
EEN NIEUWE UITDAGING!
Van harte welkom bij onze organisatie. Geweldig dat jij je wil inzetten als vrijwilliger van Scouting Limburg en hiermee 
een mooie bijdrage wil leveren aan Scouting en Limburg. Wij bieden je de ruimte en mogelijkheid om samen met andere 
vrijwilligers, beroepskrachten en onze achterban mooie activiteiten te ontplooien, jezelf te ontwikkelen of specialiseren 
en geweldig mooie ervaringen op te doen. Met dit document maken we je wegwijs in Scouting Limburg.
Achtereenvolgens komen aan bod:
  • Scouting Limburg (missie, visie, doelgroep en pijlers)
  • Organisatie
  • Je bezigheden
  • Contact

Scouting Limburg
Scouting Limburg is de maatschappelijke organisatie voor en door scouts ter bevordering van methodisch spel, ontwik-
keling en verbinding. Het is de thuisbasis voor een diverse groep enthousiaste vrijwilligers die met minimale ondersteun-
ing van enkele beroepskrachten zich inzet voor ontwikkeling, spel en verbinding in Limburg.

onze doelgroep:   VRIJWILLIGERS 17+ VAN SCOUTING IN LIMBURG
onze ambitie: 

onze werkwijze:

onze pijlers:         

versie sept.’21
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Welkom bij;  Scouting Limburg

LEREN  DOOR DOEN
VAN EN MET ELKAAR

OP EEN MANIER DIE PAST BIJ 
SCOUTING

DOELGERICHT
ACTIEF & BUITEN

SPELENDERWIJS JEZELF 
UITDAGEN

SAMEN DE WERELD OM JE 
HEEN ONTDEKKEN

SCOUTS & NIET SCOUTS
IN CONTACT MET ELKAAR
SAMEN SPELEN & SAMEN 

ONTWIKKELEN IN LIMBURG



bestuur Scouting Limburg:   
     • Chris Verstappen        voorzitter@scoutinglimburg.nl
     • Jan Leenders        penningmeester@scoutinglimburg.nl
     • Eloy de Haas         secretaris@scoutinglimburg.nl
     • Frank Defesche        f.defesche@scoutinglimburg.nl
     • René Bosch         r.bosch@scoutinglimburg.nl
     • vacature
     • algemeen bestuur ab@scoutinglimburg.nl
  

voorzitter  06-53812882

penningmeester

secretaris

hr

ontwikkeling

verbinding en spel

  

Beroepskrachten Scouting Limburg:
     • Carla Bastings        c.bastings@scoutinglimburg.nl
     • Karin Dubois         k.dubois@scoutinglimburg.nl
    • Myrthe Janssen        m.janssen@scoutinglimburg.nl 
     • Patrick Heunen        p.heunen@scoutinglimburg.nl

administratie  046-4859909

financiele admin.  06-34595241

consulent   06-48726254

consulent   06-40053520
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ORGANISATIE
Organisatorisch valt Scouting Limburg onder de 6 Limburgse Scouting-regio’s. 
Dit zijn:
     • Regio Maastricht & Mergelland.
     • Regio Westelijke Mijnstreek.
     • Regio Zuid-Oost Limburg.
     • Regio Roermond.
     • Regio Maasven.
     • Regio Weert.

Deze regio’s zijn eigenaar en opdrachtgever van Scouting Limburg. Elke regio is vertegenwoordigd in het Algemeen 
Bestuur van Scouting Limburg. Elke 4 jaar wordt een beleidsplan opgesteld. Hierin staan de ambities voor de beleidspe-
riode. Dit wordt jaarlijks vertaald in een jaarplan waarin activiteiten en resultaten beschreven zijn.
Het Dagelijks Bestuur van Scouting Limburg bestaat uit een regio onafhankelijke vrijwilligers. Zij zorgen voor de dag-
dagelijkse aansturing, ondersteuning en bewaken de voortgang.

Hierargische structuur Scouting Limburg:

JE BEZIGHEDEN
Scouting Limburg biedt je een uitdagende klus waarin je je kunt  ontwikkelen en een geweldige ervaring op te doen. In 
het algemeen zijn er trainers, organisatoren, projectmedewerkers, bestuursleden en ondersteunende leden.  In overleg 
met je contactpersoon en team bekijk je  wat het best past bij je ambities, kennis en ervaring. Wanneer de keuze 
gemaakt is ga je aan de slag.
Naast overleggen, activiteiten of bijeenkomsten met je team organiseren we jaarlijks de medewerkersdag Scouting 
Limburg (medio sept) en voor trainers de trainers24uursbijeenkomst (weekend na carnaval). 

Contact
Heb jij een vraag - of wil je in contact komen met een van onze medewerkers?
Hieronder de contactgegevens.
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