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Secretariaat Scouting Dieren 

Postbus 266, 6950 AG  Dieren 

Tel: +31 313 414 699 

Fax: +31 313 414 777 

Mail: info@scoutingdieren.nl 

Web: www.scoutingdieren.nl 

 

Huishoudelijk reglement Scouting Dieren 
 
 
Voorliggend huishoudelijk reglement van Scouting Dieren is deels een samenvatting van een deel 
van het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en bevat verder onderwerpen zoals die 
binnen Scouting Dieren geregeld zijn. 
Dit huishoudelijk reglement is binnen de Groepsraad van 20 april 2001 aangenomen, waarmee 
alle eerdere huishoudelijke reglementen zijn komen te vervallen. 
 Indien eigen huishoudelijke reglementen worden gebruikt, mogen deze niet strijdig zijn met het 
 huishoudelijk reglement van Scouting Dieren. 
 
 
 
 
 

De Stichting: 
Scouting Dieren is een stichting welk als doel heeft, het behartigen van de materiele en 
financiële belangen van de groep. 
 
De groepsstichting heeft als functie: 

 Het verlenen van volledige rechtspersoonlijkheid aan de groep; 

 Het verkrijgen en beheren van het materiele bezit van de groep; 

 Het desgevraagd met raad en daad bijstaan van de groepsraad en het groepsbestuur. 
 
 

Het bestuur van de Groepsstichting (stichtingsbestuur): 
Deelnemers: 

 alle leden van de groepsraad met een geldige erkenning; 

 minimaal 2 ouders van juniorleden; 

 evt. externe deskundigen. 
 
 
Bevoegdheden. functie en verplichtingen: 

 Het verkrijgen en beheren van roerende en onroerende goederen noodzakelijk voor de 
groep; 

 Het verkrijgen en beheren van gelden; 

 Het verrichten van afdrachten naar de diverse instanties binnen Scouting Nederland; 

 Het kiezen van een kascontrolecommissie; 

 Het vaststellen van een jaarlijkse begroting, het financieel jaarverslag en het verslag van 
de kascontrolecommissie. Het financieel jaarverslag dient ter voorbereiding minimaal 
twee weken voor de vergadering in het bezit te zijn van de deelnemers; 

 Het uitoefenen van controle op de activiteiten van het dagelijks bestuur van de stichting; 

 Alle leden van het stichtingsbestuur, die in het bezit zijn van een geldige erkenning, 
hebben in de vergadering een stem. Machtiging is niet toegestaan. Besluiten worden 
genomen met een meerderheid van uitgebrachte stemmen. 

 
Indien gestemd wordt over belangrijke onderwerpen als 'aan- of verkoop van onroerende en 
roerende zaken boven de fl. 2.500,- (voor zover niet opgenomen in de jaarlijkse begroting), 
dient minimaal ¾ deel van de stemgerechtigden aanwezig te zijn. 
Wanneer het vereiste aantal stemgerechtigden niet aanwezig is, wordt binnen twee weken een 
tweede vergadering belegd. Indien bij deze vergadering eveneens het vereiste aantal 
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stemgerechtigden ontbreekt, mag worden gestemd met de aanwezige stemgerechtigden, waarbij 
de meerderheid van stemmen geldt. 
 
 
Frequentie vergaderingen: 
Minimaal 2x per jaar.  
Het stichtingsbestuur regelt zijn eigen vergaderingen en de verslaglegging daarvan. 
 
 

Het dagelijks bestuur van de groepsstichting: 
Deelnemers: 

 Voorzitter; 

 Secretaris; 

 Penningmeester; 

 gebouwbeheerders, afgevaardigden tentencommissies, botenbeheerder, verhuurder. 
 
De leden worden voor een periode van drie jaar benoemd, herverkiezing is mogelijk. De 
voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. 
 
 
Bevoegdheden. functie en verplichtingen: 

 Het uitvoeren van de door het stichtingsbestuur genomen besluiten; 

 Het voorbereiden en uitvoeren van de begroting; 

 Het voorbereiden van het financieel jaarverslag; 

 Het beheren van de geldmiddelen van de groepsstichting in de persoon van de 
penningmeester; 

 Het houden van toezicht op het beheer van de geldmiddelen door de speleenheden; 

 Het toezicht houden op het beheer en het onderhoud van de eigendommen van de groep 
in en door de speleenheden; 

 Het voorbereiden van de vergadering van het stichtingsbestuur. 
 
 
Frequentie vergaderingen: 
Minimaal 2x per jaar. 
 
