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1.0  ALGEMEEN 
 
 
1.0.1  Het spel. 
 
  a Het spel van verkennen wordt gespeeld in de groep, deze is samengesteld uit één of meer 

speleenheden. 
  b Een speleenheid wordt gevormd door een aantal juniorleden met het stafteam van die eenheid. 
 
1.0.2   Organisatie. 
 

a De groep vormt een organisatorische eenheid, waarbinnen: 
1 de uitvoering van het spel van verkennen plaatsvindt; 

   2 het samenspel van de speleenheden gestalte krijgt. 
 
1.0.3   Middelen. 
 

a De groep draagt zorg voor de noodzakelijke middelen, zoals: 
    1 huisvesting; 
   2 spelmaterialen; 
   3 steun en motivatie; 
   4 organisatie; 
   5 externe contacten; 
   6 financiën; 
   7 groepsbegeleiding. 
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1.1  DEFINITIE VAN DE VERSCHILLENDE LEDEN 
 
 
1.1.0  Algemeen. 
 
1.1.1  Juniorleden. 
 
  a Juniorleden zijn alle jongens en meisjes, die het spel van verkennen spelen in één van de 

speleenheden binnen de groep en die geen kader-, aspirant-, bestuurs-, of buitengewoon lid 
zijn. Stamleden zijn juniorleden, ook als zij binnen de groep nog andere functies vervullen. 

  b De juniorleden vormen in de groepen speltakken. 
  c Juniorleden: 
   1 hebben recht op het spelen van het spel van verkennen in een speleenheid binnen de 

groep  
2 zijn na inschrijving verplicht tot betaling van de door de groepsraad vastgestelde 

contributie. 
 
 1.1.2  Aspirant kader- en bestuursleden. 
 
  a Een aspirant kader- of bestuurslid is degene die lid van de groep wenst te worden; 
 
1.1.2.1 Alle aspirant-leden genoemd in 1.1.2 hebben recht op: 
  a het uitoefenen van die bevoegdheden binnen het kader van de doelstelling van Scouting 

Nederland, die de vervulling van één van de in 1.1.3 genoemde functies met zich meebrengt; 
  b het bijwonen van het district/regio-overleg, waartoe zij krachtens hun functie behoren; 
  c het spreken in het district/regio-overleg, waartoe zij krachtens hun functie behoren; 
  d het bijwonen van de vergadering van het orgaan c.q. de organen waartoe zij krachtens hun 

functie behoren; 
  e het spreken in de vergadering van het orgaan c.q. de organen waartoe zij krachtens hun functie 

behoren; 
  f deelname aan activiteiten die voor de betreffende leden georganiseerd worden; 
1.1.2.2 Alle aspirant-leden genoemd in 1.1.2 zijn verplicht: 
  a zich te houden aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de groep 
  b zich te houden aan de besluiten die door de bevoegde organen binnen het kader van de 

doelstelling van Scouting Nederland zijn genomen; 
 
 1.1.3  Kader- en bestuursleden. 

 a Lid van de groep is een ieder die één van de volgende functies bekleedt: 
   1 leidinggevende bij een speleenheid; 
   2 lid van het groepsbestuur; 
   3 lid van het bestuur van een groepsstichting; 
   4 vertegenwoordiger van de stam in de groepsraad; 

en 
b als zodanig door of namens de groepsraad is geaccepteerd/benoemd. 

 
1.1.3.1 De leden genoemd in 1.1.3 a hebben recht op: 

 a het uitoefenen van die bevoegdheden binnen het kader van de doelstelling van Scouting 
Nederland, die de vervulling van één van de in 1.1.3 a 1 t/m 4 genoemde functies met zich 
meebrengt; 

 b één stem in de vergadering van het orgaan c.q. de organen waartoe zij krachtens hun functie 
behoren; 

 c deelname aan activiteiten die voor de betreffende leden georganiseerd worden; 
1.1.3.2 De leden genoemd in 1.1.3 a zijn verplicht: 
  a zich te houden aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de groep; 
  b zich te houden aan de besluiten, die door de bevoegde organen binnen het kader van de 

doelstelling van Scouting Nederland zijn genomen; 
  c zich te gedragen naar de doelstelling van Scouting Nederland, zoals deze door het lid is 

onderschreven. 
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1.1.4   Buitengewone leden 
 
1.1.4.0 Algemeen. 

a Een buitengewoon lid is een ieder: 
1 die een niet leidinggevende functie of een bestuurlijke functie vervult, maar  zich wel 

bezig houdt met andere belangrijke zaken voor de groep. 
2 die als zodanig, na aanmelding, door of namens de groepsraad is geaccepteerd. 

1.1.4.1 Buitengewone leden hebben recht op: 
a het uitoefenen van de bevoegdheden binnen het kader van de functie die ze vervullen; 
b het bijwonen van de vergaderingen van het orgaan; 
e het spreken in de vergadering van het orgaan; 
d deelname aan de activiteiten die voor de betreffende leden georganiseerd worden. 

1.1.4.2 Buitengewone leden zijn verplicht: 
a zich te houden aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de groep; 
b zich te houden aan de besluiten die zijn genomen-; 
c tot betaling van contributie, zoals deze door de bevoegde instanties voor de leden wordt 

vastgesteld; 
d zich te gedragen volgens de doelstelling van Scouting Nederland, zoals deze door het lid is 

onderschreven. 
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1.2 PROCEDURE LIDMAATSCHAP 
 
1.2.0  Algemeen. 
 
1.2.0.1 De aanmelding voor het lidmaatschap 
  a De aanmelding voor het lidmaatschap, het aspirant- en het junior-lidmaatschap geschiedt 

schriftelijk door of namens de betrokkene bij de binnen de groep bevoegde instantie. 
1.2.0.2 De opzegging van het lidmaatschap. 

 a Opzegging door of namens betrokkene dient schriftelijk te geschieden. Er behoeft geen 
opzegtermijn in acht genomen te worden. 

1.2.0.3 Beëindiging van het lidmaatschap door de groep. 
  a Voor uitvoerige informatie aangaande schorsing, functieontheffing, opzegging van en ontzetting 

uit het lidmaatschap zie hoofdstuk 4. 
 
1.2.1  Juniorleden. 
 
1.2.1.0 Algemeen. 

 a In de aanmelding zijn twee fasen te onderscheiden: 
 1 aanmelding bij de groep; 
 2 aanmelding bij de vereniging Scouting Nederland. 

1.2.1.1 Aanmelding bij de groep. 
 a Aanmelding bij de groep geschiedt mondeling: 

 1 door de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het juniorlid; 
 2 door het juniorlid vanaf 18 jaar zelf. 

 b Na vier tot zes weken proeftijd: 
   1 wordt het juniorlid door middel van een inschrijfformulier bij de groep ingeschreven; 

  2 is het juniorlid contributieplichtig. 
c Tijdens de proeftijd genoemd in 1.2.1.1 b zijn aspirant-juniorleden meeverzekerd onder de 

collectieve W.A.- en ongevallenverzekering die voor alle leden van Scouting Nederland is 
afgesloten. 

1.2.1.2 Aanmelding bij Scouting Nederland. 
  a De aanmelding van het juniorlid bij het landelijk bureau komt tot stand door namens de 

betrokkene op te geven: 
 1 de gegevens van de groep; 
 2 de gegevens van de betrokkene. 
b De administratieve verwerking van de verstrekte gegevens wordt beschouwd als acceptatie van 

het junior-lid door of namens het landelijk bestuur. 
1.2.1.3 Gevolgen van de inschrijving. 
  a Nadat het juniorlid is aangemeld: 
   1 valt het onder de collectieve W.A.- en ongevallenverzekering die voor alle leden van 

Scouting Nederland is afgesloten; 
   2 zijn het recht en de verplichting zoals vermeld in 1.1.1 c 1 en 2 op het juniorlid van 

toepassing. 
 
1.2.2  Kader- en bestuursleden. 
 
1.2.2.0 Algemeen. 
  a In de aanmelding zijn twee fasen te onderscheiden: 
   1 aanmelding bij de groep; 
   2 aanmelding bij Scouting Nederland. 
1.2.2.1 Aanmelding bij de groep. 
  a Aanmelding bij de groep geschiedt mondeling door de betrokkene. 

b Er moet een gesprek met de groepsbegeleider plaatsgevonden hebben. 
c Er moet (op kosten van de groep) een ‘Verklaring omtrent het gedrag’ worden aangevraagd en 

deze moet worden overlegd aan het groepsbestuur. 
  d Na een proeftijd van minimaal 6 en maximaal 12 weken wordt het aspirant-lid door middel van 

een inschrijfformulier bij de groep ingeschreven. 
e Het aspirant-lid moet worden benoemd door de groepsraad. 

1.2.2.2 Gevolgen van de inschrijving. 
a Nadat het lid is aangemeld valt het onder de collectieve W.A.- en ongevallenverzekering die 

voor alle leden van Scouting Nederland is afgesloten. 
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1.2.3  Erkenningen. 
 
1.2.3.0 Algemeen 

 a De erkenning is de door of namens het landelijk bestuur afgegeven verklaring, dat iemand voor 
het uitoefenen van een bepaalde functie binnen Scouting Nederland aan de daarvoor 
vastgestelde objectieve criteria voldoet. 

 b Bij speltakverhuizing blijft de afgegeven erkenning geldig voor de speltak waarvoor deze werd 
afgegeven. 

 c Bij speltakverhuizing is de (team)leid(st)er verplicht de landelijk vastgestelde training te volgen. 
 
