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Vereniging
Scouting Hopman
Kippersgroep
Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding die een bijdrage levert aan de
vorming van de persoonlijkheid.
Scouting Nederland
• ruim 87.000 leden
• circa 25.000 kaderleden
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• 1.300 Scoutinggroepen
• 40 miljoen leden wereldwijd

Geachte leden van de gemeenteraad van Zwolle,
In de gemeente Zwolle wordt, zoals u vast weet, al decennia oud papier
ingezameld door verenigingen, waaronder de Hopman Kippers Groep en
scholen. De HKG is een actieve scoutinggroep die elke vrijdagavond en
zaterdag in én rondom het clubgebouw De Grote Beer leuke activiteiten
organiseert voor meer dan 100 jeugdleden. Het overgrote deel van de leden en
leiding is tussen de 5 en 22 jaar oud. Eerst werd het oud papier ingezameld
met een platte wagen, later met vuilniswagens van ROVA die werden beladen
door vrijwilligers van verenigingen. Voor een betere inzameling en ook omdat
andere verenigingen steeds moeilijker aan vrijwilligers konden komen, zijn er
blauwe (mini)containers aan de huishoudens uitgedeeld voor de
papierinzameling. Waar in heel Nederland de hoeveelheid oud papier daalde,
zagen we in Zwolle de hoeveelheid gelijk blijven of een beetje stijgen. Met de
invoering van de blauwe containers is er destijds ook afgestapt van het
subsidiesysteem voor verenigingen en zijn er overeenkomsten afgesloten voor
een periode van 10 jaar. De vergoeding per kilo en de inzamelwijken zijn
hetzelfde gebleven, waarbij onze groep mee kon groeien met de groei van
Stadshagen. De afgelopen decennia zijn er dus door de diverse verengingen,
waaronder de Hopman Kippersgroep, goede resultaten gehaald met het
inzamelen van het oud papier. In het begin met noeste arbeid en inmiddels
wordt dit op een veilige en efficiënte wijze gerealiseerd door de verenigingen in
samenwerking met de ROVA.
Zeer binnenkort staat het afvalbeleid op de agenda en het voorliggende
voorstel om de oud papier inzameling af te breken en een andere manier te
vinden om de verenigingen te betrekken bij het inzamelen van afval. Daar
hebben we als scoutinggroep een aantal over ideeën en kanttekeningen bij:
In het afgelopen jaar hebben we op ons initiatief diverse malen gesproken met
de gemeente over een andere invulling van de regeling. Hier hebben we ook
een zeer concreet voorstel gedaan waarbij er meer arbeid staat tegenover de
inkomsten (zie bijlage). Dit voorstel zien we dan ook “globaal” terugkomen in de
ideeën van de gemeente. Verrast waren we wel door de openstelling van de
regeling voor alle verenigingen. Wij voorzien dat dit voor de verenigingen die nu
het oud papier inzamelen enorme consequenties gaat hebben.
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Voor onze groep heeft het opzeggen en niet verlengen van het contract een grote impact op de
financiële toekomst van onze scoutinggroep. De inkomsten van het oud papier zijn voor ons
ongeveer 30% van onze begroting. Op dit moment kunnen we een lage contributie hanteren zodat
er geen drempel is voor mensen om mee te kunnen doen. Maar toch investeren we genoeg in ons
gebouw en duurzaam materiaal (bijvoorbeeld tenten, touwen en materiaal) om een goed en
gevarieerd spelaanbod aan te bieden wat past bij scouting voor de kinderen en jongeren van
Holtenbroek, Stadshagen en de Aa-landen.
Het voorstel behelst dat de regeling wordt opengesteld voor alle verenigingen. Het lijkt ons niet
meer dan redelijk om te starten met de verenigingen die nu het oud papier inzamelen. Mocht dit
niet lukken lijkt het ons redelijk dat dit beperkt wordt tot verenigingen die:
•

gericht zijn op maatschappelijke doeleinden

•

geen andere (significante) financieringsbron hebben

•

alleen werken met vrijwilligers

Waardevolle projecten zijn al bedacht en besproken met de gemeente en andere ideeën zijn zeker
te bedenken. Maar rekening moet gehouden worden met het feit dat verenigingen al de grootst
mogelijke moeite hebben om vrijwilligers te vinden om het reguliere proces (in casu scouting)
draaiende te houden. Deze constructie zorgt ervoor dat verenigingen die veel vrijwilligers hebben
of krijgen, er meer effort in kunnen steken en dus meer geld krijgen. Terwijl de verenigingen die het
al moeilijk hebben, onder meer door een beperkt aantal vrijwilligers, niet in aanmerking komen
voor extra financiering omdat ze de mankracht niet kunnen leveren om deel te nemen. Dit klopt
niet! Overigens wordt er al veel gevraagd van verenigingen, dus met dit systeem belast worden
vrijwilligers en verenigingen nog meer belast. Er gaat ons inziens niet de juiste incentive van deze
regeling uit.
In het voorstel wordt er alleen gekeken naar het leveren van inzet (uren) maar waarom niet naar
het bedenken van innovatieprojecten of het faciliteren voor anderen. Zoals de groenactie die wij
voor ogen hadden door het beschikbaar stellen van ons gebouw “De Grote Beer”. Ook voor
dergelijke acties/innovaties of iets dergelijks kan beloning tegenover staan.
In het voorstel wordt niet gekeken naar de maatschappelijke behoefte die de verenigingen
vervullen. Op basis van (periodieke) thema’s van de gemeente zouden zij extra geld beschikbaar
kunnen stellen. Bijvoorbeeld meer inzet op jeugd, kinderen helpen bij het buitenspelen of creatief
zijn: dit wordt gefaciliteerd door de Scouting, waardoor we in dat jaar extra beloning krijgen.
Kortom, wij verzoeken de partijen de regeling op de huidige wijze voort te zetten, of tenminste de
nieuwe regeling alleen voor de verenigingen die nu oud papier inzamelen open te stellen.
Hoogachtend,
namens de leden, leiding en bestuur van de vereniging Scouting Hopman Kippersgroep,

Frank Knottnerus (voorzitter)
Email: Frank.knottnerus@outlook.com
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0652179043
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