionale activiteiten en leid(st)erswervingsacties met
over het algemeen goede resultaten.

KONINKRUKSZAKEN

De vorming van een vaste Nationale Commissie voor
Koninkrijkszaken werd ook dit jaar nog niet noodzakelijk
geacht; de wnd. NC-KZ en de secretaris KZ onderhielden
de nodige contacten.
De in feite reeds bestaande contactcommissie van Scou-
ting Nederland werd in 1969 ook formeel erkend; deze
vergaderde tweemaal. De jaarlijkse reiinie en het Konink-
rijks Bulletin werden onder de naam van Scouting Neder-
land aangekondigd.
De Overzee-retinie werd op 18 oktober te Utrecht ge-
houden en telde 26 deelnemers. Het Bulletin verscheen
tweemaal in een oplaag van 300 stuks. In 'Weest Paraat"
werd regelmatig nieuws gebracht over de Surinaamse en
Antilliaanse Padvinders; een enkele maal ook in 'De Ver-
kenner'.
Nieuw ontvangen adressen van leden van SPV en APV
die naar Nederland kwamen, werden genoteerd en deze
mensen werden op diverse manieren aangemoedigd zich
bij een der vier leden van Scouting Nederland aan te
sluiten. Een welpenleidster uit Suriname volgde, met onze
medewerking, een cursus in Gilwell Park.
De Surinaamse Padvinders en de Katholieke Verkenners
Suriname namen in augustus deel aan de 3e Caribische
Jamborette in Guyana (Georgetown) met een contingent
van 50 personen.
De toenadering tussen de APV en de AKV (Antillen)
maakte goede vorderingen, maar een formeel samengaan
in een federatie of iets dergelijks, die het lidmaatschap
van de World Conference kan aanvragen, werd nog niet
gerealiseerd.
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Alblasserwaard
Almelo
Amersfoort
Amstelland
Amsterdam N
Amsterdam O
Amsterdam W
Amsterdam Z
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Beneden Maas
Bergen op Zoom
De Betuwe
Bollenstreek
Breda
Delfland
Deventer
Duinrand
Eemland
Enschede
Gelre
't Gooi N
't Gooi Z
Gouda
Groningen N
Groningen Z
Den Haag Centr.
Den Haag N
Den Haag W
Den Haag Z
Haarlem
Den Helder
Hengelo
's-Hertoqenbosch
Hoekse Waard
De Kempen
Leeuwarden

150
225
107
235
80
72

279
313
309
372
174
151
102
113
161
215
162
121
133
202
244
211
283
226
283
218
202
281
150
216
196
247
r64
174
114
75

372
146

96
204
125
192
72
63

224
271
200
236

YO

167
YO

69
125
185
116
109
110
145
171
147
203
168
165
1r8
163
151
153
138
124
189
129
94
95
58

31 1

145

4
22
17

-
13
44

4
43
65
20
11

16
11

14
o

13
17

q

j
40
24
26
42
41
20
15
20

3
7

21
4
8

25

183
207
146

137
175
119
158
123

15 76
47 317
35 234
49 480
60 488
69 612
49 481
53 480
54 413
13 80
28 258
56 449
62 470
65 539
70 456
57 360
45 348
29 247
32 264
28 202
18 203
64 460
60 480
67 490
42 370
63 419
30 321
39 267
33 265
49 424
32 232
29 283
38 257
19 173
19 161
5t 410
58 384
26 215

31 281
56 511
4s 294
65 492
23 182
23 171
99 646

102 690
66 618
97 770
55 345
36 365
27 241
23 216
50 351
64 473
48 339
39 286
38 286
45 392
57 477
65 423
71 557
68 502
57 529
M 426
81 488
83 556
63 386
58 427
69 409
67 506
40 340
42 331
32 245
22 163
98 806
47 338

Lekstreek 53
Limburg 125
Meppel 89
Middenkennemerl. 215
Neder Veluwe 205
Nieuw Rijnland 261
Noorderkwartier 222
Noord Veluwe 182
Numegen 190
Ommen 44
Oost ,Groningen 118
Rond de Noord 200
Rotterdam N 230
Rotterdam O 244
Rotterdam W 190
Rotterdam ZW 132
Rotterdam ZO 167
Rijnstreek 98
Rijn- en Vechtstreek 147
Schiedam 105
Steenwijk 105
St. Heuvelrug 213
Utrecht N 222
Utrecht Z 222
Veluwezoom
Vlietstreek
Wassenaar
Zaanstr./Waterland 117
Zeeland N
Zeeland Z
Zeist
Z.H. Eilanden
Z.O. Drenthe
Z.O. Friesland .|06

Z.W. Friesland 93
Zutphen 180
Zwolle 164
West Duitsland 113

8-
130 15
88 22
200 16
200 23
225 57
148 62
216 29
r59 r0

23
98 14
169 24
151 27
201 29
173 23
140 31
125 1l
115 5
778
654
II J

182 |
156 42
170 31
142 3
145 4
134 11

86 25
95

180 20
64 17
95 1

879
48
427
154 25
131 31
697

Totaal:
ln .|968:

13/82
1 3934

10392 '1283 3769 28926
11131 1188 3825 30078

Voor zover in bovengenoemde cljfers niet reeds opgenomen:
Commissarissen
Buitengewone leden;

Raad der Vereniging 8
Gewestelijke Commissie 17
Districtscommissie 70
Groepscommissie 945

Ere Commissarissen
Ere Leid(st)ers

1968 1969

278 293
771

1 040
109 127
276 279
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Overzicht groepen 1969

Groepen Waarvan Leden en Leid(st)ers

Districi Open Spec. Tot, zv LVBE Open x Spec.

24t 40 281
364 10? 40 511
254 294
27t 221 492
35 7t 76 182

102 69 t?l
299 262 85 646

I - 336 227 t21 690
I - 407 21r 618
1 - 604 166 770

243 102 345
264 r01 365
24t 24r
216 216
269 82 351
279 254 473
339 339
286 286
61 r42 83 286

32L 7L 392
379 98 47't
423 423

2 - 529 28 557
285 145 72 502
456 58 15 529
345 63 t8 426

1-432551488
I 346 l1? 33 556

1 - 240 146 386
r93 234 42t
175 206 28 409

I - 66 345 95 506
285 55 340
290 4t 331

L 245 245
116 47 16:l
?08 98 806

1 243 95 338
l?6?6

268 48 r 3l?
157 77 234
432 48 480
431 57 488

I - 580 32 6t2
434 47 481

1 - 422 32 26 480
220 t52 4t 413
8o 80

258 258
295 114 40 449
202 239 29 470

I - 31? 115 l0? 539
283 111 62 456
324 36 360
31? 31 348
r74 73 247
264 264

r 180 22 202
164 39 203
396 64 460

1 - 399 69 t2 480
346 99 45 490
333 37 370
230 156 33 419
32L 321
205 62 267
227 38 265

I - 424 424
148 84 232
283 283
257 257
1?3 l?3
123 38 161
368 42 410

r 173 27t 384
r 215 2t5

I
5

2
I
4

I

I
2
I
I
I
1

:
2
2
3

:
I
4
I
1
Ij

,
1
3
2
2

l
4
D

2
5
3

1
2

I
4

-t

,
Ij

t72
7

10
lc
74
418

15
514

10
8
6

6
l0
10

6

10

10
l3

114rt2
19
110

l0

r10
313

6
I
6

l?
I
3r9
5

l8
l0

112
l0

r10
lo

4
4

rl0r8
110
2tl

I
77

7
4
6

r10
210

7
110

I
29

7
9
5

6
6
8
8
c

I
2

2

6

i
I

;
I

I,
I
1

I

I
I

2

2

l
I

1

I

I

I

_
1

1

6
I
6
2

7
8

10
I
I
o
D

5
5

10
6

I
o

10
t2
10
10

6
8
8
6

5
I
6
o

15

3
7

7
8

10
9
8
5

4
7
3
7
6
8
6
4

3
5
6
I
o
5
I
7
6
o

6
5

4
5

Alblasserwaard
Almelo
Amersfoort
Amstelland
Amsterdam N
Amsterdam O
Amsterdam W
Amsterdam Z
Apeldoorn
Arnhem
Assen
Beneden Maas
Bergen op Zoom
De Betuwe
Bollenstreek
Breda
Delfland
Deventer
Duinrmd
Eemland
Enschede
GeIre
't Cooi N
't Gooi z
Gouda
Groningen N
Groningen Z
Den Haag Centr.
Den Haag N
Den Haag W
Den Haag Z
Haarlem
Den Helder
Hengelo
's-IIertogenbosch
Hoekse Waard
De Kempen
Leeuwarden
Lekstreek
Limburg
Meppel
Middenkennemerland
Neder Veluwe
Nieuw Rijnland
Noorderkwartier
Noord Veluwe
Nijmegen
Ommen
Oost Groningen
Rond de Noord
Rotterdam N
Rotterdam O
Rotterdam 'w
Rotterdam ZW
Rotterdam ZO
Rijnstreek
Rijn- en Vechtstreek
Sehiedam
Steenwijk
Stichtse Heuvehug
Ittrecht N
IJtreclrt Z
veluwezoom
Vlietstreek
Wassenaar
zaanstreek/Waterland
zeeland N
Zeela'rd Z
izeist
Z.H. Eilanden
z.O. Drenthe
Z.O. Friesland
z.W. Friesland
zutphen
zwolle
West Duitsland

499 r20 47 666 111 t2 7 2t661 564t 1614 28926
50? 140 48 695 115 t4 7 21450 6994 1634 300?8

Totaal
In 1968:
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Diversen I lnterncrtionclcll Contclcl

DIVERSEN

. De Nationale Koempoelan op 30/31 augustus in Ommen
trok dit jaar rond 1400 deelneemsters en deelnemers,
wat betekent dat meer dan een derde deel van ons
leid(st)erscorps een weekend gezamenlijk doorbracht.
Het programma was zeer gevarieerd: deskundige infor-
matie over de samenleving ('politiek'); suggestieve en
instructieve activiteiten; en 'gezelligheid' naar keus.

. 'Heitje Karweitie' werd, evenals vorig jaar, zo voor-
bereid dat de nadruk kon vallen op allerlei - liefst
geld opbrengende - activiteiten en minder op 'huis
aan huis'-werk.

. Aan het 20e Landelijk Bandconcours, deze keer in
Voorburg, namen 12 bands deel. Dat aantal was niet
groot; maar het concours was goed.

. Het NoordelijkPinksterkamp in Anloo(Dr.J was het 40e.
Het werd, met 2500 deelnemers, dan ook extra feeste-
lijk gevierd.

. De NPV kwam er, ondanks een alinea in het Organi-
satiebesluit, nog niet toe, de relatie met oud-leden te
bezien. Maar de Broederschap van Oud-padvind(st)ers
(OPV) werkte stug door.

. De jaarlijkse Jeugdzorgcollecte werd dit jaar verruimd
tot een algemene jeugdcollecte. De NPV besloot, een
tientallen jaren oude traditie op te geven en de groe-
pen de gelegenheid te bieden, mee te doen.

. Door het Cower-rapport, de daarop gevolgde Nota van
de Minister en het concept voor een nieuwe subsidie-
regeling ging het 'jeugdbeleid' veel meer onze aan-
dacht vragen. In de Nederlandse Jeugd Gemeenschap
deden wij en de andere partners in Scouting Neder-
land mee aan de beraadslagingen over dat beleid en
waren wij betrokken bij de hearing door de Tweede
Kamer-com m issie.
Ons leid(st)erscorps werd via een aantal artikelen in
'WP' over deze zaken geinformeerd.

INTERNATIONAAL CONTACT

Er gingen, overwegend in troep- of stamverband, 1276
padvinders naar het buitenland (vorig jaar 1539). De be-
zochte landen waren Engeland (442), Duitsland (276),
Luxemburg (141), Belgie (1 30), Zwitserland (1 14) en ver-
der Frankrijk, Zweden en Noorwegen, zomede Canada (1)
en Amerika (1).

Er kwamen uit het buitenland 1031 padvinders naar ons
land (vorig jaar 1203): uit Engeland 831 , en verder uit Bel-
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gi6, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Finland en Amerika.
Voor het eerst werd, naar het voorbeeld van Engeland,
een 'Explorer Belt'-expeditie naar het Eiffelgebied in
Duitsland georganiseerd; een niet lichte trektocht voor
oudere verkenners en vt's. Het aantal deelnemers, 14,
was niet groot, maar het resultaat goed genoeg om vol-
gend jaar weer zoiets te doen.

Aan allen die te kennen gaven naar het buitenland te wil-
len gaan, werden de 'Wenken' 

- 4 bladzijden met vele
praktische adviezen en suggesties - gezonden en ook
op andere wijze service verleend.
Aan 3 internationale conferenties werd ook van NPV-zijde
deelgenomen:

. De NC-Buitenland en de NC-Training en Vorming
woonden in Finland de Wereld Conferentie bij, waar
ditmaal vooral het onderwerp 'training' veel aandacht
kreeg.

. De Akela's mej. P. G. Baas en mej. A. l. D. Meynen
bezochten in lerland de Europese Welpen-Conferentie.

. En de NVTR-secretaris Martien Parmentier was lid van
de Nederlandse delegatie die, in Luik, de vergadering
van de WAY (World Assembly of Youth) bijwoonde (en
daar nogal wat padvinders ontdekte).

De diverse oproepen voor de Wereld Jamboree in 1971

in Japan hadden eind van het jaar nog maar ongeveer 10
voorlopige aanmeldingen opgeleverd.
De Nat.-Cie-Buitenland, dit jaar aangevuld met de hop-
lieden R. Metsch en J. H. van der Steen, vergaderde twee-
maar.

Daarnaast vergaderde onze NC-Buitenland viermaal met
zijn collega's van de andere drie organisaties.
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fende NHK-functionaris zich op de
duur kan gaan beperken tot de
nodige coiirdinatie en het insprin-
gen waar dat nodig blijkt.

Srouting Nederland
a. Het Bestuur bl'rjft er naar streven,

tot een zo groot mogelijke eenheid
van de vier organisaties te komen,

b. Voor allerlei concrete plannen in
verband met dit streven wordt ver-
zen naar3
o het beleidsprogramma 1970/'71

e.v., dat op 4 februari 1970 door
de Algemene Vergadering van
Scouting Nederland is aanvaard;

o het gepubliceerde programma
voor de viering van het lustrum
'70.