1.2.3.1 Criteria voor het verwerven van een erkenning als (team)leid(st)er. 

a Om voor een erkenning in aanmerking te komen dient een (team)leid(st)er aan de volgende 
criteria te voldoen: 
1 het onderschrijven van de doelstelling van Scouting Nederland; 
2 het voldoen aan de door Scouting Nederland vastgestelde leeftijdsgrenzen voor de 

betreffende functie; 
3 het gevolgd hebben van de trainingsroute zoals deze landelijk is vastgesteld voor de 

betreffende speltak of functie; 
4 het worden voorgedragen voor het verkrijgen van een erkenning door het daarvoor 

aangewezen niveau; 
5 goedkeuring hebben verkregen voor het verkrijgen van de erkenning van het daarvoor 

aangewezen niveau. 
1.2.3.2 Criteria voor het verwerven van een erkenning als groepsbestuurslid c.q. bestuurslid van de stichting. 

Om voor een erkenning in aanmerking te komen dient een groepsbestuurslid of een bestuurslid van 
de groepsstichting aan de volgende criteria te voldoen: 

  a het voldoen aan de door Scouting Nederland vastgestelde leeftijdsgrenzen voor de betreffende 
functie; 

  b het worden voorgedragen voor het verkrijgen van een erkenning door het daarvoor 
aangewezen orgaan; 

  c goedkeuring hebben verkregen voor het verkrijgen van de erkenning door het 
district/regiobestuur. 

1.2.3.3 Criteria voor het verwerven van een erkenning als stamvertegenwoordiger. 
a Stamleden, die door de stam aangewezen zijn als vertegenwoordigers van de stam in andere 

geledingen van Scouting Nederland, dienen in het bezit te zijn van een erkenning als 
stamvertegenwoordiger. 

b Om voor een erkenning als stamvertegenwoordiger in aanmerking te komen dient een stamlid 
aan de volgende criteria te voldoen: 
1 het onderschrijven van de doelstelling van Scouting Nederland; 
2 het voldoen aan de door Scouting Nederland vastgestelde leeftijdsgrenzen voor de 

betreffende functie; 
3 het worden voorgedragen voor het verkrijgen van een erkenning door het daarvoor 

aangewezen niveau; 
4 goedkeuring hebben verkregen voor het verkrijgen van de erkenning van het daarvoor 

aangewezen niveau. 
   c Elke stam kan ten hoogste twee leden als vertegenwoordigers aanwijzen. 
 1.2.3.4 Goedkeuring van de erkenningsaanvraag door de groepsraad. 
  a De groepsraad verleent toestemming aan het groepsbestuur om in te stemmen met de 

aanvraag van de erkenning. 
  b Het groepsbestuur dient altijd in te stemmen met de voordracht als de groepsraad akkoord is 

gegaan met de betreffende voordracht. 
  c De instemming van het groepsbestuur blijkt uit het plaatsen van de handtekening van de 

voorzitter op de erkenningsaanvraag. 
  d Bij het verlenen van de toestemming toetst de groepsraad aan: 
   1 de in 1.2.4.1 a 1 t/m 3 genoemde objectieve criteria en 
   2 de eigen beoordeling van het lid, waarbij gehandeld dient te worden conform de 

zorgvuldigheid, die in het scouting-verkeer jegens elkaar in acht genomen dient te 
worden. 
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 1.2.3.5 Goedkeuring van de erkenningsaanvraag door het district/regiobestuur. 
 a De erkenningsaanvraag voor een functie op groepsniveau wordt ter goedkeuring voorgelegd 

aan het district/regiobestuur. 
 b De erkenningsaanvraag wordt door het district/regiobestuur uitsluitend getoetst op het voldaan 

zijn aan de voor de betreffende functie in artikel 1.2.4.1 a 1 t/m 5 geformuleerde criteria. 
1.2.3.6 De kamp-erkenning. 

 a Om voor een logeer-, bivak- of kamperkenning in aanmerking te komen dient een logeer-, 
bivak- of kamptraining te zijn gevolgd. 

 b De logeer-, bivak- of kamperkenning wordt namens het landelijk bestuur uitgeschreven door het 
gewest waar de groep is ingedeeld of de training gevolgd is. 

 c Is de logeer-, bivak- of kamptraining op landelijk niveau gevolgd, dan dient de betrokkene de 
erkenning rechtstreeks bij het landelijk bestuur aan te vragen. 

 d  Er wordt gestreefd naar minimaal twee leden met een kamperkenning per speltak. De groep 
betaalt per jaar per speltak de kosten voor één kamperkenning. Het is dus mogelijk dat in de 
loop der tijd meer dan de minimale twee leden per speltak, een kamperkenning hebben. 

1.2.3.7 Feitelijke toekenning van de erkenning. 
a De feitelijke toekenning van een erkenning vindt plaats door of namens het landelijk bestuur. 

1.2.3.8 Intrekken van een erkenning. 
 a Zodra een lid niet meer aan alle voor een erkenning gestelde vereisten voldoet, wordt de 

erkenning door of namens het landelijk bestuur ingetrokken. 
1.2.3.9 Beroep tegen het weigeren van een erkenning. 

 a Bij het niet akkoord gaan met een erkenningsaanvraag door het district/regiobestuur heeft de 
betrokkene recht van beroep op de door de landelijke raad ingestelde commissie van beroep. 

 b Dit beroep moet worden ingesteld binnen 30 dagen na ontvangst van het bericht van het niet 
akkoord gaan met de erkenningsaanvraag. 

 c De uitspraak van de commissie van beroep is bindend. 
 d De regeling van de commissie van beroep is beschreven in hoofdstuk 9 van het huishoudelijk 

reglement van Scouting Nederland. 
1.2.3.10 De kostenverdeling van de trainingen. 

a De kostenverdeling voor basistrainingen is als volgt: de groep betaalt 2/3 en 1/3 wordt betaald 
door het lid dat de betreffende training volgt. Deze 1/3 wordt na twee jaar aan het lid 
geretourneerd.  
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1.2.4  Buitengewone leden. 
 
1.2.4.0 Algemeen. 
  Op groepsniveau kent Scouting Nederland buitengewone leden. 
1.2.4.1 Aanmelding bij Scouting Nederland. 

a In de aanmelding zijn twee fasen te onderscheiden: 
 1 acceptatie door een besluit van de groepsraad, 
 2 aanmelding als lid bij Scouting Nederland. 
b Aanmelding van het buitengewone lid bij het landelijk bureau komt tot stand door namens de 

betrokkene op te geven: 
  1 de gegevens van de functie die het buitengewone lid gaat vervullen, 

   2 de gegevens van de betrokkene. 
 c De administratieve verwerking van de namens de betrokkene verstrekte gegevens wordt 

beschouwd als acceptatie van het buitengewone lid door of namens het landelijk bestuur. 
1.2.4.2 Gevolgen van de inschrijving. 

 a Nadat het buitengewone lid is aangemeld: 
    1 valt het onder de collectieve W.A.- en ongevallenverzekering die voor alle leden van 

Scouting Nederland is afgesloten; 
   2 zijn de rechten en plichten zoals vermeld in 1.1.4.1 en 1.1.4.2 van toepassing. 
 
1.2.5  Ereleden. 
 
1.2.5.0 Algemeen. 

a een erelid is een ieder 
1 die geen enkele functie binnen de groep vervult, maar zich in het verleden verdienstelijk 

heeft gemaakt voor de groep. 
1.2.5.1 Rechten van ereleden 

a het bijwonen van een ouderavond; 
b het bijwonen van de groepsactiviteiten of bijzondere gelegenheden. 

1.2.5.2 Plichten van ereleden 
a  het leveren van een positieve bijdrage aan het groepsgebeuren. 
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1.3  LEEFTIJDSGRENZEN 
 
 
1.3.0  Algemeen. 
 

a Onderstaand zijn aangegeven de adviezen voor de minimum en waar nodig de maximum 
leeftijden. 

 
1.3.1  Juniorleden. 
 
1.3.1.1 Voor bevers: 
  a Vanaf 5 jaar. 
1.3.1.2 Voor esta's: 
  a Vanaf 7 jaar. 
1.3.1.3 Voor scouts: 

a Vanaf 10 jaar. 
1.3.1.4 Voor explorers: 

a Vanaf 14 jaar. 
1.3.1.5 Voor de jongerentak (stam): 

 a Vanaf 17 jaar. 
 
1.3.2  Kaderleden. 
 
1.3.2.1 Voor kaderleden bevers en esta's: 

 a Vanaf 17 jaar. 
  b Voor teamleiding: vanaf 18 jaar. 
1.3.2.2 Voor kaderleden scouts: 
  a Vanaf 17 jaar. 
  b Voor teamleiding: vanaf 18 jaar. 
1.3.2.3 Voor begeleiders van explorers: 

a Vanaf 18 jaar. 
b Voor de teamleider van het begeleidingsteam: vanaf 21 jaar. 

1.3.2.4 Voor adviseurs jongerentak (pivo's): 
 a Vanaf 21 jaar. 

1.3.2.5 Maximum leeftijd kaderleden. 
 a T.a.v. de maximum leeftijd voor direct bij een speleenheid betrokken leidinggevenden geldt een 

aanbeveling van ongeveer 45 jaar. 
 
1.3.3  Groepsbestuursleden. 
 
1.3.3.1  Voor de groepsvoorzitter: 

 a De minimum leeftijd van de groepsvoorzitter is 21 jaar. 
1.3.3.2 Voor de groepsbegeleider: 
  a De minimum leeftijd van de groepsbegeleider is 21 jaar. 
1.3.3.3 Voor de overige groepsbestuursleden: 
  a De overige bestuursleden dienen ten minste 18 jaar te zijn. 
  b De penningmeester dient ten minste 21 jaar te zijn. 
 
1.3.4  Stichtingsbestuursleden. 
 
1.3.4.1 Voor de stichtingsvoorzitter: 
  a De minimum leeftijd van de stichtingsvoorzitter is 21 jaar. 
1.3.4.2 Voor de overige stichtingsbestuursleden: 
  a De overige bestuursleden dienen ten minste 18 jaar te zijn. 
  b De penningmeester dient ten minste 21 jaar te zijn. 
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1.4  DE SPELTAKKEN 
 
 
1.4.0  Algemeen. 
 
  a Voor uitvoerige informatie aangaande het spelaanbod zie hoofdstuk 6 in dit huishoudelijk 

reglement. 
 
