
Aan:   aan alle leden uit de regio Noordoost-Brabant 

Datum:  18 Maart 
Betreft:  Uitnodiging regiovuur, ... 

Beste secretariaat, 

Hoe denkt jouw groep dat scouting er uit ziet in 2025? Welke veranderingen zijn belangrijk en 
welke tradities moeten juist behouden blijven?  

Zou u deze uitnodiging willen verspreiden onder alle explorers en leiding binnen jullie groep? 

De aanleiding van dit regiokampvuur is het scouting2025 evenement van afgelopen april. Ruim 400 
explorers, leiding, ouders en raadsleden zijn toen bijeengekomen om te praten over de toekomst 
van scouting Nederland. Uit deze dag zijn 8 belangrijk thema’s naar voren gekomen waar scouting 
Nederland de aandacht op zal laten vestigen komende 10 jaar. Echter verdienen deze thema’s nog 
wat meer invulling en wat is nou mooier dan dat deze opvulling gegeven word door scouts die daar 
zelf het dichtste bij staan! Vandaar deze uitnodiging. Op deze avond kan jij samen met mede-
scouts vanuit de gehele regio ideeën opdoen en je mening laten horen. Dit evenement zal in iedere 
regio plaatsvinden en alle verkregen informatie zal worden doorgegeven, doorgelezen en verwerkt 
in de plannen die in juni gepresenteerd zullen worden.  

Praktische informatie 

Datum 18 maart 
Tijd Van 20.00 tot 22.00 (na 22.30 kan met nog naborrelen onder het genot van een 

biertje) 
Locatie Scouting Uotha Uden, Volkelseweg 35, Uden 
 

Wat gaan we doen op deze avond? 
Op deze avond zullen we op informele wijze verhalen over scouting loslaten. Dit zal gebeuren via 
en spel, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de Scouting-App en via kampvuur, wat voor een 
echte scout altijd aantrekkelijk zal moeten klinken. Op deze avond kan jij helpen om voor jezelf en 
anderen de toekomst van scouting nog leuker en beter te maken! 

Thema’s die behandeld zullen worden. 
Zoals eerder vermeld zijn er in april 8 thema’s vastgesteld die centraal zullen staan voor scouting 
Nederland in de komende tien jaar. Deze thema’s luiden: Zichtbaarheid en Trots, Openheid, 
Diversiteit, Uitdaging en Ontwikkeling, Samenwerken, Vrijwilligers, Communicatie en Verbinden.  
Of alle thema’s ook besproken kunnen worden is afhankelijk van het aantal deelnemers.  

Aanmelden 
Als je graag mee wilt doen aan dit gezellige en nuttige regiovuur, dan kun je een mailtje sturen 
naar Info@scoutingnobrabant.nl. Geef daarbij gelijk aan wat binnen scouting je functie is; jeugdlid, 
leiding, ouder, groepsbestuurder etc.  

Mocht je nog vragen of suggesties hebben of wil je meer informatie over het evenement, kun je 
mij altijd bellen of mailen. Schroom ook niet om deze uitnodiging door te geven aan andere binnen 
onze regio! 

Met vriendelijke groet, 

Marianne Bosman (plaatsvervangend afgevaardigde Landelijke Raad, Regio NO-Brabant) 
E: Marianne.bosman@wur.nl 
T: 06 21 92 32 94 
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