Welpen
a. ln de afgelopen periode werd de

methodiek Yan het welPensPel
centraal gesteld.
Zoals reeds werd aangekondigd in
het augustusnummer van 'Weest
Paraat' 1969 wil de Nationale
Gommissie Welpen in haar be-
leidsprogramma voor 1970-1971
De longen de volle aandacht ge-
ven.
Om een inzicht te krijgen ln het
'antwoord'van iongens in de leef-
t'rjdsperiode van 8 tot | | iaar oP
het door ons aangeboden welPen-
spel is de Nat, Cie van mening dat
een deskundig onderzoek inge-
steld dient te wordeh' De daaruit
ontstane gegeven leveren ons dan
de mogelijkheid om na te gaan in
hoeverre het welpenspel hieroP
aansluit, met name waar het gaat
om speciale middelen die wij bin-
nen onze methodiek hanteren (be-
lofte en wet, ceremoniEn, rimboe-
sfeer e.d.).

b. Voor wat betreft belofte en wet
verwacht de Nat. Cie dat een wij-
ziging in 1970 gerealiseerd zal
worden. Daar men ook binnen de
Katholieke Verkenners bezig is
met wijzigingen op dit terrein, zal
de Nat. Cie alles in het werk stel'
len om, in overleg met het welPen-
team van de KV. te komen tot een
eensluidende formulering van wel-
penbelofte en welpenwet. De Nat.
Cie stelt zich voor de introductie
van de definitieve welPenbelofte
en -wet vergezeld te doen gaan
van een duidelijke begeleiding.

c. Het te voeren beleid als totaal zal
gestimuleerd en begeleid worden
via 'Weest Paraat' en 'De Verken-
nert.

d. Om een inzicht te krfigen in de
stand van zaken in de horden zul-
len de jaarrraporten wederom aan
de WL's gezonden worden, dit

keer via de ADC'en-W.
De Nationale Gommissie Welpen
zal daardoor gegevens kunnen ver-
zamelen welke mede van invloed
zullen zijn op de beleidsvoering.

e, Uit de gegevens dle w'rj op ver-
schillende manieren uit het land
ontvangen, is gebleken dat de
hobby-insignes het nog niet zo
goed doen, Ondezocht zal wor-
den wat hier de oorzaken van ziJn.
Via regionale activiteiten wil de
Nat. Gie het gebruik van deze in-
signes stimuleren. Aan deADC'en-
W zal op het naiaarsweekend een
plan hiervoor worden voorgelegd.

f. Het verstrekken van programma-
suggesties in 'Weest Paraal' zal
voortgezet worden.

g. Gezamendijke publikaties van KV
en NPV (b.v. welpenkrant) zullen
gestimuleerd worden.

h. In 1971 zal het Handboek voor
Welpenleiding verschijnen.

i. Het contact met de Nationale
Commissie Welpen van de KV zal
gecontinueerd worden. Gestreefd
zal worden naar meer samenwer-
king op pralrtische punten,

i. Gontacten met ADC'en:
o naiaarsweekend
r regionale bijeenkomsten
o intensiever contact tussen ADG-

en per regio en de desbetreffede
ANC.

k. Voor de beeleidsprogramma's Yan
1969/1970 en 1970/1971 koos de
Nat. Cie als thema's: Het WelPen'
spel en De longen,
De schakel die deze twee b'd el-
kaar brengt en houdt is de wel-
penfeiding. Zonder de leiders en
leidsters zou er immers niets tot
stand kunnen komen.
De Nat. Cie heeft dan ook beslo-
ten 'de begeleiding van het wel-
penspel' centraal te stellen voor
de periode l97l-1972.
In dit verband zal uitvoerig aan-
dacht worden besteed aan inten-
siever samenwerking met Training
en Vorming,
Een plan voor de ultwerking hier-
van hoopt zij in l97l aan te bie-
den.

Verkenners
ZOEKEN - is een kunst, die - zo-
als vele andeie - in onze geiaagde
en gehaaste tijd niet meer beoefend
wordt,
De Nationale Commissie Verkenners
heeft door middel van verschillende
vormen van (onder)zoeken meer in
het bijzonder haar aandacht bepaald
tot:
a. de plaats van de oudbre iongen in

het Spel van Verkenneni
b. de functie van de klasse-eisen in

het 'spel' en de wijze, waarop

deze in de troepen gehanteerd
worden;

c. de basiseenheid van de patrouille
als methodiek voor het 'spel' in
de troep;

d. de functie van troepraad en kader-
patrouille als respectievelijk be-
stuurs- en trainigsorgaan voor het
'spel' in de troep;

e. het functionenenyan de troep door
realisering van het pairouille.
systeem en door erkenning van
de func,tie van troepraad en kader-
patrouille.

Het onderzoek naar de plaats van de
oudere iongen in het'spel'heeft ge-
resulteerd in het besluit om:
a. aan de verkenners met inEanE van

het v'rjftiende iaar de mogelijkheid
te bieden naar de volgende orga-
nisatorische spelfaee over te gaan;

b. met ingang van het zeventiende
levensjaar het'leven als verken-
ner'te beEindigen.

ln het voorstel tot 'Aanpassing van
de Verkennersklasse-eisen' wordt
aan die iongens, die de belangstel-
ling voor de methodiek van het 'spel'
in de troep verliezen, een passende
aansluiting bij het voortrekken ge-
boden.
In een gezamenlijk overleg met de
Nationale Commissie Voortrekkers
zal onderzocht worden:
of een programmatische structuur,

welke de progressie in de lijn ver-
kenner-voortrekker duidelijk ma-
nifesteert, gereallseerd moet wor-
den;

6f, dat pluriformiteit zonder program-
matische binding de voorkeur ver-
dient.

Naar aanleiding Yan het onderzoek
naar de functie van de klasse-eisen
in het 'spel' in de w'rjze, waarop deze
in de troepen gehanteerd worden,
heeft de Nat. Cie in overleg met alle
betrokkenen een, qua structuur en
qua inhoud meer op de maatschappij
gericht, voorstel tot'Aanpassing van
de Verkennersklasse-eisen' voorbe-
reid.
Ten behoeve van een zo opHmaal
mogelijk doen functioneren van de
aangepaste klasse-eisen zal:
a. een oyer het gehele landverspreid

aantal troepen op experimentele
basis met de eisen aan het werk
gaan;

b. door de leiders In de districten en
gewesten een inventarisatie ge-
maakt worden van beschikbare
deskundigen, die bereid z'rjn met
hun specialisatie aan de aange-
paste klasse-eisen de voor de jon-
gens gewenste inhoud te geven;

c. een handleiding ter begeleiding
van de leiders uitgegeven worden;

d. in het iongensblad 'De Verkenner'
ten behoeve van de troepraden
alle noodzakelijke informaties en
suggesties worden doorgegeven;

r85
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e. getracht worden in januari 1971
nationaal een suggestieve presen-
tatie van de aangepaste Verken-
nersklasse-eisen te doen plaats-
vinden.

Het onderzoek naar de beleving en
de vormgeving van de methodiek van
het Spel van Verkennen in de troe-
pen, stelde de Nationale Gommissie
in het bezit van gegevens, welke een
dwingende movitatie zijn om in de
voor ons liggende jaren 

- in samen-
werking met alle hiervoor verant-
woordelijke functionarissen - de op-
bouw van troepen in de grootte-
categorie van l8 en meer verkenners
met kracht te stimuleren.
Uit de verkregen gegevens blijkt dui-
delijk, dat in de troepen van genoem-
de grootte-categorie de methodiek
van het Spel van Verkennen over de
gehele lijn het beste tot zijn recht
komt en hierdoor de sterkste waar-
borgen aanwezig zijn voor die jon-
gens tot zeventien jaar. die het Spel
van Verkennen als de activiteit voor
de besteding van hun vrije tijd kozen.
De Nationale Commissie Verkenners
is van mening, dat de begeleiding
van de troepen door de ADC'en-Ver-
kenners voor de hoplieden en vaan-
drigs een waardevolle en onmisbare
steun bij de realisering van het Spel
van Verkennen in de troepen moet
zUn.
Op speciale bijeenkomsten, hetzij re-
gionaal, hetzij nationaal, zal de Nat.
Cie - in overleg en in samenwerking
met de Nationale Comrtlssie Training
en Vorming - de aspecten van de
'begeleidingsmethodiek' indringend
aan de orde stellen.
De Nationale Commissie Verkenners
is van mening, dat uitsluitend op
basis van door onderzoek verkregen
gegevens een beleid gevoerd kan
worden. ln de voor ons liggende
jaren zal ten behoeve van onderzoek
meerdere malen een beroep op de
leiders gedaan moeten worden. Wij
vertrouwen, dat de leiders alle be-
grip hiervoor zullen opbrengen en
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zich er van bewust zijn, dat de jon-
gens in het'spel'op de eerste plaats
komen en dat wij het ons niet kunnen
permiteren de jongens in hun keuze
teleur te stellen.
De Nat. Cie is van mening dat in het
beleid een ruime mate van flexibili-
teit aanwezig dient te zijn om de ont-
wikkeling van het 'spel' - indien dit
gewenst noodzakelijk mocht bluken

- aan het zich wijzigende behoeften-
patroon te kunnen aanpassen.
De Nat. Cie zal met de haar ten dien-
ste staande en beschikbaar te stellen
middelen, de plaats van het 'spel'
voor de verkenners te midden van
het zich steeds wijzigende maat-
schappijbeeld op de voet trachten
te volgen.
In overleg en in samenwerking met
de afdeling 'Voorlichting' streeft de
NationalE Commissie Verkenners er
naar om gelijktijdig met de presen-
tatie van de aangepaste klasse-eisen
een Nederlands 'Handboek voor Jon-
gens' het licht te doen zien.
Zij meent, dat aan een goed uitge-
voerd handboek een grote behoefte
bestaat en spreekt de wens uit, dat
na verschijning de eerste oplage
spoedig uitverkocht zal zijn,
Gezien de overweldigende belang-
stelling voor de regionale gesprek-
ken zal de Nationale Commissie Ver-
kenners deze regionale momenten
van ovedleg continueren, Wederom
zal zij aspecten, welke het beleid
direct raken. aan de orde stellen.
Voor de Nationale Commissie Ver-
kenners is het (nog) niet denkbaar,
dat de Vereniging De Nederlandse
Padvinders het uniform uittrekt en
zich steekt in de ruime keus van
door textielfabrikanten op de markt
geworpen buitenkleding, zoals sp'rj-
kerbroeken en geruite hemden.
Met medewerking van alle verant-
woordelijke leiders hoopt de Natio-
nale Commissle Verkenners de uni-
form(e)-presentatie van de verken-
ners te kunnen bevorderen.
Behalve de beleids-essenties. welke

bovenstaand zijn weergegeven, zul-
len de volgende min of meer tradio-
nele activiteiten tot uitvoering ko-
men:
t. Nationale Hikewedstrijden;
2. Nationale Patrouillewedstrijden;
3. Nationale Installatie Kroonverken-

ners;
4, Nationale Zwemwedstrijden.
Van I tot en met 8 augustus 1970 zal

- binnen het kader van het iubileum-
iaar de manifestatie'Jongensstad'
gerealiseerd worden. Een unieke
kans voor padvinders en niet-padvin-
ders hun eigen initiatieven tot volle
ontplooiing te laten komen.
Om alle vereiste aandacht aan de be-
leidsessenties te kunnen geven,
hoopt de Nationale Commissie Ver-
kenners yoor de organisatie van de
verschillende min of meer traditio-
nele verkennersactiviteiten, leiders
bereid te vinden om in commissies
ad hoc de voorbereiding hiervan op
zich te nemen.
Wanneer door onderzoek zou blijken,
dat ook andere activiteiten dan de
traditionele gewenst worden, dan zal
de Nationale Commissie Verkenners
hieraan alle ruimte trachten te geven.
ZOEKEN. .. is een kunst!
Weest er u ook van bewust, dat u
GEZOCHT zult worden.
Het Spel van Verkennen heeft u
nodig!
Laat u dan vinden!

Zeeverkenners
A. Algemeen
a. Het beleid betreffende het zee-

verkennerswerk zal zoveel moge-
lijk in nauwe samenwerking met
de Nationale Commissie Verken-
ners en in overleg met de Training
en Vorming worden uitgevoerd,

b. Het oprichten van een Nationale
Admiraliteit en van Lokale Admi-
raliteiten in het verband van Scou-
ting Nederland, zoals thans de
bedoeling is, heeft vooral een



hechtere samenwerking wat be-
treft het specifieke zeeverkenners-
werk tot doel, zoals het geven van
veiligheidsvoorschriften, eenslui-
dende eisen voor beoordelingen
van het varend materiaal, het ge-
ven van nautische cursussen in
landelijk en lokaal verband, in het
kort gezegd alles wat verband
houdt met een grotere veiligheid
en vaardigheid te water.

B. Het goed functioneren van de
zeeverkennersgroepen

a, De uitbreiding en verniewing van
de vloot zal zoveel mogelijk be-
vorderd worden. Hiervoor is een
fonds beschikbaar van de destijds
van de Nederlandse Reedersvereni-
ging ontvangen subsidie. Daar dit
bedrag niet toereikend is om alle
door de zeeverkennersgroepen
aangevraagde boten (in afbetaling)
te realiseren, zal worden getracht
op een andere manier de moge-
lijkheden van dit botenfonds te
verruimen.

b. Door het legaliseren van de thans
voorgestelde Admiraliteiten hoopt
de Nat, Cie te bereiken dat een
grotere saamhorigheid op het ge-
bied van waterwerk wordt bereikt,
wat de veiligheid ten goede zal
komen. Daarbij zal worden ge-
tracht de verhoudingen in de NPV
zoals die tot nu toe hebben be-
staan niet scheef te trekken. hoe-
wel voor vlot verloop van de werk-
zaamheden van een Admiraliteit
een kleine verandering in de hi6r-
archieke weg tot de mogelijkheden
zou kunnen behoren, uiteraard na
het nodige overleg,

c. Hoewel het Nationaal Zeeverken-
nerscentrum van de baan is, zal
de Nat. Cie de ogen open houden
voor reeds bestaande en nog op
te richten regionale centra om
hiervan voor landelijke cursussen
e.d. gebruik te maken

d. Het is de bedoeling van de Nat.
Cie om het loodsenwerk te stimu-
deren.

e. Er zal worden bezien, hoe te ko-
men tot harmonisatie van de ZV-
klasse-eisen met de - nieuwe -
klasse-eisen voor (land)verken-
ners.

Voortrekkers
a. Het beleid van de Nationale Com-

missie Voortrekkers zal zich in de
periode 1970 en later richten op
twee punten in het bijzonder, na-
melijk:
l. Hetgeven van meer eigen ver-

antwoordelijkheid aan de vt's en
de vt-stammen. Dit houdt een
verantwoordelijkheid in ten aan-
zien van de stamprogramma's en
van de opvang van aspirant-

leden. Daarbij staat de Nat. Cie
een vrije mogelijkheid voor ten
aanzien van de eisen welke een
stam aan deze aspirant.leden wil
stellen, echter gebaseerd op de
W-beginselverklaring.

2. Herstructurering van de derde
tak, aangezien de Nat. Cie van
mening is dat de eigen verant-
woordelijkheid van de vt's te
veel gebonden is door de hi6r-
archieke opbouw zoals deze
thans bestaat. Een nota over
deze materie is in voorbereiding.
Deze nota zal tevens dienen als
uitgangspunt om te komen tot
grotere samenwerking of moge-
lijk zelfs een fusie met de an-
dere 'oudere'takken van de an-
dere drie organisaties.

b. De Nationale Commissie Voor-
trekkers zal meer steun geven en
coiirdinerend optreden bij evene-

menten bestemd voor ieugd van
de vt-leeftijdsgroep.

c. Ten slotte zal de vt-tak zich blij-
ven beijveren voor het vinden van
een betere aansluiting met de ver-
kenners, Zij stelt voor dit te doen
door het organiseren van activitei-
ten samen met de oudere verken-
ners, maar vooral door hbt aan-
kweken van een beter begrip bij
de verkennersleiding, teneinde
deze de gelegenheid te geven de
iongens beter voor te bereiden.