1.4.1  De bevers. 
 

 a Ongeveer 16 bevers vormen een bevergroep. 
 b Een bevergroep is in principe een gemengde speleenheid. 
 c Het spelaanbod is gekoppeld aan het thema: de wereld van Lange Doener. 
 d Tijdens de opkomsten is de verhouding leiding op bevers minimaal 1:5. 

 
1.4.2  De esta's. 
 

 a Ongeveer 24 esta's, jongens en meisjes, vormen samen een estar. 
 b Een estar is onderverdeeld in 4 vaste samengestelde subgroepjes (stellen). 
 c Het spelaanbod is gekoppeld aan thema-verhalen uit het verhalenboek over het land van Esta. 
 d De esta's krijgen zoveel mogelijk inbreng in de voorbereiding en uitvoering van het programma. 
 e In de estar ligt de nadruk op het spelen met thema's in groepsverband. 
 f Daarnaast biedt het spel een samenhang tussen thema-activiteit en insignes. 

g Tijdens de opkomsten is de verhouding leiding op esta’s minimaal 1:6. 
 
1.4.3  De scouts. 
 

 a Ongeveer 24 scouts vormen een troep. 
 b Een troep is verdeeld in subgroepjes (patrouilles), die door de jongens/meisjes in overleg met 

de leiding zijn samengesteld. 
 c Scouts bepalen zelf, samen met de leiding, het programma voor de troep. 
 d In de troep ligt de nadruk op het ondernemen van activiteiten in groepsverband. 
 e Daarnaast biedt het insignepakket aan de scouts de mogelijkheid zich individueel in bepaalde 

onderwerpen te verdiepen. 
f Tijdens de opkomsten is de verhouding leiding op scouts minimaal 1:7. 

 
1.4.4  De explorers. 
 

 a Tussen de 6 en 16 explorers vormen een afdeling. 
 b De afdeling wordt bestuurd door een eigen bestuur, bestaande uit voorzitter, secretaris en 

penningmeester, dat door en uit de explorers zelf gekozen wordt. 
 c Explorers hebben de mogelijkheid in gezamenlijke zelfstandigheid zelf hun activiteiten te 

bepalen. 
 d Het actiekatern en de projectboxen zijn een hulpmiddel bij het maken van de programma's. 
 e Explorers houden zich voornamelijk bezig met projecten. 

f Tijdens de opkomsten zijn er minimaal 2 begeleid(st)ers aanwezig. 
 
1.4.5. De jongerentak – pivo’s (stam) 
 
1.4.5.1 Algemeen. 

 a Een aantal pivo's vormt samen een stam. 
 b De jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor de gang van zaken in de stam. 
 c De stam kan een eigen stambestuur kiezen met een voorzitter, stamcorrespondent en een 

penningmeester. 
 d De activiteiten van de stam kunnen in projectvorm worden uitgevoerd. 
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1.5  HET STAF- EN BEGELEIDINGSTEAM 
 
 
1.5.0  Algemeen. 
 
  a De speltakken bevers, esta’s en scouts worden begeleid door een stafteam. 
  b De speltak explorers wordt begeleid door een begeleidingsteam. 
  c De speltak pivo's kent geen stafteam of begeleidingsteam, maar een stamadviseur, die geen 

verantwoordelijkheid draagt voor de stam waarvoor hij/zij als adviseur is aangetrokken. 
 
 1.5.1  Samenstelling. 
 
  a Het stafteam bestaat uit de teamleid(st)er en de leid(st)ers van een speleenheid. 
  b Het begeleidingsteam bestaat uit twee of meer begeleid(st)ers. 
 
 1.5.2  Benoeming. 
 
  a De leden van een stafteam worden benoemd door de groepsraad, nadat het betreffende 

stafteam hierover gehoord is. 
  b De leden van het begeleidingsteam worden benoemd door de groepsraad, nadat het 

betreffende begeleidingsteam gehoord is. 
 
1.5.3  Taken van de teamleid(st)er en de begeleid(st)er. 
 
1.5.3.1 De teamleid(st)er: 

 a De teamleid(st)er vervult een coördinerende functie in het team. 
  b De teamleid(st)er vertegenwoordigt het team naar buiten. 
1.5.3.2 De begeleid(st)er: 

 a Binnen een begeleidingsteam wordt één van de leden belast met de eindverantwoordelijkheid 
voor de gang van zaken binnen de speleenheid. 

 b Degene die de eindverantwoordelijkheid draagt vertegenwoordigt het team naar buiten. 
 
 1.5.4  Taken en verantwoordelijkheden van het staf- en begeleidingsteam: 
 
  a Het onder verantwoording van het groepsbestuur functionerend staf- en begeleidingsteam 

draagt zorg voor: 
1 de uitvoering van het spel van verkennen in de betreffende speleenheid volgens de 

landelijk opgestelde richtlijnen; 
2 het voorbereiden en programmeren van de bijeenkomsten van de betreffende 

speleenheid; 
3 de ledenadministratie en de financiële administratie van de betreffende speleenheid; 
4 het onderhouden van contacten met de ouders van de juniorleden; 
5 het onderhouden van de contacten met de organisatoren en trainers van de betreffende 

speltak; 
6 het deelnemen aan trainingen en activiteiten van het district/regio; 
7 de benodigde speltechnische deskundigheid binnen het staf- en begeleidingsteam; 
8 de voordracht voor de benoeming van leid(st)ers respectievelijk begeleid(ster)er(s) in het 

staf- en begeleidingsteam. 
 
1.5.5  Vergaderingen. 
 
  a Het staf- en begeleidingsteam: 
   1 regelt zijn eigen vergaderingen; 
   2 neemt deel aan de vergaderingen van de groepsraad; 
   3 neemt deel aan het district/regio-overleg. 
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1.6  DE GROEPSRAAD 
 
 
1.6.0  Algemeen. 
 

a De groepsraad is het overlegorgaan voor alle groepszaken en draagt de verantwoordelijkheid 
voor de goede gang van zaken in de groep. 

b In de groepsraad, als hoogste orgaan van de groep, worden alle besluiten genomen aangaande 
het groepsbeleid. 

 
1.6.1  Samenstelling van de groepsraad. 
 

a De groepsraad bestaat uit: 
1 alle (aspirant) kaderleden; 

 2 alle leden van het groepsbestuur; 
   3 maximaal twee afgevaardigden namens de stam. 

b De groepsraad kan adviseurs aantrekken. 
 

 
1.6.2  Stemmen, en stem- en spreekrecht 
 

a in de groepsraad hebben alle leden één stem, bij de algemene stichtingsvergadering zijn alle 
leden van de groepsraad uitgenodigd, maar alleen de leden met een erkenning hebben 
stemrecht; 

b alle leden van de groepsraad hebben spreekrecht; 
c leden van het district/regiobestuur hebben spreekrecht in de vergadering wanneer ze door de 

groepsraad zijn uitgenodigd. 
 

 
1.6.3  Vergaderingen van de groepsraad. 
 

a De groepsraad vergadert ten minste viermaal per jaar en verder zo vaak als het groepsbestuur 
dit nodig vindt. 

b Bovendien dient het groepsbestuur een vergadering uit te schrijven indien ten minste éénderde 
van de leden van de groepsraad hierom vraagt, met dien verstande dat dit aantal niet meer dan 
vijf leden behoeft te zijn. 

c Het groepsbestuur zorgt ten minste 7 dagen voor de vergadering voor een schriftelijke agenda 
en doet deze toekomen aan de leden van de groepsraad. 

d Op verzoek van één of meer leden van de groepsraad kunnen de leden van het dagelijks 
bestuur van de groepsstichting voor de vergadering worden uitgenodigd. 

e Leden van het dagelijks bestuur van de groepsstichting hebben in de groepsraad alleen een 
adviserende stem. 

f De vergaderingen van de groepsraad worden geleid door de groepsvoorzitter. 
g Van de vergadering van de groepsraad wordt een schriftelijk verslag gemaakt voor alle leden 

van de groepsraad en eventueel andere aanwezigen. 
 
1.6.4  Besluitvorming 
 

a besluiten worden in de groepsraad genomen met een eenvoudige meerderheid van 
uitgebrachte stemmen; 

b een besluit kan alleen worden genomen als het onderwerp in de voorafgaande vergadering is 
besproken; 

c blanco stemmen tellen niet mee; 
d de stemming over personen geschiedt schriftelijk; 
e stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
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1.6.5  Bevoegdheden en taken van de groepsraad. 
 
 a De groepsraad neemt besluiten over: 

1 het beleid van de groep binnen het door Scouting Nederland vastgestelde beleid; 
2 de samenstelling en de benoeming van de leden van het groepsbestuur; 
3 de benoeming van twee groepsraadsleden tot afgevaardigden naar de district/regioraad 
4 de benoeming van twee groepsraadsleden tot plaatsvervangers voor de afgevaardigden 

naar de district/regioraad; 
5 het indienen van erkenningsaanvragen voor nieuwe (team) leid(st)ers 

groepsbestuursleden en stichtingsbestuursleden bij het district/regiobestuur; 
6 de benoeming van de teamleid(st)er van elke speleenheid in de groep; 
7 de benoeming van bestuursleden van de groepsstichting. 

b De groepsraad is in ieder geval verantwoordelijk voor de volgende zaken: 
1 het coördineren van de activiteiten van de tot de groep behorende speleenheden; 
2 het bepalen van standpunten t.a.v. voorstellen over het spelaanbod; 
3 het bespreken van de agenda's van de district/regioraad; 
4 het onderhouden van contacten met de ouders; 
5 het goedkeuren van het meerjarenplan, een jaarplan alsmede een jaarverslag; 
6 het controleren van de uitvoering van het door de groepsraad vastgestelde beleid; 
7 het benoemen van de leidster/leider. 
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1.7  HET GROEPSBESTUUR 
 
 
1.7.0  Algemeen. 
 
  a Het groepsbestuur is het dagelijks bestuur van de groepsraad. 
 