 

De Groepsraad: 
De Groepsraad is het overlegorgaan voor alle groepszaken en draagt de verantwoordelijkheid 
voor de goede gang van zaken in de groep. 
 
 
Deelnemers: 

 alle (team)leid(st)ers van de speltakken; 

 maximaal 2 leden van de stam; 

 het groepsbestuur. 
 
Alle leden van de Groepsraad dienen lid te zijn van Scouting Nederland. 
 
 
Communicatie: 
Minimaal 2 afgevaardigden Groepsraad – Regioraad 
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Bevoegdheden, functie en verplichtingen: 

 Het bepalen van het beleid van de groep binnen het door Scouting Nederland 
vastgestelde beleid en het controleren van de uitvoering van dat beleid; 

 Het benoemen van nieuwe leid(st)ers (kaderleiding) en teamleid(st)ers op voordracht van 
de speltakken; Indien binnen een leidingteam niemand de verantwoording op zich mag, 
kan of wil nemen, dan valt deze speltak onder directe verantwoording van het 
groepsbestuur en een van de betrokken groepsbegeleiders. Bij de ouders van de 
jeugdleden van deze speltak moet naam en adres van één van deze personen bekend 
zijn; 

 Het kiezen van bestuursleden en het aanstellen van groepsbegeleid(st)ers; 

 Het coördineren van groepsactiviteiten. Na de betrokken activiteit brengt de eventuele 
commissie financieel en speltechnisch verslag uit; 

 Het verzorgen van PR ten behoeve van onder andere leden- en kaderwerving; 

 Het benoemen van twee deelnemers tot afgevaardigden naar de Regioraden. Per 
Groepsraad worden twee nieuwe afgevaardigden benoemd; 

 Het bespreken van de agenda's van de Regioraden; 

 Alle leden van de Groepsraad hebben stemrecht. Per speltak/bestuur mogen 2 stemmen 
worden uitgebracht. Elke deelnemer die een dubbelfunctie uitoefent mag slechts een 
stem uitbrengen en moet van tevoren aangeven namens welke speltak hij/zij zal 
stemmen. Machtiging is niet toegestaan. De stemming over personen vindt schriftelijk 
plaats. De stemming over overige onderwerpen kan ook schriftelijk plaatsvinden. Hiertoe 
moet voor de vergadering een verzoek worden ingediend bij de voorzitter. Bij 
onderwerpen waarover gestemd moet worden en discussie mogelijk is, dient van tevoren 
de spreektijd van voor- en tegenstanders te worden afgesproken. Besluiten worden 
genomen met een meerderheid van uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken 
wordt opnieuw gestemd, waarbij elke speltak 1 stem mag uitbrengen. 

 
Indien gestemd wordt over belangrijke onderwerpen als 'wijzigingen van huishoudelijk reglement' 
dient minimaal ¾ deel van de stemgerechtigden aanwezig te zijn. 
Wanneer het vereiste aantal stemgerechtigden niet aanwezig is, wordt binnen twee weken een 
tweede vergadering belegd. Indien bij deze vergadering eveneens het vereiste aantal 
stemgerechtigden ontbreekt, mag worden gestemd met de aanwezige stemgerechtigden, waarbij 
de meerderheid van stemmen geldt. 
ledere deelnemer van de Groepsraad kan aangeven of een onderwerp een belangrijk onderwerp 
is, waarbij minimaal ¾  van de stemgerechtigden aanwezig dient te zijn. 
 
 
Frequentie vergaderingen: 
Twee keer per jaar volgens vergaderschema en verder zo vaak als het groepsbestuur dit nodig 
vindt. Bovendien dient het groepsbestuur een vergadering uit te schrijven indien tenminste 1/3 
van de leden van de Groepsraad hier om vraagt. Dit aantal hoeft niet meer dan 5 leden te zijn. 
Deze vergadering dient binnen 4 weken plaats te vinden. 
 De agenda wordt uiterlijk 2 weken voor de vergadering door de secretaris toegezonden aan de 
leden van de Groepsraad. De notulen worden uiterlijk 2 weken na de Groepsraad toegezonden 
aan de leden van de Groepsraad en eventuele andere aanwezigen. De Groepsraad wordt geleid 
door de groepsvoorzitter. 
 
 

Het groepsbestuur: 
Het groepsbestuur is het dagelijks bestuur van de Groepsraad. 
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Het groepsbestuur valt onder de Groepsraad. 
 
 
Deelnemers: 

 Voorzitter; 

 Penningmeester; 

 Secretaris; 

 Groepsbegeleiders; 

 Gebouwbeheerders; 

 vertegenwoordigers namens de watertak en de landtak (bij voorkeur ouders van 
jeugdleden); 

 adviseurs. 
 