I rarnrng en Yolmrng
Het beleid van de Natlonale Gommis-
sie Training en Vorming blijft gericht
op het bieden van voldoende trai-
ningsmogelgkheden voor alle leid-
(st)ersfuncties die de NPV kent. Daar-
bij zal meer dan tot nu toe aandacht
worden gegeven aan integratie van
het vormings-aspect in het totaal van
de cursus-programmering,
Een en ander houdt onder meer het
volgende in:
a. Er zal een onderzoek worden in-

gesteld naar de wensen en moge-
lijkheden om, naast het tot nu toe
gehanteerde trainingspakket, cur-
sussen te organiseren, regionaal
of landelUk, welke een meer vor-
mend karakter zullen dragen.
Met name uit de groep van leiders
en leidsters die al weer enige
jaren geleden de Gilwell-Wood-
badge behaalden, is deze wens
naar voren gekomen.

b. Aan de verdere opbouw van het
Nationaal Trainingsteam zal de
volle aandacht geschonken wor-
den,
Meer dan vroeger zullen de bij-
eenkomsten van het Nationaal
Trainingsteam zich richten op za-
ken die met de inhoud van de
cursussen te maken hebben: eva-

lueren van gehouden cursussen -methoden en middelen - onder-
werpen.

c, Voor de zakelijke informatie zullen
de bijeenkomsten van de Natio-
nale Commissie Training en Vor-
ming met de AGC'en-Training en
Vorming gecontinueerd worden.

d. Nu er, wat de middelen betreft die
wij bij het Spel hanteren (belofte
en wet, klasse-eisen) verschillend-
de belangrijke wijzigingen te ver-
wachten zijn, zal de Nat. Cie zich
intensief bezig houden met de
wijze waarop deze veranderingen
via de cursussen aan de leiders
en leidsters overgedragen kunnen
worden.

e. De Nat. Cie is van mening, dat de
praktische cursussen in Ommen
ook voor de toekomst uitstekende
gelegenheden bieden, leiders en
leidsters te confronteren met de
mogelijkheden en middelen die
Scouting aan de ieugd kan bieden.
De rol die de leiders en leidsters
daarbij spelen is van essentieel
belang.
Gestreefd zal worden de cursisten
door middel van een duidelijk gro-
tere inbreng in het cursusprogram-
ma te laten ontdekken, wat zij zelf
kunnen doen om het Spel van Ver-
kennen op hun eigen wijze met de
jeugd van vandaag te spelen.
Het deelnemen aan de praktische
cursussen zal op verschillende
manieren gestimuleerd worden.
De Nat, Cie zal de praldische mid-
delen die de cursusmethoden on-
dersteunen belangrijk uitbreiden.
Daarb'rj is ook gedacht aan een
verbetering van de accommodatie
op de cursusterreinen.
Praktisch cursussen voor (A)WL's
ennautische cursussen zullen blj
voldoende deelname wederom
georganiseerd worden,

f. Op grond van de ervaringen van
het laatste jaar ziet de Nat. Cie
geen aanleiding de schriftelijke
cursus ingrijpend te wijzigen.

g, Om te blijven voldoen aan de
wensen en eisen die aan een cur-
sus voor nieuwe leiders en leid-
sters gesteld mogen worden, zal
de Nat. Gie wederom de inhoud
en het programma van de Inlei-
dingscursus ter hand nemen.
Bij het overleg zullen de leden van
het Nationaal Trainingscentrum
uiteraard betrokken worden.

h. Uit gegevens die wlj uit het land
onFangen blijkt, dat het volgen
van de speltechnische cursus met
daaraan verbonden het afleggen
van de speltechnlsche test niet
voldoende van de grond komt. De
Nat. Cie zal onderzoeken wat
daarvan de mogelijke oorzaken
kunnen zijn en op grond van dit
onderzoek eventueel wijzigingen
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aanbrengen.
i. Ook de mogelijkheid om speltech-

nische cursussen te organiseren
die een specialistisch karakter
dragen levert nog niet het gewen-
ste resultaat.
Daar dit een trainingszaak is die
behoort tot 66n der taken van
de ADC zal overlegd worden met
de Nationale Commissies van de
Speltakken, in hoeverre het orga-
niseren van dit soort cursussen
gestimuleerd en begeleid kan wor-
den.

i, De inhoud van de cursussen wordt
bepaald door 't beleid dat de Na-
tionale Commissies van de Spel-
takken voeren
Ook in de komende periode zal de
Nat. Cie deze beleidsvoering
nauwlettend volgen en waar nodig
overleg plegen.
Voor de wijze waarop de cursus-
sen gehouden worden, de metho-
den en middelen, zal steeds ge-
streefd worden naar het gebruik
van de mogelijkheden die ons in
deze tijd geboden worden.

k, Binnen het kader van Scouting
Nederland zal onderzocht worden,
in hoeverre de vier organisaties
op het gebied van 'training en vor-
ming' samen kunnen werken of
gebruik kunnen maken van elkaars
mogelijkheden en middelen.

l,
A-groepen
a. In de eerste helft van 1970 hebben

diverse regionale besprekingen
met leid(st)ers uit X-groepen
plaatsgevonden, onder andere om
de vragen en wensen van het
grondvlak te vernemen.

b. Na vele voorbesprekingen is in
maart 1970 aan het Bestuur een
nota gezonden inzake de situatie
en de toekomst van de X-groepen.
Na bespreking hiervan zullen plan-
nen worden gemaakt voor voort-
zetting en, waar wenselijk, wijzi-
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ging van het X-grepenwerk.
c. Met voorlichting, onder andere

door 'handreikingen' is weer be-
gonnen en zal worden Yoortge-
gaan. Verder is een opzet gemaakt
voor een ideeEnbundel.
Dit werk gebeurt in overleg met
de Werkgroep Geestelijke Trai-
ning, waarin de NC'en-XG, -LdH
en -KG gereoeld samen spreken.
Aan dit beraad wordt ook deelge-
nomen door de Oecumenische
Commissie van het NPG. De be-
sprekingen worden sinds begin
1970 ook bijgewoond door de Na-
tionaal Aalmoezenier van de KV,
en de Gidsen zullen nu ook wor-
den uitgenodigd. Op deze wijze
zal graag worden meegewerkt aan
contact en samenwerking in het
verband met Scouting Nederland.
Het is ook mede namens deze
Werkgroep dat contact bestaat
en zal worden bestendigd met o.a.
de Hervormde Jeugdraad en het
Landelijk Centrum voor Gerefor-
meerd leugdwerk.

d. Er wordt veel moeite gedaan om
AGC'en-XG te vinden voor de ge-
westen waar deze nog niet zijn.

Leger des Heils-groepen
Deze groepen zetten hun werk op de
tot nu toe gevolgde wijze voort. Zij
blijven, in de persoon van de NC-
LdH, graag deelnemen aan het over-
leg in de Werkgroep Geestelijke
Training.

Kerkelijke groeperingen
a. Zowel de leid(st)ers van de

Doopsgezinde- als van de Advent-
groepen zullen de begeleiding
blijven ontvangen die, gezien het
karakter van deze groeperingen,
nodig is.

b. De aandacht bluft gericht op uit-
breiding van het aantal groeperin-
gen, vooral indien daardoor, zon-

der ander jeugdwerk concurren-
aie aan te doen, toepassing van
het Spel van Verkennen kan wor-
den bevorderd.

c. Over dit punt en over het bieden
van handreikingen e.d. zal het
overleg binnen de Werkgroep
Geestelijke Training worden voort-
gezet.

Medisrhe zaken
a. ln een aantal gewesten (Drenthe,

Gelderland, Limburg, Noord Bra-
bant, Zeeland en Zuid-Holland)
ontbreekt nog een 'medisch team',
dit wil zeggen een AGC-MZ met
een kleine staf om hem heen.
Hoog op de urgentielijst staat de
voorziening in deze vacatures,
daar anders diverse landelijke
plannen niet voldoende van de
grond kunnen komen.

b. Voortgegaan wordt met het stimu-
leren van het EHBO-werk, onder
andere doorr
. het 'multiple Choice systeem' bij

de PatrouillewedstrUden;
. het verstrekken van kant en

klare'ongevallensituaties', met
de oplossing ervan;

. het organiseren yan gewestelijke
EHBO-middagen, met instructie
en toepassing.

c. Het controleren van welpenkamp-
plaatsen zal met ingang van 1970
mede gaan gebeuren aan de hand
van een door Medische Zaken op-
gestelde 'checklist'.

d. Na de inlelding met demonstratie
op de Nationale Koempoelan in
1969 is een nota over leugd-con-
ditie Training opgesteld, die na
bespreking in het Bestuur aan de
orde zal worden gesteld in de
vorm van een artikel en/of als dis-
cussiestuk.

e. Over het onderwerp 'Seksualiteit'
is inmiddels een nota, vergezeld
van een aantal aanbevelingen, op-
gesteld. Na bespreking hiervan in



het Bestuur zal deze nota op nog
nader te bepalen wijze als dis-
cussiestuk aan de otde worden
gesteld.

f. Er wordt verder gegaan met de
integratie van de B,E.-groepen in
het 'gewone' padvinderswerk, on-
der andere door contact met de
ADC'en.W en -ZY.

g. Daarnaast wordt voortgegaan met
instructie en voorlichting van de
leidst)ers in de B.E,-groepen, on-
der andere door het gestencilde
periodiek 'Be-Wegen' en een, jaar-
lijkse instructieve bijeenkomst.

Voorlichting
a Tussen in- en externe voorlichting

bestaat een zekere wisselwerking,
die men niet zo maar over het
hoofd kan zien.
lindien men namelijk met voor-
lichting of met een optreden naar
buiten de aandacht trekt, betekent
dit ook dat allerlei zwakke plek-
ken in het gezichtsveld van de
buitenstanders komen,
Het bedrijven van interne voorlich-
ting over zaken die met het be-
stuursbeleid te maken hebben, is
dan ook een eerste vereiste v66r
overgegaan kan worden tot het
bedrijven van externe voorlichting.
Bovendien zijn de laatste jaren
allerlei situaties en maatstaven
aan voortdurende en snelle veran-
deringen onderhevig, waardoor het
in de maatschappij steeds moei-
lijker wordt om 'bij' en 'in' te
blijven. Het gevolg hiervan is dat
het Spel van Verkennen in toe-
nemende mate wordt geconfron-
teerd met een steeds moeilijker te
doorbreken barridre van niet-
weten en vooroordelen.
Het bedrijven van public relations,
in het kader van een actief voor-
lichtingsbeleid vooral van Scou-
ting Nederland, dient dan ook een
steeds duidelijker en belangrijker
plaats te krijgen dan tot nu toe
het geval was.
De Nationale Commissie Voor-
lichting zal initiatieven ontplooien
om het 'voorlichtingsbeleid' in
bovenvermelde richting te kunnen
uitwerken,

b. Er zal naar gestreefd worden, dat
steeds meer externe voorlichtings-
zaken worden overgenomen door
de Commissie Voorlichting van
Scouting Nederland, zoals:
. contacten met pers, radio en

teleYisie;
r uitgave van algemeen propa-

gandamateriaal;' o organiseren van voorlichtings-
bijeenkomsten, onder andere
voor prov. ieugdfunctionarissen
en leerlingen van academies

voor ieugdwerkleiders.
c. De Nat. Cie heeft een nota 'huis-

stijf in voorbereiding. Deze zal
dienen ter modernisering yan
het gezicht van onze Vereniging,

d. Gestreefd zal worden naar een zo
volledig mogelijke bezetting van
het team van Districts Persmede-
werkers en AGO'en-Voorlichting.
Met alle voorlichtingsmedewerkers
zal intensief contact worden on-
derhouden door het tweemaal per
jaar organiseren van bijeenkom-
sten en het eenmaal per kwartaal
uitgeven van het Vg-bulletin.
De AGG'en-Voorlichting zullen -waar mogellk - tevens met de
public relations worden belast.

e. Enkele sub-commissies, bestaande
uit deskundigen, zullen worden in-
gesteld of uitgebreid.
o De reeds actieve Commissie

Film en Foto zal niet alleen het
visuele voorlichtingsmateriaal
foto's en propagandaborden)
blijven aanpassen, maar zich ook
gaan bezighouden met de zo
noodzakelijke aanvulling van ge-
heel nieuwe films en dia-series,
o.a. propagandafilm in kleur en
dia-series m,b.t. nieuwe klasse-
eisen en functie van de troep-
raad).

o Een in te stellen Gommissie
Perszaken zal adviezen gaan
verstrekken aan de persmede-
werkers m.b.t. persberichten,
programma-overzichten yoor
plaatselijke en regionale pers en
het maken of verkrijgen van foto-
materiaal.

f. Ook in de komende periode zullen
verschillende boeken en brochures
weer geheel of gedeeltelijk door
Voorlichting worden verzorgd en
uitgegeven.
Noodzakelijke herdrukken zullen,
wanneer noodzakelijk, worden
aangepast.
Wij noemen o.a.:
'Handboek voor Welpenleiding'
'Handboek voor Jongens'
'Taak Districtscommissie'
'Patrouillespelen' (tips voor PL's)
'De Troepkampstandaard'
'Spelregels'
'Een leid(st)ersvolmacht'
'Ledenwerving'
'Klasse-eisen Verkenners'
'Draversboek'

g. Er zal worden voortgegaan met:
o het organiserenvanspeciale stu-

diebijeenkomsten voor redactie-
leden van groepsbladen;

o het organiseren van b'ljeenkom-
sten voor leden van Groepscom-
missies;

. het geven van voorlichting, op
verschillende landelijke en regio-
nale b'rjeenkomsten, over de
plaats en functie van 'voorlich-
ting' in onze Vereniging;

. het verstrekken van adviezen b'rj
de leid(st)erswerving en bij de
opzet en uitbreiding van padvin.
dersgroepen;

. het verbeteren van inhoud en
vormgeving van de drie vereni-
gingsperiodieken, in nauw over-
leg met de betreffende Nationale
Commissies en redacties.

h. Wij blijven onze volle aandacht
leveren in de intensivering van de
samenwerking met de drie redac-
ties van de andere organisaties.

Internationaal contact
Nu Suriname al weer enige t'rjd zelf-
standig lid van de Wereld Gonferen-
tie is en ook de Nederlandse Antillen,
hoewel nog niet zover, in feite geheel
zelfstandig optreden, zullen wij onze
activiteiten op Koninkrijksgebied
gaan beperken tot het bieden van
contactmogelijkheden aan leid(st)ers
uit de Nederlandse Antillen en Suri-
name die in Nederland verblijven.