1.7.1  Samenstelling van het groepsbestuur. 
 
  a Het bestuur van een groep bestaat uit tenminste drie personen. 
  b Binnen het bestuur worden in ieder geval de volgende functies vervuld: 

  1 groepsvoorzitter; 
   2 groepssecretaris; 

  3 groepsbegeleider. 
 
 1.7.2  Vereisten voor lidmaatschap van het groepsbestuur. 
 

 a Elk lid van het groepsbestuur dient lid te zijn van de groep. 
 b Het is niet wenselijk dat de functie van groepsvoorzitter wordt gecombineerd met de functie van 

(team)leid(st)er. 
 c Groepsbestuursleden dienen, wanneer zij tevens (team)leid(st)er zijn, uit verschillende 

speleenheden te komen. 
 
1.7.3  De verkiezing van groepsbestuursleden. 
 

 a Alle leden van het groepsbestuur worden door de groepsraad voor een periode van drie jaar 
gekozen. 

 b Herverkiezing is mogelijk. 
 c De voorzitter, secretaris en de groepsbegeleider worden in functie gekozen. 
 d De zittende leden van het groepsbestuur kunnen personen ter verkiezing tot groepsbestuurslid 

voordragen aan de groepsraad. 
 e Leden van de groepsraad kunnen ook zelf personen ter verkiezing tot groepsbestuurslid van de 

groepsraad voordragen. 
 
1.7.4  Het aftreden van groepsbestuursleden. 
 
  a Het groepsbestuur stelt een rooster van aftreden op. 
  b Elk jaar treedt één derde of daaromtrent van het groepsbestuur af volgens dit rooster. 
  c Indien een groepsbestuurslid aftreedt voor het einde van de termijn waarvoor hij benoemd was, 

wordt door tussentijdse verkiezingen in zijn vervanging voorzien. 
 d Degene die tussentijds wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van de voorganger in. 

 
1.7.5  Het groepsbestuur is verantwoordelijk voor: 
 

a de realisering van de doelstelling van Scouting Nederland binnen de groep; 
b het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de groep; 
c het voorbereiden en voorzitten van de vergaderingen van de groepsraad; 
d het verschaffen van alle informatie, die de groepsraad nodig heeft voor het vaststellen, het 

controleren, alsmede het uitvoeren van het groepsbeleid; 
e het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de leiding van de groep; 
f de dagelijkse gang van zaken binnen de groep; 
g de representatie van de groep; 
h het coördineren van de activiteiten van alle onderdelen binnen de groep, 
i het stimuleren tot deelname aan groeps-, district/regio-, gewestelijke- en landelijke activiteiten; 
j de groepsadministratie; 
k het werven van kader-, bestuurs- en juniorleden. 

 
1.7.6  Vergaderingen en verslaglegging. 
 
  a Het groepsbestuur regelt zijn eigen vergaderingen en de verslaglegging ervan. 
 



 20

1.8   FUNCTIEOMSCHRIJVING VAN GROEPSBESTUURSLEDEN 
 
 
1.8.0  Algemeen. 
 
1.8.1  De groepsvoorzitter. 
 

a De groepsvoorzitter is de voorzitter van het groepsbestuur en de groepsraad. 
b De groepsvoorzitter is in het bijzonder belast met de bewaking en de continuïteit van het 

groepsbeleid. 
c De groepsvoorzitter geeft leiding aan het groepsbestuur. 
d De groepsvoorzitter onderhoudt namens het groepsbestuur contacten met de lokale overheden. 
e De groepsvoorzitter is bij voorkeur afgevaardigde naar de district/regioraad. 

 
1.8.2  De vice-voorzitter van de groep. 
 

 a De vice-voorzitter van de groep vervangt de groepsvoorzitter bij diens afwezigheid bij alle onder 
1.8.1 genoemde taken. 

 b De vice-voorzitter van de groep kan belast worden met een deel van het takenpakket van de 
groepsvoorzitter op grond van delegatie door het groepsbestuur. 

 
1.8.3  De groepssecretaris. 
 

a De groepssecretaris verzorgt het secretariaat van het groepsbestuur en de groepsraad. 
b De groepssecretaris verzorgt samen met de ledenadministrateur(s) de ledenadministratie van 

de groep. 
c De groepssecretaris onderhoudt contacten met de afdeling registratie van het landelijk bureau 

over het ledenbestand van de groep. 
d De groepssecretaris houdt het groepsarchief bij. 

 
1.8.4  De groepspenningmeester. 
 

a De groepspenningmeester verzorgt de financiële administratie van de groep. 
b De groepspenningmeester draagt zorg voor het dagelijks beheer van de financiële middelen 

van de groep, 
c De groepspenningmeester houdt toezicht op de financiële administratie van de speleenheden. 
d De groepspenningmeester is gemachtigd namens de groep betalingen te verrichten tot zover 

zijn procuratie reikt. 
e De functie van groepspenningmeester kan vervuld worden door de penningmeester van het 

stichtingsbestuur. 
 
1.8.5  De groepsbegeleider. 
 
1.8.5.0 a De groepsbegeleiding geschiedt in principe door één lid van het groepsbestuur. 

b Is er geen groepsbegeleider dan kan de groepsbegeleiding door het hele bestuur worden 
overgenomen 

1.8.5.1 De groepsbegeleider heeft de volgende taken: 
  a het zorgdragen voor een juiste opvang en begeleiding van nieuwe kaderleden; 
  b het introductie geven aan nieuwe kaderleden; 
  c het stimuleren tot deelname aan trainingen; 
  d het stimuleren tot deelname aan groeps-, district/regio-, gewestelijke- en landelijke activiteiten; 
  e het onderhouden van regelmatige contacten met de respectieve organisatoren en trainers; 
  f het bespreken van onder meer de ervaringen van de deelnemers aan de trainingen; 
  g het begeleiden van de stafteams van de diverse speleenheden binnen de groep; 
  h het bemiddelen bij meningsverschillen. 
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1.9  OUDERPARTICIPATIE 
 
1.9.0  Algemeen. 
 

a Ouders van juniorleden dienen zoveel mogelijk bij het functioneren van de groep betrokken te 
worden. 

 
1.9.1  Vormen van ouderparticipatie. 
 

a Het participeren van ouders in de activiteiten van de groep kan onder meer op de volgende 
manieren gerealiseerd worden: 

   1 middels het lidmaatschap van het stichtingsbestuur; 
   2 door het instellen van een ouderraad; 
   3 in werkgroepen; 
   4 d.m.v. commissies van bijstand; 
   5 d.m.v. assistentie bij activiteiten. 
  b De ouderraad staat beschreven bij de groepsstichting. 
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1.10  LOGEREN, BIVAKKEREN EN KAMPEREN 
 
 
1.10.0  Algemeen. 
 

a Bevers gaan jaarlijks ten minste één etmaal uit logeren. 
b Esta's houden jaarlijks een bivak van 4 tot 7 dagen. 
c Scouts gaan jaarlijks een week of langer op bivak/kamp. 
d Explorers en leden van de jongerentak gaan jaarlijks een week of langer op kamp. 

 
1.10.1  Voorwaarden voor het houden van een logeerpartij, bivak of kamp 
 
1.10.1.0 Het kampformulier. 

Bevers. 
a Om met een bevergroep uit logeren te kunnen gaan moet de beverleiding aan de volgende 

voorwaarden voldoen: 
1 één van de aanwezige leidinggevenden dient in het bezit te zijn van een logeererkenning; 
2 ten minste 6 weken voor het vertrek dient een kampformulier voor de logeerpartij 

ingediend te zijn bij het district/regiobestuur; 
   3 op elke drie bevers dient ten minste één leidinggevende mee uit logeren te gaan. 
1.10.1.2 Esta's. 

a om met een estar op bivak te gaan dient de estaleiding aan de volgende voorwaarden te 
voldoen: 
1 één van de aanwezige leidinggevenden dient in het bezit te zijn van een bivakerkenning; 
2 ten minste 6 weken voor het vertrek dient een kampformulier voor het bivak ingediend te 

zijn bij het district/regiobestuur; 
3 op elke vier esta's dient ten minste één leidinggevende mee op bivak te gaan. 

1.10.1.3 Scouts. 
a Om met de scouts op kamp te gaan dient de scoutsleiding aan de volgende voorwaarden te 

voldoen: 
1 één van de aanwezige leidinggevenden dient in het bezit te zijn van een 

kampeererkenning; 
2 ten minste 6 weken voor het vertrek dient een kampformulier voor het te houden kamp 

ingediend te zijn bij het district/regiobestuur; 
3 op elke vijf scouts dient ten minste één leidinggevende mee op kamp te gaan, 

1.10.1.4 Explorers. 
a Om met een explorerafdeling op expeditie te gaan dienen de begeleiders aan de volgende 

voorwaarden te voldoen: 
1 één van de aanwezige begeleiders dient in het bezit te zijn van een kampeererkenning; 
2 ten minste 6 weken voor het vertrek dient een kampformulier voor de te houden expeditie 

ingediend te zijn bij het district/regiobestuur; 
3 er dienen ten minste twee begeleiders met de explorers mee op expeditie te gaan. 

1.10.1.5 Jongerentak. 
a Om met een stam op kamp/expeditie te gaan dient de stam aan de volgende voorwaarden te 

voldoen: 
1 één van de aanwezige stamleden dient in het bezit te zijn van een kampeererkenning; 
2 ten minste 6 weken voor het vertrek dient een kampformulier voor het te houden kamp of 

de expeditie ingediend te zijn bij het district/regiobestuur. 
 
