Scouting CV
Naam:
Woonplaats
Geboortedatum:
Werk:

Martijn Balkenende
Lisse
9 januari 1983
Consultant bij Arinso Nederland

Mijn bezigheden voor de admiraliteit zijn begonnen in 2002, met het opzetten en
onderhouden van de website. Twee jaar later ben ik gevraagd om in het bestuur plaats te
nemen. Vanuit deze rol heb ik mij vooral bezig gehouden om de juiste communicatie via
de juiste wegen bij de groepen aan te laten komen. Mijn middelen bestaan hierbij uit de
website (http://ra4.nl) en de e-mailtjes welke aan de mensen op de adressenlijst worden
verstuurd.
In de afgelopen 1,5 jaar heb ik gewerkt aan het vernieuwen van deze website. Naast dat
we sinds 2006 een eigen domein hebben, heeft dit ook een ander groot voordeel
opgeleverd: de site is nu gekoppeld aan een ‘content management systeem’, waardoor
de informatie makkelijker en vooral sneller te onderhouden is. Hierdoor is het mogelijk
om het laatste nieuws sneller en overzichtelijker te publiceren.
Mocht ik herkozen worden, dan zal ik mij blijven inzetten voor een goede communicatie
naar de groepen. Wat inhoudt dat ik blijf zoeken naar nuttige informatie en dit via de
website en e-mail publiceer. Dit betekent ook dat ik met regelmaat de website doorloop
en kijk wat er verbeterd/verduidelijkt/verwijderd kan worden. Zo wil ik graag nog werken
aan de digitale formulieren welke gebruikt worden voor de inschrijvingen voor activiteiten
en examens. Deze zijn volgens mij nog gebruiksvriendelijker te maken en zo op te zetten
dat de organisatoren er minder administratie aan overhouden.
Naast het RA4-bestuur, ben ik na mijn tijd als jeugdlid ook actief (geweest) op de
volgende gebieden:
Huidige functies
Sinds 2001: Organisatie RSW
Sinds 2002: Organisatie Bootsenweekend
Sinds 2005: Organisatie RA4 Staf BBQ
Sinds 2005: Lid groepsbestuur Shawano’s Lisse
Functies in het verleden:
1999-2001: Leiding Junioren Shawano’s Lisse
2001-2005: Leiding Zeeverkenners Shawano’s Lisse
2005-2006: Subkampstaf Nawaka2006
2005-2007: Trainer Waterscouts voor het Steunpunt Zuid-Holland