Twee leden van het groepsbestuur, onder wie de voorzitter, dienen 21 jaar of ouder te zijn. Het 
is niet wenselijk dat de functie van Groepsvoorzitter wordt gecombineerd met de functie van 
(team)leid(st)er. Groepsbestuursleden dienen wanneer zij tevens (team)leid(st)er zijn uit 
verschillende speltakken te komen. 
 
In ad-hoc situaties kan de voorzitter een kleine vergadering beleggen, waarin deze zich met 
twee anderen van net groepsbestuur buigt over deze situatie. 
 
Alle leden van net groepsbestuur worden door de Groepsraad voor een periode van 3 jaar 
gekozen. Herverkiezing is mogelijk. De voorzitter, secretaris en groepsbegeleider worden in 
functie gekozen. De zittende leden van het groepsbestuur kunnen personen ter verkiezing tot 
groepsbestuurslid voordragen aan de Groepsraad. Leden van de Groepsraad kunnen ook zelf 
personen ter verkiezing tot groepsbestuurslid van de Groepsraad voordragen. 
Het groepsbestuur stelt een rooster van aftreden op. Elk jaar treedt 1/3 of daaromtrent van het 
groepsbestuur af volgens het rooster. Indien een groepsbestuurslid aftreedt voor het einde van 
de termijn waarvoor hij benoemd was, wordt door tussentijdse verkiezingen in zijn vervanging 
voorzien. Degene die tussentijds wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van de 
voorganger in. 
 
 
Communicatie: 

 Groepsraad; 

 Geitenbergraad en Vlootraad. 
 
 Op aanvraag zijn notulen van het groepsbestuur in te zien. Het bestuur houdt zich daarbij het 
recht voor om in geval van persoonlijke zaken gecensureerde notulen te laten inzien. 
 
 
Bevoegdheden. functie en verplichtingen: 

 Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor: 

 De realisering van de doelstelling van Scouting Nederland binnen de groep; 

 Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de groep; 

 Het voorbereiden en voorzitten van de vergaderingen van de Groepsraad; 

 Het verschaffen van alle informatie die de Groepsraad nodig heeft voor het vaststellen, 
het controleren alsmede het uitvoeren van haar groepsbeleid; 

 Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de leiding van de groep; 

 De dagelijkse gang van zaken binnen de groep; 

 De representatie van de groep; 
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 Het coördineren van de activiteiten van alle onderdelen binnen de groep; 

 Het stimuleren tot deelname aan groeps-, regionale- en landelijke activiteiten; 

 De groepsadministratie; 

 Het werven van kader-, bestuurs- en juniorleden. 
 
 
Frequentie vergaderingen: 
Minimaal 6 keer per jaar.   
 
De agenda wordt uiterlijk 1 week voor de vergadering door de secretaris toegezonden aan de 
leden van het groepsbestuur. De notulen worden uiterlijk 2 weken na de vergadering 
toegezonden aan de leden van het groepsbestuur. De voorzitter draagt zorg voor de controle op 
de uitvoering van de genomen besluiten van het groepsbestuur. 
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Overlegorganen Scouting Dieren 
 

Geitenbergraad: 

De Geitenbergraad valt onder de Groepsraad. 
 
 
Deelnemers: 

 alle leiding Geitenberg + begeleiding Explorers + twee toehoorders van de Explorers; 

 maximaal 2 leden van de stam; 

 groepsbegeleider(s); 

 gebouwbeheerder; 

 afgevaardigde van het dagelijks bestuur. 
 
 
Communicatie: 

 Afgevaardigde dagelijks bestuur als vertegenwoordiger van de Geitenbergraad in 
dagelijks bestuur; 

 Groepsbegeleiders met dagelijks bestuur; 

 Beheerder(s) met stichtingsbestuur; 

 Minimaal 2 afgevaardigden Geitenbergraad - Regioraad "Klein Gelderland"; 

 Notulen Geitenbergraad richting dagelijks bestuur. 
 
 
Bevoegdheden, functie en verplichtingen: 

 Het beheer van alle roerende en onroerende goederen van de Geitenberg, onder 
supervisie van het bestuur; 

 Het op elkaar afstemmen van de activiteiten van de speltakken van de landtak evenals 
het bevorderen van de communicatie tussen deze speltakken; 

 Het instellen van functies voor bepaalde taken die de Geitenbergraad noodzakelijk acht 
(bijv. tentmeester); 

 Indien stemming nodig is, heeft elke speltak maximaal 2 stemmen. Ook niet-
leidinggevenden (groepsbegeleiders, gebouwbeheerder) hebben maximaal 2 stemmen. 
Toehoorders hebben geen stemrecht. 