Koninkrijkszaken
a. Voortgegaan wordt met het geven

van informaties en het verlenen
van bemiddeling ten behoeve van
Nederlandse groepen die naar het
buitenland gaan. De goed functio-
nerende voorlichting door middel
van het stencil 'Wenken' zal wor-
den aangevuld met idee6n voor
internationaal contact en Yoor
kampen in het buitenland,

b. Ook wordt voortgegaan met het
geven van informaties en het ver.
lenen van bemiddeling ten dienste
van buitenlandse groepen die ons
land bezoeken.

c, Zo mogelijk - het aantal belang-
stellenden was begin april '70 nog
zeer gering - zal in 1970 weer
een 'Explorer Belt'-tocht in Duits.
land worden georganiseerd en in
1971 in een ander land.

d. In 1970 zal veel voorbereidend
werk gedaan moeten worden om
een Nederlands contingent uit te
zenden naar de l3e Wereld Jam-
boree in Japan,

e. Indien ook maar enigszins moge-
lijk zal de NPV vertegenwoordigd
zijn op de daarvoor in aanmerking
komende internationale conferen-
ties, zoals: de: Get-Together
(1970), Europese Conferentie
(1970), Wereld Conferentie (1971)
zomede het PR-Seminar (1970).

f. Voor de bevordering van het in-
ternationaal denken, juist in pad.
vindersverband zal meer aandacht
gevraagd worden op de bijeen-
komsten die zich daarvoor lenen
en op cursussen; dit laatste in
samenwerking met Training en
Vorming.
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UIT HET KONINKRIJK
SURINAME

Paramaribo meldt dat alle groepen op 26 april jl.
zeer geslaagde demonstraties hebben gegeven op
verschillende punten in de stad, en dat het publiek
zich zeer geinteresseerd toonde.
Ook St. Joris werd door veel groepen met een
kampvuur gevierd, waardoor men op positieve
wijze in het nieuws kwam.

De inleidingscursussen, welke in de maand mei ge-
houden werden, zijn door 50 welpenleidsters en 29
verkennersleiders bijgewoond. Gezien de grote be-
hoefte aan nieuwe en geschoolde leiding, is dit een
zeer gunstig teken. Er is kans, dat dit jaar nog eens
een inleidingscursus gehouden zal worden. Ook
zal er een Gilwell-cursus gehouden worden.
De maand mei werd verder nog gemarkeerd door
een jeugdfestival van de Surinaamse Jeugd Ge-
meenschap, waaraan ook de Surinaamse padvin-
ders deelnamen. We lezen daarover in het districts-
nieuws voor Suriname Noord:
Trots de zware regens, waren toch enkele padvin-
dersgroepen vertegenwoordigt bij de optocht voor
versierde voertuigen in het kader van het SJG-
festival. Ook was de SPV vertegenwoordigd op de
gehouden tentoonstelling in het Jaarbeursgebouw.
Op deze tentoonstelling (in de SPV stand) was o.m.

te zien de vlag die gebruikt werd in 1924 bii de op-
richting, de eerste hoorn, trom en tamboermaitre-
staf uit die tijd. Ook waren er enkele foto's uit de
oorlogsjaren 40-46 te zien, waar de tegenwoordige
Gouverneur van Suriname, Z.Exc. J. H. Ferrier, des-
tijds O0baas bij de voortrekkers, op voorkomt als
leider van de Brandweer.
Verder maken de Surinaamse Padvinders nu reeds
ernstig plannen voor de viering van hun S0-jarig
bestaan in 1974. Wie het 4O-jarig bestaan in 1964
(de Bigi-Kroetoe) heeft meegemaakt, ziet met ge-
spannen verwachting uit naar 1974.
De Pramuka (lndonesische padvinders) in Suri-
name breidt zich stevig uit. Eveneens in mei jl.
werd een kadertraining voor Pramukaleiders- en
leidsters gehouden uit plaatsen buiten Paramaribo.
Er namen ca.50 personen aan deel.
De SPV hecht ook veel waarde aan de lichamelljke
ontwikkeling. Er werden in de maand juni voetbal
competities gehouden tussen de groepen. Als bij-
zonderheid valt te noteren: er wordt onder de af-
vallende teams geloot wie er als 'lucky team' nog
eens mag meedoen met de winnende teams en er
er wordt op blote voeten gespeeld. Je mag dus wel
stevige tenen en flink eelt onder je voeten hebben!
En in juli zijn er tussen de groepen zwemwedstrij-
den gehouden.

F. J. VAN DER VEER

AIDC"en V en ZV AI)C'en W
IO en II oktober u,-s. 3I olet. / I tooo. (D.s.

Wanneer we straks in seotember starten met het ver-
enigingsseizoen'70:71 mogen we, dacht ik, terug zien op
een tijd waarin ongelooflijk veel is gebeurd op alle
niveaus.
Er is veel werk verzet, er vonden vele en goede activitei-
ten plaats .

Men heeft laten zien dat Scouting springlevend is.

Wanneer onze Vereniging dynamisch wil zijn en blijven -
en dat kan niet anders want het gaat ons om iongeren -is terug zien alleen niet voldoende. We zullen op het-

zelfde moment vooruit moeten kijken, nieuwe lijnen uit-
stippelen, plannen opzetten.
Voor de Nationale Commissies Welpen en Verkenners
met de ADC'en-W, -V en -ZY valt de start, voor wat be-
treft het bespreken en uitvoeren van de beleidsprogram-
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ma's, op weekends waarvan u de data hierboven vermeld
vindt.
Het is van belang wanneer functionarissen, die eenzelfde
taak hebben welke op vele plaatsen in het land wordt
uitgevoerd, regelmatig bij elkaar komen om over allerlei
zaken van gedachten te wisselen, elkaar te informeren,
wat praktisch aan het werk te gaan om er van elkaar
zeker van te zijn dat het beleidsprogramma ook werkelijk
ten uitvoer wordt gebracht.
Misschien had u deze activiteit als vanzelfsprekend reeds
lang in uw agenda genotaeerd. Misschien ook niet. ln het
laatste geval: doet u het dan nu want terug zien en voor-
uit kijken betekent bijblijven. En dat is een zaak die voor
ons allen van het grootste belang is.

A, I. D. MEYNEN



LUCHTVERKENNERS ACTIEF

Het 5 mei-comit6 in lJsselstein heeft
in het voorjaar contact gelegd met
het 46e souadroin van de RAF en het
verzoek oedaan of er weer een voed-
seldropping gehouden zou kunnen
worden. Dit is nu allemaal al weer
achter de rug. Er werden inderdaad
1500 broodjes gedropt, maar wat be-
langrijker is: er zijn vele contacten
gelegd, waarop nog voortgebouwd
zal worden. De luchtverkennersgroep
'Nico Steenbeek' in lJsselstein heeft
in het geheel van het evenement een
grote rol gespeeld. Als aandenken
ontving de groep een squadronschild.
Er is nu sprake van een uitwisseling
met verkenners uit Engeland!

WEDSTRIJDWEEKEND
BIJNLAND/BOLLENSTREEK

Ongeveer 100 padvinders uit de dis-
tricten Rijnland en Bollenstreek heb-
ben een wedstrijdweekend gehouden,

dat voor hen onvergetelijk is gewor-
den. Ze hadden namelijk een opspo-
ringsactie op touw gezet om een ver-
dwenen ruimteschip op te sporen.
Via de sterrenwacht in Leiden ging
men per fiets naar een opgegeven
punt in Voorhout, waar men van een
agent van International Rescue de
vermoedelijke plaats van de nood-
landing in Noordwijkerhout opkreeg.
Het kamp werd noordelijker opgesla-
gen en vandaar werd een oefen- en
hulpprogramma afgewerkt. Het wer-
den dagen vol spanning en avontuur,
waarbij microfilms, stafkaarten, foto-
en filmmateriaal, telefoons, geluids-
banden, walkie talkies en zelfs een
helicopter werden ingeschakeld.

FEEST IN LOCHEM

De Graaf Ottogroep in Lochem heeft
een groots feest achter de rug. Ter
gelegenheid van 60 jaar scouting in
Nederland, en ter versterkino van het
fonds voor uitbreiding van h;t troep-
huis werd in de schouwburgzaal een
film vertoond en trad er een gooche-
laar op. Grote belangstelling was er
ook voor de bazaar.

MILIEU.VERONTREINIGING

Onder het motto 'Water, lucht en
land, niet meer in de hand?' hebben
verkenners en zeeverkenners uit de
Friese Zuidwesthoek op de Hynste-
polle onder Terhorne een weekend-
kamp gehouden. De opzet van het
verkennerskamp was de jeugdige
kampeerder zelf te confronteren met
de toenemende verschijnselen van
onnodige verontreiniging door de
mens van water. lucht en bodem.

GOUDEN HANDEN

In Ede is de expositie 'Gouden Han-
den' gehouden. Burgemeester Slot

hield ter gelegenheid daarvan een
toespraak onder het motto: 'Leef ge-
zond en kies een hobby'. Er waren
vele inzendingen van producten van
vrijetijdsbesteding, waarbij ook de
padvinders zich niet onbetuigd lieten.

IAARVERSLAG

Alle bijzonderheden van de Heimans-
groep, qroep 43 te Amstelveen, lazen
wU in het ons toegezonden jaarover-
zicht 1969. De nieuwegroepsdominee
S. Kranenburg begon met de leiding
een bezinning over de achtergron-
den van het werk. zo lezen we.

SCOUTING ARNHEM
GAF GROOTS CADEAU

Onlan.s hebben de leden van de vier
organisaties in Arnhem ruim 2500
gulden aangeboden aan de Stichting
van het clubhuiswerk 'Ons Huis'. Het
geld dat bestemd is voor de inrich-
ting van een nieuw clubhuis, was de
opbrengst van een op 30 mai gehou-
den verkoooactie.

NIEUW GROEPSHUIS
IN MAABN

Eind juni kregen de padvinders van
de Thorheimgroep in Maarn de be-
schikking over een nieuw groepshuis.
ln aanwezigheid van vele belangstel-
lenden werd het bijzonder fraaie ge-
bouw geopend door de Burgemees-
Ier.

AGENDA
YOn regionole
octiviteiten
(Wijzigingen voorbehouden)

1 7-1 8 okt.
Argo Herfstwandeltochten
Hilversum

24 oktober. 21 e Herfstwandeltocht
van de Thunar- en lsalagroepen,
Dieren.

1 7 okt.
Herfstwandeltocht van de Dr. W. C.
H. Staringgroep, Laren (Gld.).

Inl.: A. G. Veltkamp, B 32, Laren
(Grd.).
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RAAD VAN AFGEVAARDIGDEN
Ergens anders in dit nummer vindt u
de 'besluitenldst' van de RvA-verga-
dering van 20 juni.
Niet alle punten konden worden be-
handeld/afgehandeld. Die komen te-
rug op de volgende RvA-vergadering
op 23 november a.s., na voor een deel
- verder - voorbereid te zijn in een
bijeenkomst met de Contact-Commis-
sie op 14 november en/of daarvoor
aangewezen ad hoc-commissies uit de
RvA; dit laatste betreft de begroting
voor 19?l en het functioneren van de
RvA zeu.

LEDENTAL
Het Bestuur gaat in het najaar aan-
dacht besteden aan dlt onderwerp.
Daartoe moet l..et dan om meer dan
66n reden over de laatste gegevens
beschlkken, d.w.z. over de resuLtaten
van de inschrijving 19?0. Midden juli
misten wii evenwel nog van ongeveer
honderd groepen de F-formulieren.
S,v,p, snel actie van de betrelfende
groepslelder.

LUSTBUM
.'NAWAKA', het Nationaal Water-

kamp in Vinkeveen, was een succes.
U zult er elders in dit blad edof in
een volgend nummer wel meer over
vernemen.

.'lepeltjes': De Speldag - 'Knobbel-spel'- op 23 mei ls in €€n oPzicht
niet geslaagd geweest: er ziin te
welnig lepeltjes verkoclrt. Dit be-
tekent voor elk der vier organisaties
een financieel verlies, want de op-
brengst van de lepelties mo€st de
hoge kosten van dlt spel goedmaken.
Dat kan alsnog goeddeels in orde
komen, wanneer alle groepen Posi-
tief ingaan op het voordeUg aanbod
dat hen midden augustus zal berei-
ken; lepeltjes kopen - later betalen
- bd de Scout Shop en ze met winst
verkopen; voor de groepen een nut-
Uge, voor Scouting Nederland een
broodnodige zaak.

GELD NODIG?
Deze vraag zal, gehoord de discussies
over begroting en contributies, wel
door elke groep bevestigend worden
beantwoord. Nu heeft de NPv niet de
middelen zeu rechtstreeks de groepen
financieet te helpen, maar wii bieden
wel, binnen het kader van Scouting
Nederland, een aantal mogeliikheden
om aan geld te komen. Dlt iaar wa-
ren/zdn dat:
. In het voorjaar de actie 'IIeitJe voor
'n KarweitJe'. Vroeger verdlenden
de groepen van de NPV daarmee
samen een ton, al moest daar dan
wel een deel van naar het district.
Sinals er nlets meer aan het NIIK
afgedragen behoeft te worden heb-
ben wij er geen idee meer van hoe
dat nu is. Maar de kans om er een
paar honderd gulden mee voor de
groep te verdienen zit er nog steeds
in. Apropos: niemand, helemaal nie-
mand heeft ons geantwoord op de
driemaal ln dqze rubriek gestelde
vraag, wat men van de actle denkt...

. Nu komt dus voor de groepen de
kans op geldverwerving met de ver-
koop van de Lustrumlepelties' die
op zichzelf al de mo€ite waard zijn
als sierlijke herlnnerlng aan zesUgjaar Scouting.

. vrij kort daarna komt dan alweer
onze jaarlijkse kalender actie: al
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weer een goed product dat geld bin-
nenbrengt.

. En dan is er nog de 'Jeugdcollecte',
waaraan ook wij weer meedoen en
waalbij de deelnemende groepen de
de helft van hun busopbrengst mo-
gen behouden resp, terug krijgen.

Dit zijn vier ten dienste va nde groe-
pen georganiseerde geldverwervings-
acties.

LEEFTIi'D
Op 16/17 oktober a.s. wordt in Amster-
dam een congres gehouden over leef-
tijdsgrenzen.
Geinteresseerden kunnen inlichtingen
vragen aan: Werkgroep Leeftijdsgren-
zen, Ilenri Polaklaan 14, Amsterdam.

RVA: TWEE ADHOC.COMMISSIES
op 20-6-'?0 is in de RvA-vergadering
afgesproken, dat twee onderwerpen
die op 28-u-'?0 (opnieuw) aan de orde
zullen komen, eerst door het DB met
een adhoc-commissie zullen worden
v66rbesDroken.
. De 'abboc-contnissie begroung '71'

bestaat uit de drie leden van de
'fin. cont. cie', t.w.: Drs. H. P. BIok,
Mevr. C. I'. Sophie-Jansen en II. A.
J. Weyenhoven, zomede M. A.
Kalkman, G. J. Frederiks en II.
Swinkels.
Deze commissie spreekt met het
DB aan de hand van twee docu-
menten: de ln het voorjaar aan de
RvA aangeboden begroting en de
toegezegde'interne' begroting; deze
laatste is wat gedetailleerder ge-
specificeerd en bovendien 're€lef
doordat met recenter gegevens re-
kening kon worden gehouden.