1.10.2  Kamperen in het buitenland. 
 

a Wanneer een speleenheid buiten Nederland gaat bivakkeren/kamperen c.q. op expeditie gaat 
dienen het tweede en derde deel van het kampformulier voor het te houden bivak, kamp of de 
expeditie, in afwijking van bovengenoemde naar de afdeling internationale zaken van het 
landelijk bureau gestuurd te worden; het eerste deel gaat naar het district/regiosecretariaat. 
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1.11  DE GROEPSSTICHTING 
 
1.11.1  Functie van de groepsstichting. 
 

a De groepsstichting heeft als functie: 
1 het verlenen van volledige rechtspersoonlijkheid aan de groep; 
2 het verkrijgen en beheren van het materiële bezit van de groep; 
3 het desgevraagd met raad en daad bijstaan van de groepsraad en het groepsbestuur. 

 
1.11.2  Samenstelling van het bestuur van de groepsstichting. 
 

a Het bestuur van een stichting ten behoeve van de groep bestaat uit: 
1 alle leden van de groepsraad; 

   2 ten minste twee ouders van juniorleden; 
   3 eventuele externe deskundigen. 

b Het totaal van ouders plus overige deskundigen in het stichtingsbestuur mag niet meer 
bedragen dan het aantal groepsraadsleden, minus één. 

c Elk lid van het groepsstichtingsbestuur dient lid te zijn Scouting Nederland. 
d Tenzij de statuten van de stichting anders bepalen: 

1 worden de leden van het stichtingsbestuur, anderen dan groepsraadsleden, voor een 
periode van drie jaar benoemd; 

2 treedt een bestuurslid dat is benoemd in een tussentijdse vacature af op het tijdstip 
waarop het vervangen lid zou zijn afgetreden; 

3 is herbenoeming mogelijk. 
 
1.11.3  Het dagelijks bestuur van de groepsstichting. 
 
  a Binnen het stichtingsbestuur fungeert een dagelijks bestuur van ten minste drie leden. 
  b Het dagelijks bestuur van de groepsstichting bestaat uit: 

  1 een in functie gekozen voorzitter; 
   2 een in functie gekozen secretaris; 
   3 een in functie gekozen penningmeester; 
   4 eventueel enkele overige leden. 
  c De functies worden als volgt vervuld: 

1 de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden bij voorkeur vervuld door 
personen afkomstig uit de categorie ouders of externe deskundigen; 

2 de functie van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn; 
3 het is niet wenselijk dat de functie van groepsvoorzitter gecombineerd wordt met die van 

stichtingsvoorzitter; 
4 de overige leden van het dagelijks bestuur zijn bij voorkeur afkomstig uit de categorie 

groepsbestuursleden. 
 
1.11.4  Taken van het bestuur van de groepsstichting. 
 

a Het stichtingsbestuur heeft onder meer tot taak: 
1 het verkrijgen en beheren van roerende en onroerende goederen; 
2 het verkrijgen en beheren van gelden afkomstig van, onder andere, contributies van de 

groepsleden, subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen, inkomsten uit vermogen 
en andere inkomsten; 

3 het betalen van de door de bevoegde instanties vastgestelde contributies voor 
groepsleden aan respectievelijk het district/regio, het gewest en de landelijke vereniging 
Scouting Nederland; 

4 het vaststellen van een jaarlijkse begroting; 
5 het vaststellen van het financieel jaarverslag; 
6 het uitoefenen van controle op de activiteiten van het dagelijks bestuur van de stichting. 
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1.11.5  Taken van het dagelijks bestuur van de groepsstichting. 
 

a Tot de taken van het dagelijks bestuur behoren: 
1 het uitvoeren van de door het stichtingsbestuur genomen besluiten; 
2 het voorbereiden van de begroting; 
3 het uitvoeren van de jaarlijkse begroting; 
4 het voorbereiden van het financieel jaarverslag; 
5 het beheren van de geldmiddelen van de groepsstichting in de persoon van de 

penningmeester; 
6 het houden van toezicht op het beheer van de geldmiddelen door de speleenheden; 
7 het toezicht houden op het beheer en het onderhoud van de eigendommen van de groep 

in en door de speleenheden; 
8 het voorbereiden van de vergaderingen van het groepsstichtingsbestuur. 

b Het vertegenwoordigen van de groepsstichting in en buiten rechte door de voorzitter en de 
secretaris gezamenlijk, tenzij de stichtingsstatuten anders voorschrijven. 

 
1.11.6  Vergaderingen en verslaglegging. 
 
  a Het stichtingsbestuur vergadert ten minste twee maal per jaar. 

 b Het dagelijks bestuur van de groepsstichting vergadert ten minste twee maal per jaar. 
  c Het stichtingsbestuur regelt zijn eigen vergaderingen en de verslaglegging daarvan. 
 
1.11.7  Ouderraad. 
 

a Het groepsstichtingsbestuur kan als adviesorgaan een ouderraad instellen. 
b Een ouderraad bestaat uit ouders en wettelijke vertegenwoordigers van de binnen de groep 

aanwezige juniorleden. 
c De ouderraad behartigt de belangen van de juniorleden binnen de stichting. 
d De ouderraad heeft tot taak: 

1 het bepalen van het aantal afgevaardigden namens de ouders binnen het 
stichtingsbestuur, met een minimum van twee; 

2 het doen van bindende voordrachten voor de zetels binnen het stichtingsbestuur, die 
door ouders bezet kunnen worden; 

3 het gevraagd en ongevraagd adviseren van het stichtingsbestuur omtrent het te volgen 
beleid; 

4 het mede-opzetten van de werkplannen van de stichting of zelfstandige onderdelen 
hiervan. 

e Het stichtingsbestuur kan overgaan tot het instellen van een ouderraad indien is gebleken dat 
één derde van de ouders, doch minimaal 1 ouder, dit wensen. 

f Bij het ontstaan van een vacature: 
1 stelt het stichtingsbestuur de ouderraad zo spoedig mogelijk in kennis van het ontstaan 

van één of meerdere vacatures, te vervullen door afgevaardigden van de ouderraad, in 
het stichtingsbestuur; 

2 zal het stichtingsbestuur, wanneer binnen zes weken geen schriftelijke voordracht van de 
ouderraad bij het stichtingsbestuur is ingediend, zelf het recht nemen om in deze 
vacature te voorzien. 
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2.  WET EN BELOFTE 
 
 
2.0  Algemeen 
 
2.1  De wet en belofte voor bevers 
 
2.2 De wet en belofte voor esta's 
 
2.3 De wet en belofte voor scouts 
 
2.4 De bereidverklaring voor explorers 
 
2.5 De belofte voor de jongerentak 
 
2.6 De belofte voor leid(st)ers 
 
2.7 De belofte voor groepsbegeleid(st)ers 
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HOOFDSTUK 2 
 
2.0 Algemeen 
 
2.1 De belofte voor bevers 
 
2.2 De wet en belofte voor esta's 
 
2.2.1 Belofte 
2.2.2 Wet 
 
2.3 De wet en belofte voor scouts 
 
2.3.1 Belofte 
2.3.2 Wet 
 
2.4 De bereidverklaring voor explorers 
 
2.4.0 Algemeen 
2.4.1 Tekst van de bereidverklaring 
 
2.5 De beginselverklaring voor de jongerentak. 
 
2.5.0 Algemeen 
2.5.1 Tekst van de beginselverklaring 
 
2.6 De belofte voor Ieid(st)ers 
 
2.6.0 Algemeen 
2.6.1 Tekst van de belofte 
 
2.7 De belofte voor groepsbegeIeid(st)ers 
 
2.7.0 Algemeen 
2.7.1 Tekst van de belofte 
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2  WET EN BELOFTE 
 
2.0  Algemeen. 
 

a De groep kent voor esta’s en scouts een wet en belofte. 
b De wet en belofte zijn gebaseerd op de oorspronkelijke Engelse teksten zoals deze door de 

World Organization of the Scout Movement en de World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts zijn vastgelegd. 

c De groep kent voor explorers een bereidverklaring, een belofte voor de jongerentak en een 
belofte voor leid(st)ers. 
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2.1  DE BELOFTE VOOR BEVERS 
 
2.1.1  Belofte. 

 
Ik beloof mijn best te doen 
een goede bever te zijn 
en me te houden aan de wet 
van Lange Doener. 
Jullie kunnen op me rekenen. 
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2.2  DE WET EN BELOFTE VOOR ESTA’S 
 
2.2.1  Belofte. 

 
Ik beloof mijn best te doen 
een goede esta te zijn, 
iedereen te helpen waar ik kan 
en me te houden aan de wet van het land van Esta. 
Jullie kunnen op me rekenen. 

 
2.2.2  Wet. 
 

Een esta speelt samen 
met anderen in het land van Esta. 
Hij/zij is eerlijk, vriendelijk, houdt vol 
en zorgt goed voor de natuur. 
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2.3 DE WET EN BELOFTE VOOR SCOUTS 
 
2.3.1  Belofte. 
 

Ik beloof mijn best te doen een goede scout te zijn, 
bewust het goede te zoeken en te bevorderen, 
iedereen te helpen waar ik kan 
en me te houden aan de scoutwet. 
Jullie kunnen op me rekenen. 

 
2.3.2  Wet. 
 

Een scout trekt er 
samen met anderen op uit 
om de wereld om zich heen te ontdekken 
en deze meer leefbaar te maken; 
een scout is eerlijk, trouw en houdt vol; 
een scout is spaarzaam en sober 
en heeft zorg voor de natuur. 
Een scout respecteert zichzelf en anderen. 
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2.4  DE BEREIDVERKLARING VOOR EXPLORERS 
 
2.4.0  Algemeen. 
 
  a De groep kent voor explorers een bereidverklaring. 
 