 
 
Frequentie verqaderinqen: 
Eens per 2 maanden volgens vergaderschema of vaker indien een van de speltakken dit nodig 
acht. 
 
De Geitenbergraad regelt zelf wie als voorzitter en als notulist dienst doet. Of er al dan niet 
gerouleerd wordt beslist de Geitenbergraad zelf. De schriftelijke agenda wordt uiterlijk 1 week 
voor de vergadering door de voorzitter toegezonden aan de leden van de Geitenbergraad. De 
notulen worden uiterlijk 2 weken na de Geitenbergraad toegezonden aan de leden van de 
Geitenbergraad + dagelijks bestuur. De voorzitter draagt zorg voor de controle op de uitvoering 
van de genomen besluiten van de Geitenbergraad. 
 
 

Vlootraad:  
De Vlootraad valt onder de Groepsraad. 
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Deelnemers: 

 alle leiding Keienheuvel + begeleiding van de Wilde Vaart + twee toehoorders van de 
Wilde Vaart; 

 maximaal 2 leden van de stam; 

 groepsbegeleiders); 

 gebouwbeheerder; 

 botenbeheerder; 

 afgevaardigde van het dagelijks bestuur. 
 
 
Communicatie: 

 Afgevaardigde dagelijks bestuur als vertegenwoordiger van de Vlootraad in dagelijks 
bestuur; 

 Groepsbegeleiders met dagelijks bestuur; 

 Beheerder(s) met stichtingsbestuur; 

 Minimaal 2 afgevaardigden Vlootraad – Regioraad “"Rondom de IJssel” admiraliteitsraad; 

 Notulen Vlootraad richting dagelijks bestuur. 
 
 
Bevoegdheden. functie en verplichtingen: 

 Het beheer van alle roerende en onroerende goederen van de Keienheuvel, onder 
supervisie van het bestuur; 

 Het op elkaar afstemmen van de activiteiten van de speltakken van de watertak evenals 
het bevorderen van de communicatie tussen deze speltakken; 

 Het instellen van functies voor bepaalde taken die de Vlootraad noodzakelijk acht (bijv. 
botenbeheerder); 

 Indien stemming nodig is, heeft elke speltak maximaal 2 stemmen. Toehoorders hebben 
geen stemrecht. 

 
 
Frequentie vergaderingen: 
Eens per 6 weken volgens vergaderschema of vaker indien een van de speltakken dit nodig acht. 
 
De Vlootraad regelt zelf wie als voorzitter en als notulist dienst doet. Of er al dan niet 
gerouleerd wordt beslist de Vlootraad zelf. 
De schriftelijke agenda wordt uiterlijk 1 week voor de vergadering door de voorzitter 
toegezonden aan de leden van de Vlootraad. De notulen worden uiterlijk 2 weken na de 
Vlootraad toegezonden aan de leden van de Vlootraad + dagelijks bestuur. De voorzitter draagt 
zorg voor de controle op de uitvoering van de genomen besluiten door de Vlootraad. 
 
 

Tentencommissies: 

De tentencommissies van de Geitenberg en de Keienheuvel vallen onder de Stichting. 
 
Deelnemers: 

 afgevaardigden van de Geitenbergraad; 

 afgevaardigden van de Vlootraad. 
 
 
Communicatie: 

 Gebouwbeheerders i.v.m. opslaan tenten; 
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 Terugkoppeling naar: 
o Geitenbergraad en Vlootraad; 
o Stichtingsbestuur. 

 
 
Bevoegdheden. functie en verplichtingen: 
Het beheer (aanschaf, uitleen, controle, etc.) van alle tenten onder supervisie van de 
Geitenbergraad, Vlootraad en het stichtingsbestuur. 
 
 
Frequentie vergaderingen: 
Minimaal 1 keer per jaar, ruim voor het opstellen van de begroting voor het komend jaar. 
Notulen vergadering naar Geitenbergraad, Vlootraad en stichtingsbestuur. 
 
 

Botenbeheercommissie: 

De botenbeheercommissie valt onder de Stichting. 
 
 
Deelnemers: 

 Botenbeheerder; 

 afgevaardigden Vlootraad. 
 
 
Communicatie: 

 Gebouwbeheerder i.v.m. opslaan boten; 

 Terugkoppeling naar: 
o Vlootraad; 
o Stichtingsbestuur. 

 
 
Bevoegdheden. functie en verplichtingen: 
Het beheer (aanschaf, onderhoud, controle, etc.) van alle boten onder supervisie van de 
Vlootraad en het stichtingsbestuur. 
 