. De .ad.hoc-commissie functionering
BvA' wordt gevormd door Mevr.
A. C. M. van Melle-Hermans, D. C.
Kranen, A. den Besten. H. Ch. W.
Ruisch en D. v. d. Wal.
Deze commissie zal overleggen aan
de hand van de nota die het Be-
stuur over dit onderwerp aan de
RvA zond en het door Rond de
Noord ingediende voorstel.zi zo\ in haar overwegingen ook
het feit kunnen betrekken, dat
slechts 28 van de 90 RvA-leden
(excl Bestuur) de moeite namen
om via een toegszonden stembiljet
tot aanwijzing van bovengenoende
twee commissies te komen. . .

CULTUREEL ORIENTERINGSJAAR
Het Christelijk Cultureel Studiecen-
trum, Geestbrugweg, 42 te Rijswiik
(ZH), ls van plan een orienteringscur-
sus te starten voor jonge mensen, die
waarschijnllik artistiek begaafd zlrn,
belangstelling hebben voor culturele
vragen en eventueel plannen hebben
om in de toekomst in deze richting
werkzaam te zljn.
Men stelt zich voor thema's te
behandelen zoals 'Wat heb ie aan de
Biibel met het oog op je toekomstig
beroep?', Maatschappii en Kunst (ac-
tuele geengageerdheid), lnleidende
orientatie op kunst (met name beel-
dende kunst), kunsttheorie en esthe-
tica, kunst ktjken, enz. Daarnaast ziin
er practische vakken in beeldende
kunsten, toneel, spelexpressle en mu-
ziek, sport en beweglngsonderwiis en

een groepsproject in overleg met cur-
sisten en docenten. Ilet orienterings-jaar van het Chr, Cultureel Studle-
centrum draagt een experimenteel
karakter.
SOCIAAL EN DIAI('ONAAL JAA&
De activiteiten van het sociaal jaar
(r.k.) en het diakonaal jaar (prot. chr.)
zijn thans gecombineerd.
hlichtingen over het sociaavdiako-
naal jaar voor l?-30-jarigen kunnen
nu dan ook gevraagd worden bii de
Landelijke Stichting Sociaal en Dia-
konaal Jaar, Nieuwe Gracht 27,
Utrecht, telef. 030-11463.

I'OCUMENTATIE GEESTELIJI(
LEVEN
Het secretariaat x-groepen legt zich
er op toe zoveel mogelijk documen-
tatie te verzamelen van geestelijk
leven in ons land. Er is een hoeveel-
heid materiaal voorhanden van an-
dere jeugdorganisaties, sociale instel-
Ungen, opleidingsinstituten, biibelge-
nootschap, brochures, periodieken en
wat dies meer zij. Ook worden adres-
sen verzameld van verenigingen en
instelungen, waarmee we leid(st)ers
eventueel van dienst kunnen ziin.
Als u iets nodig hebt, belt u dan
gerust of komt u even langs.

NATIONAAL BERAAD
op 23124 oktober a.s. zal in Orunen
hat Nationaal Beraad worden getrou-
den, Het progranma zal wordet! vast-
gesteld tijdens de vergadering van de
iationale- commissie, welke op 25126

september in Ommen zal worden ge-
houden, Direct hierna gaan de uit-
nodigingen de deur uit.

Drs. LEENE ANC-X
Tot ANC-X is benoemd Drs. G. J. l..
Leene te Amsterdam, wetenschaPpe-
lijk medewerker aan de faculteit der
sociale wetenschappen aan de Vrjie
Universiteit te Amsterdam. Hli is
sinds kort Iid van het deputaatschap
Kerk en Jeugd van de Generale Sy-
node van de Gereformeerde Kerken
in Nederland.

PROGRAMMA DRIEBURG
wij ontvingen het programma van het
Jongerenvormingscentrum'De Drie-
burg' (Hoofdstraat 252, Driebergen,
telef. 03438-5454), waarin een aantal
weekendconferenties wordt vermeld:
19/20 september: Kerk buiten de kerk;
10/11 oktober: Een vrouw is een
vrouw; l?/18 oktober: De z(w)ingende
kerk; 31 oktober/l november: Anders
dan anderen; 14/15 november: IIet
stinkt hier; 21/22 november: Theater;
5/6 december: Beweeg-reden; 19/20 de-
cember: Thema 'Z': 24127 december:
ceen plaats. Inlichtingen bij bovenge-
noemd adres.

ITERSTFEEST 1970

Moet er nu al over kerstfeest
geschreven worden? IIet is ln-
derdaad tamelijk vroeg, maar
het is niet te vroeg om mede
te delen, dat de Werkgroep
Geestelijke Training in de NPV
een kerstbundeltje laat ver-
schijnen, getitel 'Kerstfeest
19?0'.
Het zal in de loop van septem-
ber gereed zijn.
Te bestellen door het over-
maken van I gulden op post-
rekening 150484 van 'De Neder-
landse Padvinders', Zeestraat
?6, Den Haag, met vermelding
'kerstbundeltj e'.



Wisselnaafrally
Op zaterdag 26 september a.s. organi-
seert de Kan-Tan-Kyestam voor de
10e maal de Kan-Tan-Kye-Wisselnaaf
Rijwielrally.
De route is precies 20 kilometer lang
en loopt door Schiedam, Vlaardingen
en Schipluiden, deels door nieuw-
bouwwijken, polders en parken.
Dr zijn verschillende posten waar
deelnemers opdrachten moeten uit-
voeren.
Daar 1970 in het teken van '60 iaar
Scouting in Nederland', staat mogen
padvinders en padvindsters van alle
Scout-organisaties vriendinnen en
vrienden introduceren.
Wij hopen hiermee ook niet-padvin-
ders(sters) met een facet van het spel
in kennis te kunnen brengen.
croepsprijs is de Kan-Tan-Kye wis-
selnaaf en verder zijn er prijzen voor
winnende koppels.
Inschrjjven van koppels van / 2,- e
I 2,50 per koppel bii:
Oobaas C, Jochems, Mackaystraat 66,
Schiedam.
O0baas D. J. v. Vooren, Schonenber-
gerweg 85, Rotterdam.
Fam. v. Raalte, Nieuwe Damlaan 605,
Schiedam.

Reiinie Graaf Ottogroep
Doetinchem
OD 10 oktober a.s. wordt voor alle
oud-leden van de NPV - afd. Doetin-
chem - in Amphion te Doetinchem
een grote reiinie georganiseerd.
Opgave bij Graaf ottogroep, Terborg-
se-wes 11? te Doetinchem (tel. 3382).

Kollektival '7O
Wij st65n op het spel!

Reeds nu wordt gestart met de voor-
bereidingen voor een nieuw beroep,
dat eedaan zal worden op tret Neder-
landie volk om tret jeugd- en ionge-
renwerk daadwerkel{k te steunen.
De collecte zat dit jaar ziin van 16-
22 november.
Tegemoet kan worden gezlen een col-
lecIe-handleialing, een ideeenboekje
voor de plaatselijke vormgeving van
de collecte. enz.
Wat \Mordt de groep, die collecteert er
zelf'beter'van?
a. Alle opgehaalde gelden worden op

het 'Nationaal Jeugd Fonds' giro-
nummer gestort. De helft van het
gestorte bedrag wordt met bekwame
spoed geretourneerd aan de Broep.
die hetgeld heeft opgehaatd en kan
door die groep naar eigen inzicht
worden besteed.

b. Het bedrag dat na aftrek van de
kosten overbliift, wordt door het
NJF ter beschikking gesteld aan
noq nader vast te stellen proiecten.

'KoUektival '?0' is ook een zaak van
Scouting en het is daarvoor van het
srootste belang dat er in het naiaar
;ovee1 mogelijk'scouting collectebus-
sen'de straat op gaan. Doet u mee?

Verken Amerika's
Welzijnszorg
Het Council of Internationaal pro-
grams for youth leaders stelt mensen
niet jonger dan 23 en niet ouder dan
40 jaar in de gelegenheid vier maan-

den de Amerikaanse welzijnszorg en
samenLeving te verkennen.
Naast allerlei mensen die beroeps-
halve in de sociale sector werkzaam
zijn, kunnen ook zij die in hun vrije
tijd leiding geven aan jeugdorganisa-
ties deelnemen.
Het programma - althans een kleine
impressie daarvan - voorziet in een
tweedaags bezoek aan New York.
Daarna worden de deelnemers uitge-
zcnden naar enkele grote steden,
waar men achtereenvolgens te gast is
bij drie verschillende families, die
verschillen van ras, religie en maat-
schappelijk niveau. Tijdens de logeer-
periode is het mogelijk in universitair
verband een zesweekse cursus te vol-
gen. De laatste tien weken zijn gere-
serveerd voor het werken in de prak-
tijk.
Het programma loopt van medio april
tot medio augustus.
Kosten. De deelnemers ontvangen alle
mogelijke tegemoetkomingen, waar-
cnder zakgeld. Desondanks zal er
voor de meesten een eigen bijdrage
nodig zijn. Deze wordt geschat op
I 600,- tot I 1000,-.
Belangstellenden kunnen nadere in-
formatie krijgln bij de Nationale Raad
voor Maatschappelijk \Melzijn, Stad-
houderslaan 146, Den Haag.

Link-up
welke Nederlandse groep wil een
link-up aangaan met een Engelse
groep uit llkestone?
ilkeslone is een plaats met ongeveer
35000 inwoners in- het zuidoosten van
Derbyshire. De trobbies van de troep
ziin vooral zwemmen, kanoen, vissen.
voetbal, jagen, boogschieten. enz. De
Eemiddelde leefti.id van de jongens is
ist^ jaar en de leeftijd van leiding is
voor in de twinti8.
Belangstellenden kunnen het adres
van deze troep kriigen oP het NHK'
zeestraaL T6, Den Haag.

Correspondentie
wii hebben weer een aantal corres-
pondentieaanvragen liggen, o.a. van
^een Amerikaanse hopman, een Austra-
lische akela, een hopman en een vaan-
drig uit Engeland en een akela uit
zwitserland.
Zii willen allemaal dolgraag met een
Nederlandse teid(st)er corresponderen.
wie reageert?
De juista namen en adressen ziin ver-
krijgbaar op het NI{K, Zeestraat 76'
Den Haag.

Tvente Rally NVTR
Om organisatcrjsche redenen is het
niet ilogelijk gebleken voor de
Twente RaIIt de geplande datum, 26

september, aan te houden. I{et ligt nu
in'de bedoeling de organisatie van de
Twente RallY-te koPPelen aan de
eerstvolgende te houden NVTR en wel
oo ? november a.s. Een en ander zal
Eebeuren oP het buitencentrum'De
i{cutmoot' te gengelo (o.). voor deel-
nemers aan de Twente Ralty en de
NVTR bestaat de mogelijkheid op dit
bui.tencentrum te overnachten.
Deelnemers worden verzocht zich te
wenden tot de stamschrijver van de
'Stam De Bataven': J. W. Visscher'
Floresstraat 30, Hengelo (O.).
zij ontvangen dan alle gewenste in-
lichtingen omtrent onkosten, route-
beschrijving, voorwaarden enz. enz.
Men kan op 7 november a.s. het bui-
tencentrum'De Houtmaat' bereiken
door vanuit het centrum van Hengelo
in de richting Oldenzaal te riiden.
Vanaf deze z.g. Oldenzaalsestraat bor-
den volgen met het opschrift 'NVTR'.

Het zou ons natuurlijk bijzonder ver-
heugen een groot aantal Raliy-deel-
nemers aan de start te mogen begroe-
ten.

Je blijft lachen. . .
Laurens komt uit een druk
middenstandsgezin.
Moeders hoofd loopt om, want
Jan en Henk moeten naar het
verkennerskamp, terwiil Her-
man en Laurens beiden naar
het welpenkamp mee mogen.
Maar Laurens zal - zoals een
echte welp betaamt - zelf zlin
plunjezak wel pakken.
Iedereen komt op tiid klaar
voor vertrek en met een zucht
ziet moeder haar viertal gaan.
Op de laatste dag in het wel-
DenkamD vindt Hathi een tube-ontharingscr6me bij 66n van
de welpen-wasbakken.
Jongens, van wie is dit?
Laurens aangestormd.'Oh, van
mij Hathi, miin tandpasta'.
'Maar joh, smaakte dat dan
niet vies'?
'Nou nee . . . wel anders dan
thuis, maar . . . dat dee de thee
ook'! | !

Commentaar van Baloe: 'Die
krijgt nooit g,een haar op zijn
tanden'!

G. J. Buijnink-Pluim

Oproep oud-leden
Haagse Woudlopers
OD 10 en 11 oktober a's. wordt het
4o-jarig bestaan gevierd van de Haag-
sche Woudlopers.
Oud-leden die voor deze jubileum-
viering belangsteuing hebben, kunnen
ccntact opnemen met: Fred Franken
(VTL), Oostzeedijk 10b, Rotterdam.

Fotoboekie NaWaKa
Nabestellingen van het NawaKa-foto-
boekje kunnen gedaan worden door
t 3,- te storten op gironummer 782810
t.n.v. Tekenburo Coq Scheltens- Jong-
kind te Aalsmeer.
op het girostrookje vermelden: 'foto-
boekje(s)'.

Nationaal Laer l97O
Dit jaar wordt het grote Nationale
Voortrekkerslaer gehouden op 3 en 4
oktober te Amsterdam.
Inschrijving is mogelijk bij:
J. Aijberts, Osdorplaan 42?, Amster-
dam, (tel. 020-190654).
IIet verschuldigde deelnemersgeld
ad t 8,50 p.p. moet worden overge-
schreven op postgirorekening 9360,
t.n.v. I{. F. Bovenkerk, Saxenburger-
straat 21 hs, Amsterdam, onder ver-
melding: Laer 1970.

Foto's gevraagd
verscheidene zeeverkenners hebben
foto's gemaakt op U mei aan het HoI-
lands Diep van de parachutisten
dropping.
Indien de foto's geslaagd zijn, zouden
zij die, 6f de negatieven ter beschik-
king willen stellen van de Skydiving
cl.ub 'The Flying Dutchmen', p/a J.
croeneveld, Jac. v. Ruysdaelpad I te
Spij kenisse?
Negatieven worden retour gezonden
of naar wens betaald.
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WELPEN

Wat geweest is
Voor wat de grote activiteiten betreft
is het allemaal weer voorbij. Gezien
het enthousiasme van de welpen was
de activiteit Godsen in Jongensstad
een echt feest.
En met de rimboejacht is het niet an-
ders geweest.
De leden van de Nat. Cie ontvingen
verschillende uitnodigingen voor dit
welpenfestLl'n.
Natuurlijk konden zij niet op alle
plaatsen tegelijk zun. Maar er werden
toch zo'n tien districten bezocht.
Je wordt dan weleens stil van al dat
werk dat verzet is en in de andere
districten zal het niet minder ge-
weest zijn. Hulde!
Al is dit 'grote' werk voorbij, het
'grote' werk in de horde gaat altijd
door. Het zal een verademing ge-
weest zijn de wekelijkse hordezaken
weer op te kunnen pakken maar het
vereist evengoed veel enthousiasme,
fantasie en tud. En daar wensen we
alle welpenleid(st)ers voor het win-
terseizoen veel sterkte mee.