2.4.1  Tekst van de bereidverklaring. 
 

Als explorer wil ik samen met anderen 
de wereld om mij heen ontdekken 
en deze meer leefbaar maken. 
Met de inzet van mijn mogelijkheden 
en met eerbied voor alles wat leeft 
wil ik de kansen die ik krijg benutten. 
Ik probeer zo goed mogelijk om te gaan met 
de middelen die mij ter beschikking staan 
en ik respecteer mijzelf en anderen. 
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2.5  DE BELOFTE VOOR PIVO’S 
 
2.5.0  Algemeen. 
 
  a De groep kent voor pivo’s een belofte 
 
2.5.1  Tekst van de ‘stam(p)wet’. 
 

Ik beloof mijn best te zullen doen 
een goed stampertje te zijn 
te stampen waar ik kan 
en me te houden aan  
het script van Bambi. 
Jullie kunnen op mij rekenen. 
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2.6  DE BELOFTE VOOR LEIDING 
 
2.6.0  Algemeen. 
 
  a De groep kent voor leiding een belofte 
 
2.6.1  Tekst van de belofte. 
 

Ik beloof mijn best te doen 
voor jullie een goede leid(st)er te zijn 
en jullie te helpen goede ……* te zijn. 
Ik beloof ook bewust het goede te zoeken en te bevorderen. 
Ik wil dat doen samen met de andere leiding van onze groep. 
Jullie kunnen op me rekenen. 
 
* naam van de speltak invullen. 
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2.7  DE BELOFTE VOOR GROEPSBEGELEIDING 
 
2.7.0  Algemeen. 
 
  a De groep kent voor groepsbegeleiding een belofte 
 
2.7.1  Tekst van de belofte. 
 

Ik beloof mijn best te doen 
een goede groepsbegeleid(st)er te zijn 
en jullie te helpen goede leiding te zijn. 
Ik beloof ook bewust het goede te zoeken en te bevorderen. 
Ik wil dat doen samen met de leiding en het bestuur van onze groep. 
Jullie kunnen op me rekenen. 
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3  HET UNIFORM 
 
3.0  Algemeen 
 
3.1  Het dragen van het uniform 
 
3.2  Beschrijving van het uniform 
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HOOFDSTUK 3 
 
3.0  Algemeen. 
 
3.1  Het dragen van het uniform. 
 
3.1.0  Algemeen 
3.1.1  Wanneer wordt het uniform gedragen 
 
3.2  Beschrijving van het uniform. 
 
3.2.0  Algemeen 
3.2.1  Uniformbroek 
3.2.2  Bijzondere dassen en woodbadge-kralen 
3.2.3  Tekens op het uniform 
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3  HET UNIFORM 
 
3.0  Algemeen. 
 

 a Scouting Nederland kent een uniform. 
 

 
 
 
 

3.1  HET DRAGEN VAN HET UNIFORM 
 
3.1.0  Algemeen. 

 
a Het uniform wordt steeds compleet en correct gedragen. 

 
3.1.1  Wanneer wordt het uniform gedragen. 

 
a Het uniform wordt gedragen: 
 1 tijdens de activiteiten voor de juniorleden door de juniorleden en de leden; 
 2 zoveel mogelijk tijdens de groeps-, landelijke-, gewestelijke- en district/regiokader-

activiteiten op spelgebied. 
b Pivo’s dragen bij opkomsten en activiteiten zoveel mogelijk het uniform. 
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3.2  BESCHRIJVING VAN HET UNIFORM 
 
3.2.0  Algemeen. 
 

a De onderdelen van het uniform die niet verplicht zijn, worden uitdrukkelijk als zodanig vermeld. 
 
3.2.1  Uniformbroek. 
 

a Bij het uniform wordt een blauwe broek gedragen. 
 
3.2.2  Bijzondere dassen en woodbadge-kralen. 
 

a De Gilwell-das mag gedragen worden in plaats van de groepsdas. Het dragen van deze das is 
verbonden aan het gevolgd hebben van een Gilwell-cursus. 

b De woodbadge-kralen worden aan de voorkant over de punten van de das gedragen, aan de 
achterkant onder de achterpunt van de das. Het dragen van deze woodbadge-kralen is 
verbonden aan het gevolgd hebben van een Gilwellcursus. 

 
3.2.3  Tekens op het uniform. 
 
3.2.3.0 Algemeen. 

a Het dragen van andere dan in dit hoofdstuk omschreven tekens op het uniform is niet 
toegestaan. 

3.2.3.1 Plaats van de tekens behorend bij het uniform. 
a Het installatieteken wordt gedragen op het linkerzakje van de blouse. 
b Het speltakteken wordt gedragen op het rechterzakje van de blouse. 
c Het groepsnaambandje wordt gedragen op de rechtermouw tegen de schoudernaad. 
d District/regio-, gewestelijke- en regio-tekens worden gedragen op de rechtermouw. 

3.2.3.2 Plaats van de niet-verplichte tekens waarvoor per speleenheid wordt gekozen. 
a Het subgroepsteken wordt bij de esta’s gedragen op de rechtermouw onder het 

groepsnaambandje, bij de scouts op de linkermouw bovenaan. 
b De subgroepslinten worden bevestigd aan de linker epaulet. 
c Het subgroepsleid(st)ers-teken wordt gedragen aan weerszijden op de linkerborstzak: 

1 Assistent aan de buitenkant 
2 Leid(st)er binnen- en buitenkant 

3.2.3.3 Plaats van de overige tekens. 
a Het Nederland-bandje, dat gedragen mag worden als men vanuit Scouting in het buitenland is 

(geweest), wordt boven de rechterborstzak gedragen. 
b Het Europa-bandje mag alleen worden gedragen in combinatie met het Nederland-bandje. Is dit 

het geval dan wordt het Europa-bandje aan de buiten- en het Nederland-bandje aan de 
binnenkant gedragen. 

c Waarderingstekens worden op de klep van de rechterborstzak gedragen. 
d Het stam-teken wordt gedragen tussen het groepsnaambandje en het 

district/regio/gewests/regioteken. 
e De ‘Airdespatch-badge’ wordt gedragen onder het district/regio/gewests/regioteken. 
f Badges van kampterreinen worden gedragen boven de linkerborstzak. 
g Activiteiten-badges worden gedragen op de linkermouw. 
h De insignes worden gedragen op de linkermouw. 
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3.3  HET UNIFORM VAN DE SPELTAKKEN 
 
3.3.0  Het uniform voor de bevers 
 
3.3.1  Het uniform voor de esta's 
 
3.3.2  Het uniform voor de scouts 
 
3.3.3  Het uniform voor de explorers 
 
3.3.4  Het uniform voor de pivo's 
 
3.3.5  Het uniform voor de leden 
 
3.3.6  Diversen 
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3.3.0  Het uniform voor de bevers 
 
3.3.0.1 Het basisuniform 
  a Rode beverpolo en/of het rode bever-sweatshirt 

 b De groepsdas en pet 
c Installatieteken met Scouting Nederland-vignet 

  d Groepsnaambandje 
  e Speltakteken bevers 
 
3. 3.1  Het uniform voor de esta's 
 
3. 3.1.1 Het basisuniform 

 a Groene establouse 
  b De groepsdas en pet 

 c Installatieteken met Scouting Nederland-vignet 
  d Groepsnaambandje 
  e Speltakteken esta's 
 
3. 3.1.2 Facultatief 

 a Stelteken 
b Officieel Scouting Nederland rood of blauw sweatshirt 

  
3. 3.2  Het uniform voor de scouts 
 
3. 3.2.1 Het basisuniform 

 a Beige scoutsblouse 
 b De groepsdas en pet 
 c Installatieteken met Scouting Nederland-vignet 
 d Groepsnaambandje 
 e Speltakteken padvindsters/gidsen voor meisjes en speltakteken verkenners voor jongens 

 
3. 3.2.2 Facultatief 

 a Patrouilleteken en/of patrouillelinten 
  b Officieel Scouting Nederland rood of blauw sweatshirt 
 
3. 3.3  Het uniform voor de explorers 
 
3. 3.3.1 Het basisuniform 

a Brique explorerblouse 
  b De groepsdas en pet 
  c Installatieteken met Scouting Nederland-vignet 
  d Groepsnaambandje 
  e Speltakteken explorers 
  f Het afdelingsnaambandje 
 
3. 3.3.2 Facultatief 

a Officieel Scouting Nederland rood of blauw sweatshirt 
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3. 3.4  Het uniform voor de pivo's 
 
3. 3.4.1 Het basisuniform 

a Laatstgedragen uniformblouse of brique blouse 
  b De groepsdas en pet 
  c Installatieteken met Scouting Nederland-vignet 
  d Groepsnaambandje 

e Speltakteken jongerentak 
f De stampertje-badge 

 
3. 3.4.2 Facultatief 

a Officieel Scouting Nederland rood of blauw sweatshirt 
 
3. 3.5  Het uniform voor de leden 
 

a (Team)leid(st)ers van een speleenheid dragen het uniform zoals dat voor de juniorleden van de 
betreffende speltak is voorgeschreven 

b 1 Leden die niet specifiek aan een speltak verbonden zijn dragen het  laatst gedragen 
uniform of de brique blouse. 

 
3. 3.6  Diversen 
 

a Groeps-T-shirts behoren tot het uniform 
b Voor alle junior- en leden van de groep horen district/regio/gewestelijke of regio-tekens bij het 

uniform. 
c Voor esta’s en scouts kunnen op het uniform gedragen worden: 

1 Subgroep(assistent)leid(st)ersteken 
 2 insignes 
d Bij het uniform kan een fluitkoord (en fluit) gedragen worden. 
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4  SCHORSING, FUNCTIE-ONTHEFFING, OPZEGGING VAN EN 
ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP 

  
4.0  Algemeen 
 
4.1  Schorsing van: juniorleden en leden * 
 
4.2  Functie-ontheffing van: leden * 
 
4.3  Opzegging van het lidmaatschap van: leden * 
 
4.4  Ontzetting uit het lidmaatschap van: leden * 
 
4.5  Opzegging van en ontzetting uit het lidmaatschap van: 

junior-, aspirant-, buitengewone- en begunstigende leden. 
 

