OUD PAPIER OPBRENGSTEN
VOOR CHR. SCOUTING INDABA

Scouting is geen gewone hobby
Vrijwilligers:
Bestaan volledig uit vrijwilligers, geen enkele betaalde kracht.
Van de leiding is 90% is student en niet wonende in Zwolle.
Het bestuur en ondersteuning is 95% fulltime werkend.
Kader volgt opleidingen om verantwoord te kunnen werken.

Leden:
Kids die het avontuur trekt en breed geïnteresseerd zijn.
Rugzak-kids die het bij andere hobby’s niet redden.
Doorverwijzingen van docenten en psychologen, sociale werk

Vrijwilligers behouden
Grootste probleem is het behoud van vrijwilligers.
Iedereen heeft het druk en de tijd die besteed wordt aan
vrijwilligers werk moet ook daar over gaan.
Vrijwilligers haken af bij “gedoe” en “randzaken”.
Graag leveren we een bijdrage leveren aan de
maatschappij. Maar dan binnen het scouting-kader!
Op de tijden dat we kunnen beschikken over de vrijwilligers;
OP DE ZATERDAG

Wat betekend de oud-papier inkomsten?
Kosten:
• OZB afdracht aan gemeente
• Pacht ondergrond aan gemeente
• Verzekeringen aansprakelijkheden
• Electra en Gas
Subsidie:
aangevraagde subs
ontvangen
minder tov aanvraag

2016
5.370
4.297
1.073

€ 1600 / jr
€ 1500 / jr
€ 1500 / jr
€ 3500 / jr
2017
6.329
3.372
2.957

Gevolg significante contributie verhoging om draaiende te blijven,
tenminste: ALS we 5000,- aan oud-papier inkomsten behouden.

Waar lopen we tegenaan?
• Oud-papier opbrengsten dreigen weg te vallen
• Bezuinigingen Scouting NL
• Wegvallen regionale steunpunten

• Noodzakelijke investeringen omslaan over weinig leden
• Regelgeving paracommerciële instelling
• Materiaal / gebouw moet veilig zijn en blijven
• Opleiding = essentieel ook EHBO

• Contributie willen we zo laag mogelijk houden,
laagdrempelig iedereen moet meekunnen doen!

Wat doen we al voor de maatschappij?
• Regeling voor armoede kids
• Ondersteuning rugzak kids
• Normen en waarden bijbrengen
• Maatschappelijke activiteiten:
•
•
•
•
•
•
•

•

Koningsdag
Burendag
NL-doet
Oranje collecte
Jantje beton collecte
NL schoon
Natuurwerkdag

Samenwerkingsverbanden:
•
•
•
•
•
•

EHBO
Travers
Leger des Heils groep Renatum 57
SIO wijkvereniging
Wijkvereniging oud-ittersum
Regionale, landelijke en internationale gezameijke activiteiten en nog veel meer.

• Vrijwilligers leren zich ontwikkelen op manieren die in de maatschappij moeilijk kunnen.
•

Bij scouting kan je zijn en worden wat je wil

• We willen nog wel meer doen, gebruik onze sterkte!

Help ons helpen
• Besparing route zonder grenzen € 30.000,- per jaar
• Méér opbrengsten oud papier € 63.400,- per jaar
• Grenzen weg, besparing inzetten opdat scouting zich kan
blijven inzetten voor meer dan grondstoffen alleen.
• Wij blijven ons maatschappelijk inzetten,
maar druk ons niet in vakje grondstoffen.
• Wij zijn die € 5.000,- per jaar meer dan waard.

Scoutingvrijwilligers in de gemeente Zwolle zijn € 1.915.680,- waard

Wist u dat de waarde van alle Scoutingvrijwilligers in gemeente Zwolle
in het afgelopen jaar vertegenwoordigt
meer dan 127712 uur is? Dat is omgerekend € 1.915.680,-

BEDANKT VOOR UW AANDACHT!