Wat komen gaat
Al staan ons dan niet zozeer grote
welpenactiviteiten in de naaste toe-
komst te wachten, werk ligt voldoen-

de voor handen.
In de eerste plaats denken we dan
aan het ADC'en Weekend.
We hopen dat de belangstelling weer
even groot zal zijn als bij de regio-
nale gesprekken en voorgaande
weekends. De ADC'en kreoen hier-
over inmiddels bericht.

Alhoewel de jaarrapporten binnen-
stromen, missen we toch heel wat
districten. Een dringend verzoek aan
de Akela's en ADC'en om hier aan-
dacht aan te schenken.
Voor andere op handen zunde activi-
teiten verwuzen we u naar de be-
leidsnota waarmee de Nat. Cie voloo
aan het werk is gegaan.

VERKENNERS

Elders in dit nummer treft u meer aan
over het verkennersproject'Jongens-
stad '70'. Vanuit de afdeling Spel-
zaken is het nu zaak na te gaan op
welke wijze dit project dient te wor-
den gedvalueerd, en daarna, wat er
met de evaluatie gegevens zal moe-
ten worden gedaan.

Nat. wemwedstrijden .|970

De Nat. Zwemwedstrijden, waarvan
de organisatie dit jaar in handen is
van de Katholieke Verkenners. wor-

den gehouden op 31 oktober in
Utrecht. Binnenkort ontvangen alle
ADC'en de gegevens.

WETEN.

SCHAPPELIJK

ONDERZOEK

Na 2 jaar voorbereidende werkzaam-
heden is een commissie Wetenschao-
pelijk Onderzoek van Scouting Ne-
derland er in geslaagd subsidie van
CRM te ontvangen voor een onder-
zoek dat zich zal toespitsen op de
groep l1 tot en met 1$jarigen.
Het onderzoek dat uitgevoerd zal
worden door het Instituut voor toe-
gepaste Sociologie te Nijmegen, zal
primair aandacht schenken aan de
volgende vragen:

1. welke categorieen jeugdigen wor-
den door Scouting wel en welke
niet bereikt.

2. door welke factoren wordt dit
dit bereik bepaald.

3. in hoeverre coldoet Scouting aan
de verwachting van de leden.

Het onderzoek zal starten in het na-
jaar 1.970 en zal ongeveer 11/2 tot 2
Jaar ouren.

agenda l97O (wijzigingen
voorbehouden)

3/4 okt. Nat. Voortrekkers Laer Amsterdam
10-11 okt. ADC'en-ZV en -V Ommen
17-18 oktober Jamboree-on-the-Alr

23-24 oktober Nat. Beraad X-groepen Ommen

24 o}Kt. AGC'en-Vg Utrecht
31 okt. cC-bijeenkomst Utrecht

31 okt.-l nov. ADC'en-Ilt Ommen

7 nov, Nat. Voortrekkers Raad Hengelo

14 nov Contact Commissie Utrecbt

2L-22 nov. Leden Groeps Commissies Ommen

28 nov. Raad van Afgevaardigden Utrecht

GROEPSCOMMISSIE.
WEEKEND

Op 21 en 22 november a.s.
wordt in Ommen weer een
weekend georganiseerd voor
leden van groepscommissies.
Op het programma staan een
aantal speciale onderwerpen,
zoals: de taak van de groeps-
commissie, groepsfinancidn,
groepsstichtingen, e.d.
Binnenkort ontvangen alle bij
het NHK ingeschreven groeps-
commissieleden een uitnodi-
ging.

Opgave is echter nu reeds
mogelijk bij de afdeling Voor-
lichting van het NHK.
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ROND DE RAADSROTS Iang meegenomen, er heeft iemand
'per vergissing' een Nederlandse vlag
aan flarden gescheurd, heeft er
iemand 'per vergissing' een be1 mee-
genomen, heeft er iemand 'per verFis-
sing' 's nachts een boot losgesneden,
ga zo maar door.
zeeverkennend Nederland bijeen om
trots op te zijn, daar bij te mogen
noren.
Akkoord dat de grote be1 voor de
zeilwedstrijd gerausd wordt maar dan
ook op tijd terug is, grapje, maar al
die andere voorvallen puur vandalis-
me? Meer dan schandalig.
Ik wil niet eens denken aan Padvin-
derswet of doel van Padvindersbe-
weging, maar gewoon aan de normale
fatsoensnormen, de mentaliteit.
Wij vragen ons af wat hier aan de
hand is?
Uit het bovenstaande lijkt voor de
buitenstaander dat het kamp niet ge-
slaagd zou zijn. Op deze gapper| na,
waarvan wij gelukkig geen last heb-
ben gehad, kunnen wij op een goed
geslaagd kamp terug kijken, waarbij
alle hulde aan aI diegenen, die het
kamp mogelijk gemaakt hebben.

Staf Dr. A. F. Philips groep

VOLWASSENEN CULTUUR

Met instemming las ik 'Tussen selvet
en tafellaken' van R. Dieters in de
laatste WP. Het idee dat de Dadvin-
derscultuur zoals die ons overg;leverd
is van zijn oorspronkelijke doel ver-
vreemd is deel ik zonder meer en
waarschijnlijk de hele padvinderij
met mij. Het probleem is, wat we er
aan moeten doen, IIet Bestuur spant
zich ook in, zoals we weten. Dat Die-
ters vindt (en ik ook) dat dit bij 'rit-
selen aan de buitenkant' bliift komt
m.i. doordat men uitgegaan is van het
raoport van een commissie van des-
kundigen.
We zijn als beweging ons kennelljk
niet bewust dat we zelf nog het meest
deskundig zijn. Van een jubileum-
geschrift n,a.b. het 5o-jarig verken-
nen meen ik mij te herinneren dat de
kracht van onze beweging juist hierin
lag dat hij uit het Spel van de jongens
zelf ontstaan was en dat geen enkele
pedagoog in staat zov zij[ iets te be-
denken d.at zo zou aanspreken alsjuist het SpeI van de jongens zelf.
IIet is m.i. nodig dat we ernst gaan
maken met de - reeds lang geregelde,
maar zelden toegepaste - inspraak
van de jongens. Troepraad en eleraad
functioneert vaaf 6f slecht 6f hele-
maal niet.
We moeten als leiders bereid zln ons
gezag te beperken tot wat noodzake-
lijk is i,v.m. onze verantwoordelijk-
heden, die ik vrij beperkt zie. Wan-
neer een troep goed draait doordat de
hopman alles regelt, dan is me dat
niet half zoveel waard als een troep
met sl.echter resultaat waar de jon-
gens zelf een beleid kunnen voeren.
Dit mo€ten we ook op hoger niveau
ooorvoeren.
Laat de troep ook een jongen afvaar-
digen voor een districtsraad van jon-
gens die dan dezelfde inspraak kriJ-
gen in het districtsbeleid. Hetzelfde
zou ik dan ook op gewestelijk en lan-
delijk niveau willen zien, zodat er
tenminste een kans geschapen wordt
dat de padvinderij weer een beweging
van de jongens wordt.
Mocht deze eventueel er anders uit
gaan zien dan wij graag zouden vril-
len, dan is het nog de vraag of dat
ligt aan het gekluns van de jongens
of aan onze eigen vastgeroeste ideeen.

J. BRANDSMA, Zwolle

Er'hing'iets in de djungel. Je zag het
niet hangen maar je voelde het wel.
Nog slechts korte tijd scheidde ons
van de grote dag. De dag waarop de
'Raad' bijeen zou komen.
Sinds de djungelreorganisatie was de
djungel in groepen verdeeld en etkegroep had een afgevaardigde. Men
dacht dat zo de democratie optimaal
zou kunnen functioneren.
Er was veel gebeurd de laatste tijd.
En er zou nog veel gebeuren.
En de grijze, oude wolven, schudalen
hun grijze, oude hoofden.
- Jonge wolven hadden getracht de

Raadsrots te bezetten maar de
djungelpolitie had doeltreffend in-
gegrepen.

- Men sleutelde aan cle djungelwet-
ten, 'Schande', zeiden sommigen,
'gelukkig', huilden anderen.

- De leermethoden van Baloe waren
ter discussie gesteld.

- Er werden pogingen ondernomen
om meer samen te werken met an-
dere djungelvolken. Maar dat was
nog zo eenvoudig niet. Zij leefden
immers anders dan wij en dan kunje toch niet samenwerken?

- En als kiap op de vuurpijl: Akela
kondigde een fusie aan met het
dichtsbij levende djungelvolk.

Nee, het was allemaal niet meer zo
duidelijk.
Er moest gesproken worden en Akela
zou zic}r moeten verantwoorden.
Bij monde van Baloe waren verschil-
lende zaken van het djungelbestuur
naar de rimboe gepraat.
Akela had de beleidsnota en het fusie-
besluit overgedragen.
De mensen zouden dat allemaal oppapier zetten en hadden dan alles bij
elkaar zo'n 150 kantjes nodig voor
deze ene vergadering. Maar in de
rimboe was dat niet nodie.
De grote dag was gekome-n.
Akela lag reeds tijdig op de raadsrots,
mijmerend over hetgeen geschieden
zou. En daar kwamen de afgevaardig-
den. Uit alle hoeken van de rimboe.
- Baloe die niet goed begreep waar-

om alles moest veranderen. Het
ging zo goed in de rimboe? Het was
toch jaren lang goed gegaan? Wie
kwam elgenlijk op het idee om iets
te veranderen? Wat bleef er oD
deze manier van het oorspronke--
lijke djungelleven over? Waar
moest dat naar toe gaan?

- Bagheera zag wel wat in de wijzin-
gen. coed, hij had er eerst moeite
mee gehad. Maar na vele discussies
vond hij dat de'progressieven, tochgelijk hadden. We moesten met de
tijd mee. We moesten mee met de
veranderingen in de djungelmaat-
schappij. We mochten niet achter-
blijven. I{et djungelvolk zou anders
een veel te geisoleerd bestaan gaan
lelqen.

- Tabaqui, daar kon je geen hoogte
van krijgen. Hij was overal bij
maar wat zijn mening precies was
wist niemand. IIij waaide min of
meer met alle winden mee. Was hij
bang zijn eigen plaatsje in de rim-
boe te verliezen? was het gemak-
zucht? Wilde hij zijn gezicht niet
verliezen?

- Mowgli mocht ook naar de Raad.
Let wel, slechts a1s toehoorderl
Wat zou hij graag de boel op zijn
kop zetten, Al die regels, al die
wetten !

Weg moesten ze. 'Maar', zo dacht
hij, 'zijn t$d zou nog komen.'

Eerst werden, op inJormele wijze, wat
beentjes afgekloven.

ncet pu,d,oind,ersgroet - rroet pad,oind.ersgroet
Wontolla controleerde welke groepen
wel en welke niet vertegenwoordigd
waren. Het was vreselijk warm.
En toen begon de Raad.
'Zie Eoed toe o Wolven, zie goed toe',
zo sprak Akela.
Wel, de wolven zagen goed toe en
hoorden een schat van woorden over
zich heen komen,
Toen het punt van de fusie aan de
orde kwam spitsten alle Wolven hun
oren en gingen rechter dan rechtop
zitten.
Akela kreeg behoorlijk op z'n kop om-
dat hjj bij de bericntgeving de ver-
lieerde woorden gebruikt zou hebben.
rlij verontschuldrgde zich wel maar
verschillende afgevaardigden waren
tocrl zo geschokt door deze zaak dat
het telkens weer genoemd moest wor-
den.
Moest Akela heengaan? Wat zijn tijd
gekomen?
rlee, dat hoefde niet want 66n WoIf
sprak het vertrouwen in Akela uit en
een enthousiast gehuil onderstreepte
dit, hetwelk betekende dat de hele
djungel achter hem stond.
Er werden nog wat moties ingediend
tegen het voorstel.
Toen echter duidelijk gesteld was dat
het beslist niet om een fusie ging
maar alleen om een principebesluit te
gaan onderzo€ken of bet misschien,
uventueel in de toekomst mogelijk
zou kunnen zijn eventueel, misschien
tot een fusie te komen gaven de afge-
vaardigden het djungelbestuur hun
fiat. De moties werden dus ingetrok-
ken.
De beleidsnota, jaarverslag, nieuwe
mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding
van de wolven in de leeftljdscategorie
u-1? jaar, vlogen er doorheen.
Maar de bijdrage van het djungelvolk
aan het centrale apparaat vormde een
flink probleem. Van zes benen wilde
men volgend jaar op negen benen
overgaan.
Maar dat ging zo maar niet. Waar
bleef dat allemaal? Wie at dat alle-
maal op? En wat zag de djungel er
van terug?
Nee, daar moest in het najaar nog
maar eens over gesproken worden.
Er werden nog wat vragen gesteld.
Waarom Baloe pers6 in 66n bepaald
bosje van de djungel zijn wetten leer-
de. Kon hij niet eens ergens anders
heen gaan? IIoe het zat met de con-
tacten met djungelvolken die politiek
anders georienteerd waren?
Wat de happening met de minister
van CRM precies te betekenen had
ez.
Akela ving de vragen handig op on-
dersteund door zijn linkerpoot.
Na zeven uur v/as het wel genoeg,
Voldaan of niet voldaan, wijzer of
niet wijzer, bozer of minder boos, in
elk geval doodmoe ging een ieder te-
rug naar de eigen plaats in. de djun-
gel. En het djungeueven ging eigen-
Iijk gewoon door, ondanks dat gekib-
bel bij de Raadsrots hoe nuttig dat
soms ook kan zijn.

IJw speciale verslaggever.

NATIONAAL WATERKAMP

Een jubileumkamp te Vinkeveen.
Aanwezig 2200 meisjes en jongens,
leiders en leidsters, die samen van 3
t,m. 10 juli naar hartelust hebben
kunnen zeilen, roeien, etc., o.a. een
van de redenen waarom wij bij elkaar
kwamen.
Iedere avond een vlootraad met de
kampstaf en iedere avond hetzelfde
ontzettende verhaal: Heeft er iemand
'per vergissing' 25 palen van 4 meter
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volmcrchlen

VERLEENDE VOLMACHTEN
COMMISSARISSEN

J. M. Everts, ANC-ZV, De Bosporus
30, Amstelveen.
Y. M. Hekkert, ANC-VT, Eiiotplaats
318, Rotterdam. Tel. 010-210103.
Drs. Tj. Meijer, ANC-X, Loosdreehtse-
weg 85, Hilversum. Tel. 02150-1??61.
DCC J. Hovenier, Joris v. d. Haagen-
laan 11, Arnhem. Tel. 085-423980.
AKL Mej. A. I. D. Meijnen, Valken-
boslaan 169, Den Haag. Te1. 0?0-64?164.