 
NB. * = leden op alle niveaus 
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HOOFDSTUK 4 
 
4.0  Algemeen. 
 
4.1  Schorsing. 
 
4.1.0  Algemeen 
4.1.1  Schorsing van juniorleden 
4.1.2  Schorsing van leden 
4.1.3  Beroep tegen een besluit tot schorsing 
 
4.2  Functie-ontheffing. 
 
4.2.0  Algemeen 
4.2.1  Besluit tot functie-ontheffing 
4.2.2  Beroep tegen een besluit tot functie-ontheffing 
 
4.3  Opzegging van het Iidmaatschap. 
 
4.3.0  Algemeen 
4.3.1  Opzegging van het Iidmaatschap door of namens het lid 
4.3.2  Opzegging van het Iidmaatschap door of namens de vereniging 
 
4.4  Ontzetting uit het Iidmaatschap. 
 
4.4.0  Algemeen 
4.4.1  Procedure ontzetting uit het lidmaatschap 
4.4.2  Beroep tegen een besluit tot ontzetting uit een Iidmaatschap 
 
4.5  Opzegging van en ontzetting uit het Iidmaatschap. 
 
4.5.1 Opzegging van en ontzetting uit het Iidmaatschap van junior-, aspirant-, buitengewone- 

en begunstigende leden. 
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4.1  SCHORSING 
 
4.1.0  Algemeen. 
 

a Schorsing houdt in dat de betrokkene de functie(s) waaruit hij geschorst is, tijdelijk niet mag 
uitoefenen. 

 
4.1.1  Schorsing van juniorleden. 
 

a Het groepsbestuur heeft het recht een juniorlid voor een periode van maximaal zes weken te 
  schorsen, op voordracht van het stafteam van de betreffende speleenheid, op grond van 
het   feit dat het juniorlid zich, na herhaalde waarschuwing, niet gedraagt conform de 
afspraken in   de groep. 
b Het besluit tot schorsing moet binnen zeven dagen door het groepsbestuur schriftelijk worden 

bevestigd aan de wettelijke vertegenwoordigers van het juniorlid met de vermelding dat binnen 
een maand bezwaar gemaakt kan worden bij de groepsraad. 

 
4.1.2  Schorsing van leden. 
 

a Zowel de raad als het bestuur op elk niveau heeft het recht om een lid dat één of meerdere 
functies op dat niveau bekleedt, voor een periode van maximaal zes maanden te schorsen. 

b Een door het bestuur genomen besluit tot schorsing heeft onmiddellijke werking, maar moet 
binnen 14 dagen door de raad worden bekrachtigd.  

c Een besluit tot schorsing wordt niet genomen voordat het betrokken lid is gehoord. 
d Een besluit tot schorsing wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
e Tegen een besluit tot schorsing staat binnen een maand beroep open bij de landelijke 

geschillencommissie. 
f Als een geschil aanhangig wordt gemaakt bij de geschillencommissie duurt de schorsing tot in 

laatste instantie een uitspraak is gedaan conform het terzake bepaalde in dit huishoudelijk 
reglement. 

g Hangende de schorsingsprocedure kan uitsluitend de tijdelijke benoeming van een ander 
kaderlid in de betreffende functie plaatshebben. 

 
4.1.3  Beroep tegen een besluit tot schorsing. 
 

a Een besluit tot schorsing wordt schriftelijk en met opgaaf van redenen aan het betrokken lid 
medegedeeld. 

b De schriftelijke mededeling vermeldt, dat het besluit kan worden voorgelegd aan de landelijke 
geschillencommissie binnen de daarvoor gestelde termijn en op de wijze zoals dit in het 
huishoudelijk reglement van Scouting Nederland is geregeld. 
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4.2  FUNCTIE-ONTHEFFING 
 
4.2.0  Algemeen. 
 

 a Functie-ontheffing houdt in dat de betrokkene deze functie definitief niet meer mag uitoefenen. 
 
4.2.1  Besluit tot functie-ontheffing. 
 

a Zowel de raad als het bestuur op elk niveau zijn bevoegd om een lid, dat een functie bekleedt 
op dat niveau, uit die functie te ontheffen. 

b Een besluit tot functie-ontheffing dient binnen 14 dagen door de raad van dat niveau te worden 
bekrachtigd. 

c Een besluit tot functie-ontheffing wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 
d Betrokkene dient, voordat een beslissing m.b.t. de functie-ontheffing wordt genomen, te worden 

gehoord. 
e Een besluit tot functie-ontheffing dient schriftelijk en gemotiveerd aan de betrokkene te worden 

medegedeeld. Hierbij dient de betrokkene te worden gewezen op het recht zijn zaak voor te 
leggen aan de landelijke geschillencommissie conform artikel 4.2.2. Het besluit tot functie-
ontheffing blijft van kracht tot in laatste instantie over het geschil is beslist. 

 
4.2.2  Beroep tegen een besluit tot functie-ontheffing. 
 

a Tegen een besluit tot functie-ontheffing staat binnen een maand beroep open bij de landelijke 
geschillencommissie. 

b Hangende de functie-ontheffingsprocedure kan uitsluitend een tijdelijke benoeming van een 
ander kaderlid in de betreffende functie plaatshebben. 
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4.3  OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP 
 
4.3.0  Algemeen. 
 
4.3.1  Opzegging van het lidmaatschap door of namens het lid. 
 

a Opzegging door of namens de betrokkene dient schriftelijk te geschieden bij het landelijk 
bureau. 

b Er behoeft geen opzegtermijn in acht te worden genomen. 
c In afwijking van bovenstaande geschiedt de opzegging van het juniorlidmaatschap door het 

betreffende juniorlid of zijn wettelijke vertegenwoordiger bij de groep. 
d De groep zorgt voor wijziging van de aan het landelijk bureau verstrekte gegevens betreffende 

het aantal leden en juniorleden. 
 

4.3.2  Opzegging van het lidmaatschap door of namens de vereniging. 
 
4.3.2.1 Voordracht tot opzegging van het lidmaatschap. 

a Door het bestuur of de raad van een groep, district, gewest / regio alsmede door de landelijke 
geschillencommissie en de commissie van beroep kan aan het landelijk bestuur een voordracht 
worden gedaan tot beëindiging van het lidmaatschap door opzegging. 

b Een dergelijke voordracht wordt schriftelijk gedaan met vermelding van de redenen die tot de 
voordracht tot opzegging van het lidmaatschap hebben geleid. 

4.3.2.2 Besluit tot opzegging van het lidmaatschap. 
a Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het Iandelijk bestuur. 
b Opzegging door de vereniging kan plaats vinden in de volgende gevallen: 

1 indien een lid, na daartoe door het landelijk bestuur te zijn gemaand, nalaat te voldoen 
aan de in dit huishoudelijk reglement en het huishoudelijk reglement van Scouting 
Nederland ten aanzien van het lidmaatschap gestelde verplichtingen; 

2 wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten in de statuten ten 
aanzien van het lidmaatschap gesteld; 

3 wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 
laten voortduren. 

c Het betrokken lid wordt van een voordracht tot opzegging van het lidmaatschap schriftelijk in 
kennis gesteld met opgaaf van redenen die tot het besluit hebben geleid. 

d Het betreffende lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in ieder geval mondeling en, indien 
gewenst, schriftelijk te verweren en kan zich daarbij laten bijstaan. 

e Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap wordt de betrokkene schriftelijk en met 
opgaaf van redenen die tot het besluit hebben geleid in kennis gesteld onder vermelding van de 
mogelijkheid tegen het besluit binnen een maand beroep in te stellen bij de commissie van 
beroep. 
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4.4  ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP 
 
4.4.0  Algemeen. 
 
4.4.1  Procedure ontzetting uit het lidmaatschap. 
 

a Een voordracht tot beëindiging van het lidmaatschap door ontzetting kan geschieden door: 
1 het bestuur of de raad van een groep, district/regio of gewest aan het landelijk bestuur; 
2 het landelijk bestuur zelf. 

b Een dergelijke voordracht wordt schriftelijk gedaan met vermelding van redenen die tot de 
voordracht hebben geleid. 

c Tot ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden besloten indien het lid: 
1 handelt in strijd met de statuten; 
2 handelt in strijd met het huishoudelijk reglement; 
3 handelt in strijd met besluiten van een orgaan van de vereniging; 
4 de vereniging onredelijk benadeelt. 

d De voordracht wordt door het landelijk bestuur in handen gesteld van de daartoe aangewezen 
sectie van de geschillencommissie ter afhandeling als in het huishoudelijk reglement van 
Scouting Nederland bepaald. 

e Een afschrift van de voordracht wordt met redenen omkleed vanwege het landelijk bestuur aan 
het betrokken lid gezonden met de vermelding dat de voordracht in handen is gegeven van de 
daartoe aangewezen sectie van de geschillencommissie. 

f De genoemde sectie doet binnen twee maanden, nadat de voordracht is ontvangen, een 
gemotiveerd advies toekomen aan het landelijk bestuur. 

g Binnen een maand nadat de genoemde sectie haar advies aan het landelijk bestuur heeft 
uitgebracht, neemt het landelijk bestuur een gemotiveerd besluit. 
 