 
Frequentie vergaderingen: 
Minimaal 1 keer per jaar, ruim voor het opstellen van de begroting voor het komend jaar. 
Notulen naar Vlootraad en het stichtingsbestuur. 
 
 

Gebouwenbeheercommissies: 
De gebouwenbeheercommissies van de Geitenberg en de Keienheuvel vallen onder de Stichting. 
 
 
Deelnemers: 

 gebouwbeheerder Geitenberg (en afgevaardigden Geitenbergraad); 

 gebouwbeheerder Keienheuvel (en afgevaardigden Vlootraad). 
 
 
Communicatie: 
Terugkoppeling naar: 
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 Geitenbergraad en Vlootraad; 

 Verhuurder(s); 

 Stichtingsbestuur. 
 
 
Bevoegdheden. functie en verplichtingen: 
Het beheer (onderhoud, verhuur, controle, etc.) van de gebouwen onder supervisie van de 
Geitenbergraad, Vlootraad en het stichtingsbestuur. 
 
 
Frequentie vergaderingen: 
Per gebouwenbeheercommissie minimaal 1 keer per jaar, ruim voor het opstellen van de 
begroting voor het komend jaar. Notulen vergadering naar Geitenbergraad, Vlootraad en 
stichtingsbestuur. 
 
 

Groepsbegeleidersoverleg: 
Het groepsbegeleidersoverleg valt onder de Groepsraad. 
 
 
Deelnemers: 
alle groepsbegeleiders 
 
 
Communicatie: 

 Groepsbestuur  

 Geitenbergraad en Vlootraad 
 
 
Bevoegdheden. functie en verplichtingen: 
Groepsbegeleiders zijn adviseurs van het groepsbestuur en de Groepsraad. De groepsbegeleiders 
zijn tevens lid van de Geitenbergraad respectievelijk de Vlootraad. 

 Het introductie geven aan de nieuwe kaderleden; 

 Het stimuleren tot deelname aan trainingen; 

 Het stimuleren tot deelname aan groeps-, regionale- en landelijke activiteiten; 

 Het onderhouden van regelmatige contacten met de organisatoren en trainers; 

 Het bespreken van onder meer de ervaringen van de deelnemers aan de trainingen; 

 Het bevorderen van een regelmatig contact tussen leiding en de organisatoren en 
trainers; 

 Het begeleiden van de stafteams van de diverse speltakken binnen de groep; 

 Het bemiddelen bij meningsverschillen; 

 Het stimuleren van contacten tussen de verschillende leidingteams; 

 Het richting geven aan noodzakelijke organisatorische veranderingen in de groep en het 
bevorderen van de organisatorische eenheid als groep; 

 Het zorg dragen voor een juiste opvang en begeleiding van nieuwe kaderleden. 
 
 
Frequentie vergaderingen: 
Minimaal 1 keer per jaar. Groepsbegeleiders regelen desgewenst eigen vergaderingen en 
verslaglegging daarvan. 
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De Speltakken: 
 
Scouting Dieren kent de volgende speltakken: 
 

Speltak Leeftijden Kaderleden Teamleid(st)ers 

Bevers 5 – 7 jaar Min. 17 jaar 2) Min. 20 jaar 3) 

Thunar Welpen 7 – 11 jaar Min. 17 jaar 2) Min. 20 jaar 3) 

Scouts 10 – 15 jaar Min. 18 jaar 2) Min. 21 jaar 3) 

Explorers 15 – 18 jaar Min. 20 jaar 2) Min. 21 jaar 3) 

Welpen Isala II 7 – 11 jaar Min. 17 jaar 2) Min. 20 jaar 3) 

Zeeverkenners 10 – 15 jaar Min. 18 jaar 2) Min. 21 jaar 3) 

Wilde Vaart 14 – 17 jaar Min. 20 jaar 2) Min. 21 jaar 3) 

Loodsen 17 – 23 jaar Min. 21 jaar 2) Min. 21 jaar 3) 

Plusscouts 23 jaar en ouder   

 
1)Het kalenderjaar waarin de deelnemer 5, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18 of 23 jaar wordt; 
2)Het kalenderjaar waarin het kaderlid 17, 18, 20 of 21 jaar wordt; 
3)Het kalenderjaar waarin de teamleid(st)er 20 of 21 jaar wordt; 
4)Scouting Nederland hanteert niet strikt de maximumleeftijd van 23 jaar. 
 
In overleg met groepsbegeleid(st)ers en betreffende speltakken kan afgeweken worden van de 
gehanteerde leeftijdsgrenzen. 
 
 
 
20 April 2001 