Gewest Amsterdam3
District Amsterdam Noord: M. Dou-
ma, ADC-V, Walmolen 123, Amster-
dam. Tel. 020-276316.

Ge\ilest Drenthe:
District Meppel: Dr. J. A. van Duren,
ADC-VT, Witteveen 8, Ruinen. TeI.
05221-461.

Gewest Friesland: Ds. C. W. Plooy,
AGC-X, Mockamastraat 20, Dokkum.
Tel. 05190-2B90.
Districht Leeuwarden: J. A. Koning,
ADC-V, Wagnerstraat 6b, Leeuwar-
den. Tel. 05100-34146.

Gewest Gelalerlanal: Ds. J. van wat-
tum, AGC-X, Stationslaan 15, Nuns-
peet. TeI. 03412-2169.
District Apeldoorn: F. P. J. Jongeneel,
DC, Figarostraat 8, Apeldoorn.
W. Zeilmaker, ADC-W, Hoogakker-
Iaan 69, Apeldoorn.
District Neder \reluwe: Mej. J. Ver-
steeg, ADC-W, Schoolstraat 9, Ede.
Tel. 08380-10128.
W. Nieman, ADC-v, Kolkakkerweg
134, Wageningen. Tel. 08370-4369,
District Noord Veluwe: F. Rave, ADC-
VT, Papaverweg 34, Nunspeet.
District Veluwezoom: K. Reynders,
ADC-V. Willaertlaan 2?. Dieren. TeI.
08330-608?.
District Zutphen: G. R. Wielenga,
DC. 't Ei 14. Lochem. Tel. 05?30-1731.

Gewest Groningen:
District croningen Zuial: Ir. Overak-
ker, ADC-Secr., Da Costastraat ?, Gro-
ningen. TeI. 050-52251.

Gewest Limburg:
District Limburg: F. Eykenboom,
ADC-V, zwollestraat 618, Heerlen. Tel.
045-716849.
N. W. van hgen, ADC-V, Op de VeY
66, Geleen. TeI. 04494-2802.

Gewest Noord Brabant:
District Bergen op Zoom| J .E. J. Ja-
cobs, DC, Acacialaan 63a, Bergen op
Zoom.

Gewest Nooral Hollanal:
District Gooi zuiil: P. J. A. Koop,
ADC-Fin, v. Kretschmar van Veen-
laan 56, Hilversum. Tel. 02150-41564.

cewest Rotteralam: D. v. d. Poort,
AGC-X, Zeemanstraat 15, Nieuwer-
kerk a.d. Ussel. Tel. 01803-3461.
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Gewest Zuial-Hollana[:
District Bollenstreek: B. wijling,
ADC-V, Dinsdagse Wetering 12, Vmr-
hout. Tel. 02532-8080.

District West Duitsland: R. \/. White,
DC, Damaschkesstrasse 7a, Bramsche.
H. F. Groenewegen, ADC-V, Martin-
strasse 16, Bramsche.
P. van Loon. ADC-W. Berlinerstras-
se 1?, Schdppingen.

AANGEVBAAGDE VOLMACTITEN
LEID(ST)ERS

Aalten: J. H. H. Bennink, GL l.
Aardenburg: Mej. C. R. Roets, AWL 1

- Mej. L. J. M. Verstraete, AwL 1.
Alkmaar: R. J. R, Vos van Avezathe,
AVL 2.
Amerongen: R. C. Frets, AVL 1.
Amsterdam: Th. Lepelaar, AvL 1 -H. A. S. Kerkhoven, cL I - J. Son-
dervan, AWL 13 - J. P. Sondervan,
AWL 13 - R. E. Wanders, WL 19 -B. de Neef, AWL 19 - Mevr. A. Burg-
graaf-Hermans, AWL 39 - J. H. Mas-
ter, AWL 39 - J. A. II. M. Mastbroek,
AWL 4? - G. Fisser, vTL 53 - N. H.
Timmerman, AVTL 53 - J. G. Dogger,
GL 54174 - G. J. v, d. Laag, AWL ?2.
Apeldoorn: Mej. M. Kars, AWL 3.
Arnhem: Mej. H. A. M. Sanders, AWL
1 - Mej. G. M. v. Ouwerkerk, AWL 19.
Bennekom: A. Moritz, AWL l.
Beverwijk: J. v. d. Boor, GL 1 - J.
W. Dorst, AVL I - B. C. v. d. Roer,
VTL 2 - G. J. Tukker, AIr'TL 2 -R. R. Blankendaai, AVL 3 - A. Keme-
Iing, AIML 3 - J. Wenning, AVL 3.
Boskoop: M. E. Guldemond, WL 1 -Mej. T. M. van Att€n, AWL 1.
Breukelen: M. Bax, AWL 1 - G. Voor-
neveld, AWL 1.
Bussum: H. J. Hagen, WL 2 - Mej.
II. Postma, AWL 2 - T, Zoutendijk,
AWL 2 - R. C. F. Gerretsen, VL 3 -G. H. v. d. Steen, AWL 11.
Dieren: C. A. M. Helmer, AVL 1.
Doesburg: Mej. J. Doornbos, WL 1.
Driebergen: Th. M. Adema, AVL 2 -L. F. Hoving, AVL 2.
Ede: A. I'. Halff, AVL 1.
Eerbeek: Mej. R. P. Venema, WL 1.
Eindhoven: P. Swijghuisen, AVL 5 -J. M. P. Smits, AVr, 7 - R. C. Ver-
voort, AVL 7 - L. A. Dieters, AVL l0
- M. J, Verreyt, AVL 12.
Emmen: K. H. l{. Lankhout, AWL 1.
Enschede: G. J. Saaltink, cL 1 - W.
H. So€pboer, AVTL 6 - A. H. Prins,
AVL 18.
Geldermalsen: Mej. B. M. Kampert,
AWL 1.
Gorinchem: II. P. Sturm, GL 4.
Groningen: Mej. F. A. Aarts, WL 2 -Mej. L. F. Bydely, AWL 2 - P. v. d.
Mey, GL ? - Mevr. J. Verschuren-van
Duinen, AWL 13 -- J. Th. Verschuren,
AWL 13 - H. Wolters. AWL 13 - J.
D. Veldman. GL 20.
Gouda: w. v. d. Berg, vTL 1 - Mei.
J. Sietzema, A\/TL I - L. A. Wilten-
burg, AwL 6 - Mej. J. M. Faber,
AWL 7 - J. C. de Nie, VL ?.
Den Haag: L, A. Thomas, GL 1 - P,

van Oosten, AVL 12 - W. J. F. Meijer,
WL 18 - Mej. E. A. D. van Oosterhout,
AWL 18 - H. Foppen, VL 19 - II. J.
M. Klopper, AWL 24 - W. J. Hoek-
stra, AVL 61 - H. L. van Raay, AWL
82 - Mej. M. M. van Veen, AWL 88 -R. Klein Jr., AVL 96.
Haarlem: H. J. Langereis, VL ?.
't Harde: A. M. I. Richter, VL 1.
Haren: Mej. S. Aenea-Venema, AWL
4 - A, L, H. Jansen, AZVL 6,
Heinkenszand: Mej. M. D. de Koster
AWL 1.
Den Helder: Mevr. G. Burgmeijer-
Stam. WL I - A. A. Vet. AWL 2.
Helmond: Mej. M. van R{swijk, AWL
I - \M. A. A. M. Vijfeiken, AVL 1.
Hengelo: Mevr. I{. Waltz-Lulof, AWL
4 - P. Son, A\ML 5.
Hoorn: A. Nijenhuis, AVL 2.
Katwijk aarr zee. A. Hoek, AVL 1 -D. Parlevliet, AVL 1.
Laren (Gld.): G. Bouwmeester, AWL1.
Leeuwarden: J. P. Muller, AVL 6 -R. Toren, WL 6.
Leiden: Mej. c. Koster, AWL 8 - J.
P. van Borssum-Waalkes, VL 21.
Leideralorp: J. W. F, Franken, AVL 1.
Lisse: J. de Vries, AVL 1
Maarsbergen: W. c. Borsje, AVL 1 -.w. Breddels, AVL 1 - J. J. Franchi-
mon, AVL I - J. J. Woldhuis, AVL 1.
Maarssen: D, v. d. Bunt, AWL I - P.
R. de Graaf, AVL 1 - J. J. M. van
Hesteren, AWL 1 - M. C. Mook,
A\/L 1.
Maasdam: Mej. J. L. M. de Beijer,
AWL 1 - Mej. Y. Strien, A]ML I.
Maassluis: Mej. C. E. v. Vliet, AWL 1.
Meppel: Mej. J. Prins, AWL 1 - J.
Thomas, WL 2.
Midalelburg! A. J, Rietveld, GL I -Mej. T. A. Goedbloed, AWL I - Mej.
L. M. M. Menig, WL 3.
Neeale: A. Bleumink, VL I - Mej. E.
H. te Vaanhott, AWL 1.
Niewerkerk a. d, Yssel: Tj. Postema,
AVL 1.
Nieuwe Pekela: H. Mellema, VL 2.
Ooltgensplaat: Mevr. L. J. S. v. d.
Ree-Holleman, WL 1.
Oss: Mej. M. R. v. d. Wal, AWL 1.
Putten: J. I{. van Lindenberg, AWL 1.
Eheden: W. P, J. Oosterwegel, AWL
4 - C. M. Schouten, AWL 4.
Roermond: T. C. Galstaun, VL I -W, G. Posthuma, AVL I - R. P. den
UyI, AWL 1.
Riiswijk: P. R. de Muelenaere, AVL 1.
Schiedam: C. J. Jochems, VTL.
Schoorl: Mevr. H. A. v. d. Akker-
Smit, WL 1 - J. J. Brouwer, GL 1.
Soest: Mej. A, E. Akse, AWL 1.
Steenwijkr P. C. Rouffaer, cL 1 - D.
G. de Roest, AWL 1.
Utrecht: Mevr. J. Jansen-van Zoest,
wL I - Th. G. Duijm, AWL I - Mej.
J. C. v. Os, AWL 6 - C. E, Visscher,
AVL ? - A, M. Willigenburg, VL ? -H. .w. Niermeyer, AVTL 9 - I{, J.
Bosch, AWL 18 

- 
D. Spies, GL 21 -Mej. D. Broekhuizen, AWL 21.

Veenendaal: Mej. N. E. Valkenburg,
AWL 1 - Mej. M. van Veen, AWL 1.
Velalhoven: M. Donders, AvL 1 - M.
A. II. Hermens, AVL 1 - F. Houkes,
AV!|L 1.



Velp: D. J. W. Smits, AVL I - W.
Wolters, AVL 1 - C. P. Brandt, A\/L
3 - C. Th. de Ruyter, AvL 6.
Vianen: W, Breddels, WL 1.
Vleardingen: Mej. J. A. M. de Wit,
AWL 1 - Mej. C. Spuybroek, AWL 2

- Mej. Y. zwitser, AWL 5 - I. C.
Jaakke, WL ?.
Vledder: H. Dooren, AWL 1.
Vlissingen: R. J. Kest,, VL 3 - N. de
Hamer. AVL 3.
Voorburg: B. C. Ligtenberg, AVL 10

- Mej. M. F. Timmers, AWL 10.
Vcorhout: H. Peereboom, VTL 1.
Wageningen: W. A. Slotboom, WL 1.
Wieringerwerf: J. zijlstra, VL 1 -Mej. M. Grin, AWL 1.
Usselstein: A. A. v. d. Akker, WL 1.
ZeYeaar2 K, F. Muetstege, GL 1.
Zevenbergen: J. A. II. Haenen, GL 1.
Zeist: Mej. E. v. d. Werf, AWL ?.
Zutphen: Mej. C. G. A. Bodde, AWL2.
zwiindrecht: A. Bimmel, cL 2.
West Duitsland:
Bramsche: Mej. C. M. Lacet,AWL 1.

VERVALLEN VOLMACHTEN
COMMISSARISSEN

Gewest Den Haag: F. van Buren,
AAKL.
cewest Overijssel: E. Th. Stavenuiter,
AGC-Vg.

cewest Noord HoUantl:
District Gooi-Zuid: P. J. A, Koop,
ADC-\/T.
District zaanstreek Waterland: Mevr.
J. Hendriks-van Dongen, ADC-W.
Bieringa, DC.

District West Duitslanal: J. J. P. A.

WIJZIGINGDN EN AANVULLINGEN
ADRESBOEK 1969

Mej. A. I. D. Meijnen, AAKL, is ver-
huisd naar: Valkenboslaan 169, Den
Haag.
Mevr. C. L. A. Keyzer-Rupp, AAKI-/
ADC-W, is verhuisd naar: Merellaan
665, Maassluis.
H. P. II. Plevier, NC K gr./ADC-V, is
verhuisd naar: Singel 452, Amsterdam.

Gewest Drenthe:
District Meppel: G. J. de Vrles was
wnd. DC, hiervoor in de plaats komt:
G. Potjewijd, Rembrandtstraat 7, Hoo-
geveen. Tel. 05280-3914.

Gervest Groningen:
District Groningen-Ncord: D. van
Mansom, DC, is verhuisd naar: Groe-
nendaal 16. Groningen.

cewest Nocrtl Holland:
District Haarlem: Mevr. M. J. I. ZUD-
rendonk-cashoek, is verhuisd naar:
Heinsiuslaan 20, Woerden. Tel. 03480-

District Den Helder: Noteren als Secr.
DC: Mevr. W. K. zeeman-Boon, ADC-
W, Jan verfailleweg 548, Den Helder.
cewest Overiissel:

District Hengelo: Noteren als Secr.
DC: Mej. A. M. Schreuders, ADC
Secr., Azelosestraat 90, Borne.

Gewest Utresht: J. Moesker. AGC-VG.
is verhuisd naar: Dr. Arienslaan 120,
Maarssen. Tel. 03465-3292.
District Stictitse Heuvelrug: J. Schou-
ten, ADC Secr./ADC-VT is verhuisd
naar: De Grote Pekken 232. Veenen-
daal.

Gewest Zuitl HoUand:
District Bollenstreek: Iret secretari-
aatsadres voor Bollenstreek is: Mevr.
A. J. W. lJ\Iijling-Schetlingerhout,
Dinsdagsewetering 12, Voorhout. Te1.
02532-8080.
District Vlietstreek: G. Keyzer, DC, is
verhuisd naar: Merellaan 665, Maas-
sluis.

WIJZIGINGEN OP DE LIJST LEDEN
RAAD VAN AFGEVAAR,DIGDEN

Gewest Drenthe:
District Meppel: vervallen: Mej. L. A.
C. Hoving, Leeuweriklaan 3, Hooge-
veen.
Noteren: }I. Tissingh, Oldendiever 29,
Diever.

Gewest Friesland:
District Leeuwarden: noteren: S, L.
de Groot, Julianalaan 116c, Leeuwar-
den,

Gewest Gelderland:
District Apeldoorn: vervallen: A. G.
van Soest, Goudstraat 57, Apeldoorn.

Noteren: W. Zeilmaker, Hoogakker-
Iaan 69, Apeldoorn.

Gewest Groningenl
District Groningen: Noord:
Vervallen: M. Douma, Walmolen 123,
Amsterdam.
Noteren: P. de Ruyter, ADC, Goud-
Iaan 251, Groningen.
Gewest Rotterdam: vervallen: J. C.
van Oord, Gew. Afgev.
Noteren: Ir. A. J. Wijenhoven, WL,
Gijsinglaan 514, Rotterdam.
District Rctteralam-N.:
Vervallen: A. C. van Broeckhoven.
Noteren: R. J. Koornwinder. VL. G.
Scholtenstraat 42, Rotterdam.
District Rotterdam-W.:
Vervallen: R. J. Koornwinder.
Noteren: W. M. Neeleman, .wL. Rot-
terdamserijweg 30, Rotterdam.

Gewest Utrecht:
District Eemland: noteren: H. Swin-
ke1s, GVL. Koppellaan 15, Bilthoven.
District Lekstreek:
Vervallen: A. Dassen, Burg. de Geer-
plein 3, vreeswijk.
Noteren: J. W. L. A. Jans. GL. Rolaf-
wcg Noord 10, Lopik.
District Zeist: noteren: Mej. R. Rutte-
man, WL, Prof. Lorentzlaan 135, Zeist.

Gewest Zuid Hollanal:
District Schiedam: vervallen: H. A. J.
Wijenhoven.

District West Duitsland:
Noteren: G. J. J. v. Viokhoven. WL.
Schulstrasse 3, Bramsche (W.D.).
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GBONINGEN, FRIESLAND, DRENTD

Inleialingscursus voor Welpen
Ommen (padvindersboerderij), ? en I
november 19?0.
Kosten: 114,00.
Aanmelden bij: Afdeling Spelzakenvan het Nationaal Hoofdkwartier.
Zeestraat ?6, Den Haag.

Inleialingscursus voor Welpen
Leeuwarden, 7 oktober (19.30-21.30
uur) en 10 oktober (14.00-20.00 uur).
Kosten: I 5,50.
Aanmelden bij: Mevr. A. Meines-Zuu-
rendonk, Curagaostraat 125 B, Leeu-
warden-

Inleidingscursus voor Verkeners
Ommen (padvindersboerderij), ? en 8
november 1970-
Kosten: 114,00,
Aanmelden bij: Afdeling Spelzaken
van het Nationaal Hoofdkwartier,
Zeestraat 76, Den Haag.

UTRECIIT

Inleidingscursus voor Welpen
Plaats nog nader te bepalen, 10 en 1l
oktober 19?0.
Kosten: I 5.-.
Aanmelden bij: J. Moesker, Geweste-
lijk Hoofdkwartier, Jansveld 51,
Utrecht.

fnleidingscursus voor Tgelpen
Plaats nog nader te bepalen, 23 en 24januari 1971.
Kosten: I 5,-.
Aanmelden bij: J. Moesker, Geweste-
lrjk Hoofdkwartier, Jansveld 51,
Utrecht.

Speltecbnische cursus voor Welpen
Plaats nog nader te bepalen, 7 en I
november l9?0.
Kosten: 15,-.
Aanmelden bij: J. Moesker, ceweste-
Itjk Hoofdkwartier, Jansveld 51,
Utrecht.

Speltechnische cursus voor Welpen
Plaats nog nader te bepalen, 20 e\ 21
februari 19?1.
Kosten: f 5.-.
Aanmelden b{: J. Moesker, Geweste-
lijk Hoofdkwartier, Jansveld 51,
Utrecht.

speltechnische test voor Welpen
Plaats nog nader te bepalen, 27 no-
vember l9?0.
Kosten: I 5,-.
Aanmelden bij: J. Moesker, Geweste-
lijk Hoof dkwartier, Jansveld 51,
Utrecht.

Inteidingscursus voor Verkenners
Plaats nog nader te bepalen, 24 en 25
oktober 19?0.
Aanmelden bij: J, Moesker, ceweste-
Iijk Hoofdkwartier, Jansveld 51,
Utrecht.

Inleialingscursus voor Verkenners
Plaats nog nader te bepalen, 14 en 15
november 1970.
Aanmelden bij: J. Moesker, Geweste-
lijk Eoofdkwartier, Jansveld 51,
Utrecht.

Inleialingscursus voor Verkenners
Plaats nog nader ee bepalen, 2? no-
vember 19?0.

't98

Aanmelden bij: J. Moesker, ceweste-
lijk Hoofdkwartier, Jansveld 51,
Utrecht.

Inleidingscursus voor Verkenners
Plaats nog nader te bepalen, 6 en ?
februari 1971.
Aanmelden bij: J. Moesker, Geweste-
l{k Hoofdkwartier, Jansveld 51,
Utrecht.

hleidingscufsus voor GL's en
Commissarissen
Plaats nog nader te bepalen, 3 okto-
ber 19?0.
Aanmelden bij: J. Moesker, Geweste-
hjk Hoofdkwartier, Jansveld 51,
Utrecht.

NOORD HOLLANI)

Inleidingscursus voor Vgelpen
't Gooi, 12 en 13 december 19?0.
Kosten: t 10.-.
Aanmelden bij: Mevr. H. ochse Frei-
wald-Starre, Kennemerweg 25, Bloe-
mendaal, tel. 023-25?898.

Inleidingscursus voor Welpen
Alkmaar, 13 en 14 februari 19?1.
Kosten: I 10,-.
Aanmelden bij: Mevr. H. Ochse Frei-
wald-Starre, Kennemerweg 25, BIoe-
mendaal, tel. 023-25?898.

Inleialingscursus voor \/erkenners
Haarlem, 14 en 15 november 1970,
Kosten: t 15,-.
Aanmelden bij: c. J. Brouwer, Ken-
nemerstraatweg 442, Heiloo.

Inleidingscursus voor Verkenners
Den Helder, 16 en 17 januari 19?1.
Kosten: f 15.-.
Aanmelden b{: c. J. Brouwer, Ken-
nemerstraatweg 442, Heiloo.

Inleidingscursus voor Voortrekkers
Heemskerk, 31 okt. en I nov. l9?0,
Kosten: t 15.-.
Aanmeld'en bij: J. L. Vink, v. Ostade-
laan 346, Alkmaar, tel. 02200-21483.

ZUID HOLLAND

Inleidingscursus voor Welpen
Plaats nog te bepalen, 14 en 15 novem-
ber 19?0.
Kosten: I 8,-.
Aanmelden bU: Mej. H. W. Schimmel,
Lijtq/eg 103, oegstgeest, tel. 0l?10-53989.

Inleidingscursus voor Welpen
Plaats nog te bepalen, 13 en 14 maart
19?1.
Kosten: I B,-.
Aanmelden bij: Mej. H. W. Schimmel,
Lijtweg 103, oegstgeest, tel. 0u10-53989

fnleidingscursus voor Verkenners
Plaats nog te bepalen; 7 en I nov. 19?0.
Kosten: I 8,-.
Aanmelden bij: Mej. II. W, Schimmel,
Lijtweg 103, Oegstgeest, tel. 01?10-53989.

Inleidingscursus voor Verkenners
Plaats nog te bepalen, 20 en 2l maart
1971.
Kosten: 18,-.
Aanmelden bij: Mej. H. W. Schimmel,
Lijtweg 103, Oegstgeest, tel. 0U10-53989.

Inleidingscursus voor Voortrekkers
Plaats nog te bepalen, 2l er 22 no-

vember 1970.
I<osten: / 8,-.
Aanmelden bij: Mej. H. .w. Schimmel,
Lijtweg 103, Oegstgeest, tel. 01710-53989.

Inleidingscursus voor Voortrekkers
Plaats nog te bepalen, 6 en ? maart
19?1.
Kosten :f B.-.
Aanmelden bij: Mej. H. W. Schimmel,
Lijtweg 103, Oegstgeest, tel. 0Ur0-53989.

NOORD BNABANT EN LIMBURG

Inleidingscursus voor Welpen
Valkenswaard, ? en 8-november 19?0.
Aanmelden bij: A. Braamkolk, Jan
Sluyterweg l?, Eindhoven.

Inleidingscurus voor Welpen
Breda of omgeving, 30 en 3l januari
1971.
Aanmelden bij: A. Braamkolk, Jan
Sluyterweg l?, Eindhoven.

Inleidingscursus voor Verkenners
Valkenswaard, ? en 8 november 19?0.
Aanmelden blj: A. Braamkolk, Jan
Sluyterweg l?, Eindhoven.

Speltechnische test voor \Ierkenners
Breda of omgeving, 30 en 3l januari
1971.
Aanmelden bij: A. Braamkolk, Jan
Sluyterweg 17, Eindhoven.

Speltechnische cursusvoorVerkenners
Valkenswaard, 27 en 28 maart 19?1.
Aanmelden bij: A. Braamkolk, Jan
Sluyterweg 1?, Eindhoven.

Speltechnische test voor Verkenners
Valkenswaard, 28 maart l9?1.
Aanmelden bij: A. Braamkol.k, Jan
Sluyterweg U, Eindhoven.

AMSTERDAM

Inleidingscursus voor Verkenners
Amsterdam, 13, 20, 27 oktober, 3 no-
vember 19?0.
Kosten: t 5.-.
Aanmelden bij: F. Raman, Marnix-
kade 6III, Amsterdam.

ROTTERDAM

fnleidingscursus voor Welpen
Rotterdam (Scout Centrum), ? en I
november 1970.
Aanmelden bij: cHK, Heemraadsingel
129, Rotterdam.

Speltechnische cursus voor Welpen
Rotterdam, Scout Centrum, begin ok-
tober 1970.
Aanmelden bij: GHK, Heemraadsingel
129, Rotterdam.

Speltechnische test voor Welpen
Aanmelden bU: GIIK, Heemraadsingel
129. Rotterdam.

DEN HAAG

Inleidingscursus voor Welpen
Den Haag, 16 en 1? oktober 19?0.
Aanmelden bij: cHK, Riouwstraat 66,
Den Haag.



ll-zERg.
E1{QUErrE

De redactie wil graag dat het leid(st)ersblad zo veel

mogelijk aansluit bij de interesses en behoeften van het

leid(st)erscorps. Het lijkt ons daarom nuttig een enquete

te houden onder de lezers(essen) om te peilen in hoe-

verre u tevreden of ontevreden bent met uw leid(st)ers-

blad. Uw reacties zullen wij bijzonder serieus behandelen.

Het invullen van de enqu6te geschiedt met kruisjes in

de daarvoor door u gewenste kolommen. Wilt u ons v66r

1 november a.s. het formulier retourneren?

De Redactie

lltltl
t--lI v/v 

Itl

LEEFTIJD

tlll

FUNCTIE

t-----ttlli

GESLACHT WOONPLAATS

Vraag l. Leest u in WP de volgende artikelen

Helemaal Gedeeltelijk niet
World Scouting Review
Over boeken gesproken
Hartpagina's
Spelzakennieuws
Uit het NHK
Dwars door de districten
Met Padvindersgroet
X-groepen
Agenda
lets voor U
Cursussen
Volmachten

Yraag 2. Bent u tevreden met de vormgeving van WP?

Ia Nee Matig

Vraag 3. Vindt u de leesbaarheid van de artikelen van
WP in het algemeen

goed Te moeilijk Te oppervlakkig

Vraag 4. Vindt u dat WP INHOUDELIJK

Geen mening

Vraag 5. Vindt u dat in WP de volgende onderwerpen
thuis horen (niet objectief en deskundig be-
handeld).

Nee Geen mening

- Politiek

- Sexualiteit

- Burgerschap
-- Hedendaagse maatschap

pelijke vraagstukken

- Godsdienstige vorming

- Drug-gebruik

lndien u 66n of meer onderwepen gemist hebt waarover
volgens u WP zou moeten publiceren wilt u deze dan
hieronder vermelden.

a. ..........................

In WP zal t.z.t. het resultaat van dit onderzoek worden
gepubliceerd.
Wilt u het ingevulde formulier in een gesloten envelop
v66r 1 november sturen naar:

Redactie Weest Paraat,
Zeestraat 76,

Den Haag.

U gelieve de envelop voldoende te frankeren en te voor-
zien met het motto Enquete WP.

la

b.

la

- Meer opinievormgend
moet zun

- Meer spelsuggesties
moet geven

- Meer bestuursinforma-
ties moet verschaffen

Nee
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PEN

WELT
ballpoint akties met .recht
van retour zijn in den lan-
de alom bekend, en deze
akties blijven gehandhaafd.

Daarnaast heeft U aktie-
mogelUkheden met vele an-
dere artikelen, wU noemen:

skai geldbeursies met stalen veer, bij 500 62 ct.
en bij 1.000 58 ct. per stuk.

kam in kunststof etul bU 500 32 ct,1000 28 ct. per
stuk, in skai bij 500 52 ct. 1000 st.48 ct.

ballpoint model 50 met. drukker, met. ring en clip
bU 500 35 ct. bij 1.000 32 ct. P. st.

model 1.|3 bijzonder chique uitvoering bij :1 .000

42 cr. bij 500 45 ct. per stuk.

Alle artikelen zijn voorzien van Uw groepsnaam of
andere tekst. Heeft U interesse voor andere arti-
kelen, wellicht kunnen wij U hieraan helpen, vraagt
inlichtingen en monsters bij:

WEIT PEN
Postbus 17 - Geldermalsen - Tel. 03455-1471

na kantoorure n 03455-21 21 -2029.

prijzen zijn inclusief B.T.W.

Bij de afdeling
Voorlichting
van het
Nationaal
Hoofdkwartier
van
'De Nederlandse
Padvinders'
kan worden
geplaatst een

voorlichlings-
medewerkei
die belast zal worden met een
aantal redactionele- en bureau-
werkzaamheden, waaronder de
zorg voor de laYout van onze
periodieken.

Vereist: goede algemene ontwikkeling, leeftijd bij
voorkeur niet ouder dan 24 iaar.

Gewenst: enige kennis van opmaak- en druktech-
niek, ervaring in het Spel van Verkennen.

Geboden: een afwisselende werkkring, behoorlijke
honorering, afhankelijk van leeft'tjd en ervaring.

tndiensttreding: zo spoedig mogelijk.

Sollicitaties met uitvoerige gegevens - uitsluitend
schriftelijk te richten aan het Nationaal Hoofd-
kwartier NPV, Zeestraat 76, Den Haag.

Sr.r^l^a"g N&4fu,,h/
ka,Ilnder rezr

Geld
verdienen?
Dat kunt u door vandaag nog door
een aantal van die kleurige
scouting-kalenders 1971 te bestellen!
Zie ook de speciale folder.

zfwt

A van de
Nationale Padvindersraad
Postbus 536 - Den Haag

Tel. 070 - 3Xl 77 96
Giro 199849
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