4.4.2  Beroep tegen een besluit tot ontzetting uit een lidmaatschap. 
 

a Betrokkene en het orgaan, waarvan de voordracht afkomstig was, worden schriftelijk van het 
besluit van het landelijk bestuur in kennis gesteld, met de vermelding dat tegen het besluit van 
het landelijk bestuur binnen de daartoe gestelde termijn zowel door de betrokkene als door het 
orgaan, waarvan de voordracht afkomstig was, beroep kan worden ingesteld bij de commissie 
van beroep. 

b Gedurende de beroepstermijn is het lid van rechtswege geschorst. 
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4.5 OPZEGGING VAN EN ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP 
 
4.5.1 Opzegging van en ontzetting uit het lidmaatschap van junior-, buitengewone en begunstigende 

leden. 
 

a Het in 4.3 en 4.4 gestelde ten aanzien van de opzegging en ontzegging van het lidmaatschap 
van leden is ook van toepassing op buitengewone leden. 

b In afwijking van het onder 4.5.1.a gestelde kan de groepsraad besluiten het lidmaatschap van 
het juniorlid op te zeggen. 

c Het besluit van de groepsraad om het lidmaatschap van het juniorlid op te zeggen moet binnen 
zeven dagen door het groepsbestuur schriftelijk worden medegedeeld aan de wettelijke 
vertegenwoordigers van het juniorlid onder vermelding van de mogelijkheid tegen dit besluit in 
beroep te gaan. 

e Tegen een besluit tot opzegging van het juniorlidmaatschap kan beroep worden aangetekend 
bij de landelijke geschillencommissie. 

d Ontzetting uit het juniorlidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het landelijk 
bestuur. 
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5.0  De doelstelling van de Vereniging Scouting Nederland 
 
5.0.1  De uitgangspunten van het scoutingprogramma zijn een nadere uitwerking van de doelstelling van de 

vereniging Scouting Nederland. Deze doelstelling luidt: 'Het bevorderen van het spel van verkennen in 
Nederland op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving 
van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de 
vorming van de persoonlijkheid.' 

 
5.1  De ideeën van Lord Baden-Powell 
 
5.1.1  De in de doelstelling bedoelde ideeën van Lord Baden-Powell zijn: 

 a ontplooiing en ontwikkeling van het individu; 
  b een groeiende zelfstandigheid; 

 c wet en belofte; 
 d veelzijdige activiteiten; 
 e hulpbereidheid en hulpvaardigheid; 
 f buitenleven; 
 g internationale verbondenheid. 

 
5.2  De richtlijnen van WOSM en WAGGGS 
 
5.2.1  Naast de ideeën van Lord Baden-Powell worden ook de richtlijnen van de World Organization of the 

Scout Movement en van de World Association of Girl Guides and Girl Scouts als uitgangspunt 
gebruikt. 

 
5.3  De rechten van het kind 
 
5.3.1  Scouting Nederland onderschrijft de rechten van het kind zoals verwoord in de Verklaring van de 

Rechten van het Kind, aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 
november 1959. 

 
5.4.  De identiteit van Scouting Nederland 
 
5.4.1  Scouting Nederland is een open, maatschappij-betrokken, milieu- en mensvriendelijke organisatie van 

jeugd en jongeren, die met behulp van scoutingfaciliteiten en binnen scoutingtradities hun eigen 
cultuur opbouwen en onderhouden. 

 
 
5.5  Het scoutingprogramma 
 
5.5.1  a Het scoutingprogramma is uitgewerkt op basis van de hierboven vermelde uitgangspunten. 
  b Het scoutingprogramma wordt omschreven als een vorm van jeugd- en jongerenwerk waarin 

jongens en meisjes samen, met groeiende zelfstandigheid en daarmee gepaard gaande 
afnemende leiding, met een bepaalde spelcode, geïnspireerd op en door het buitenleven de 
mogelijkheden van zichzelf en de wereld gaan ontdekken door een keuze te doen uit diverse 
activiteiten, waarin zij op hun leeftijd plezier hebben. 

  c De activiteiten, waarin het scoutingprogramma vorm krijgt, worden uitgewerkt rond de 
begrippen Samen, Actief en Omgeving 

  d Het scoutingprogramma wordt uitgevoerd in groepsverband. 
 
5.5.2  Het programma bevat de volgende middelen om de groepsverbondenheid en de groepsbeleving 

gestalte te geven. 
5.5.2.1 De eenheid. 
  a De eenheid is een vaste groep. Ter onderstreping van dit vaste verband is er voor elke jongen 

of meisje een duidelijk moment van toetreding: de installatie. De wet en het uitspreken van de 
belofte of het onderschrijven van de bereidverklaring of de beginselverklaring vormen een 
onderdeel van de installatie-ceremonie. 
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5.5.2.2 De subgroep. 
a De vaste groep is verdeeld in subgroepen. Door middel van het subgroepsysteem krijgen het 

samenwerken en de ontplooiing/ontwikkeling van het individu grote kans van slagen; de mate 
waarin en de wijze waarop met dit systeem gewerkt wordt, is afhankelijk van de leeftijdsgroep, 
waartoe de eenheid behoort. 

5.5.2.3 Leid(st)ersfuncties in de subgroepen. 
In elke groep en subgroep spelen leid(st)ersfuncties een rol. ook een subgroep heeft een al dan niet 
formeel aangewezen leid(st)er. 

5.5.2.4 Activiteiten. 
a Om de samenwerking en de groepsbeleving volledig tot hun recht te laten komen wordt de 

nadruk gelegd op het gezamenlijk voorbereiden, uitvoeren en beleven van de activiteiten en het 
dragen van de verantwoordelijkheid daarvoor. de mate waarin dit gebeurt hangt af van de 
leeftijdsgroep. 

b Binnen dit gezamenlijk kader dient ruimte te zijn voor individuele scoutingactiviteiten. 
c De activiteiten kunnen worden gegroepeerd in activiteitengebieden en individuele interesses. 

5.5.2.5 Afronding van de activiteiten. 
a Gezamenlijke en individuele activiteiten kunnen op verschillende manieren worden afgerond. 
 Uitgangspunten hierbij zijn: 
b Het samenwerken in de groep, het individu zelf en de aard van de activiteit zijn bepalend voor 

de wijze van afronden. 
c Een kind vraagt om aandacht, stimulans en waardering voor zijn/haar activiteiten. 
d In het scoutingprogramma gaat het om de sfeer, de wijze waarop de activiteiten worden 

uitgevoerd, de inzet van de deelnemers en het plezier waarmee aan een activiteit gewerkt 
wordt. 

e De eigen mogelijkheden van kinderen zijn verschillend. Kinderen zullen dan ook op 
verschillende manieren geactiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd moeten worden. De 
verschillende mogelijkheden van ieder kind zijn gelijkwaardig en dienen als zodanig benaderd 
te worden. In de afronding van de activiteiten wordt dan ook meer de nadruk gelegd op 
waardering voor de inzet dan op beloning van een prestatie. 

f In het Doeboek of zakboekje kunnen de ondernomen activiteiten worden aangetekend. Een 
aantal specifieke individuele activiteiten kunnen worden afgerond met een insigne. 

 
5.6  Het Uniform 

 
a Tijdens het scoutingprogramma en bij andere daarvoor in aanmerking komende gelegenheden 

dragen juniorleden en (aspirant)leden het voorgeschreven uniform. 
 
5.7  Ceremoniën 
 

 
a Ceremoniën zijn een aspect van het scoutingprogramma, dat in het bijzonder gericht is op het 

ondersteunen van de groepsverbondenheid. 
b Er zijn enkele landelijk vastgestelde ceremoniën. Daarnaast is ruimte voor eigen ceremoniën in 

de groep of eenheid. 
 
5.8  Groepscultuur 

 
a Scouting onderscheidt zich binnen het jeugd- en jongerenwerk door zijn eigen, unieke cultuur. 

Deze eigen cultuur komt tot uitdrukking in de manier waarop de leden van de groep met elkaar 
omgaan, de manier waarop ze reageren, in wat ze denken. 
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6.0  Algemeen 
 

a Het Scoutingprogramma is onderverdeeld in speltakprogramma's. In de speltakprogramma's 
  zijn de uitgangspunten van het scoutingprogramma geconcretiseerd in een programma, 
dat   aansluit bij het Ieeftijdseigene van de betreffende speltak. 
b In de volgende paragrafen staat een korte beschrijving van de speltakprogramma's. Een 

uitgebreidere toelichting op de diverse programma's en hun achtergronden is te vinden in het 
ondersteuningsmateriaal, dat voor ieder speltakprogramma ontwikkeld is. 

 
6.1 Bevers 
 

a Ongeveer 16 bevers vormen een groep. Bevergroepen zijn in principe gemengd. Een 
bevergroep kent geen vaste subgroepjes. 

 b Het beverprogramma is gekoppeld aan het thema 'De wereld van Lange Doener’. Dit thema 
sluit aan bij de fantasiewereld van de bevers. Bevers doen activiteiten in en om het huis van 
Lange Doener. In de verschillende ruimtes van het huis, waarin ook een aantal andere figuren 
wonen, is van alles mogelijk. De namen van de medebewoners, onder wie Pompedom, Frederik 
Scheuremaar en Lappezak het huis Hotsjietonia, themaverhalen en de manier waarop de 
activiteiten worden vormgegeven dragen de sfeer van Lange Doener uit. Ook de bijzondere 
momenten, zoals de installatie, zijn bij bevers feestelijke gebeurtenissen, waarin geen plaats is 
voor plechtige handelingen. 

 c Het beverprogramma heeft vier elementen, die bij elke bijeenkomst terugkomen, te weten sport 
en spel, expressie en creativiteit, buitenleven en stille momenten. De leiding van de 
beversgroep verzorgt de programma’s voor de bijeenkomsten. Van de leiding wordt gevraagd 
dat zij flexibel met het programma omgaat, opdat kan worden ingespeeld op de concrete 
behoeften van de kinderen op een bepaald moment. De nadruk Iigt op vrij spelen. 

 d Het ondersteuningsmateriaal voor kaderleden bestaat uit werkbladen, waarop zowel suggesties 
voor activiteiten als theoretische basisgegevens te vinden zijn. 

 
6.2  Esta's 
 

a Ongeveer 24 esta's vormen een estar, die bestaat uit stellen van ongeveer 6 esta's. Elk stel 
heeft een steller. Afhankelijk van de aard van de activiteit kan ook in andere groepjes gewerkt 
worden. 

b Het esta-programma is gekoppeld aan het thema, gebaseerd op het Kind met de Hoge Hoed, 
dat aansluit bij de op de realiteit gerichte fantasiewereld van de esta's en uitnodigt tot het 
meebeleven van allerlei avonturen met de figuren uit het verhaal, die ieder een eigen karakter 
hebben. Daarnaast komen ook andere thema's aan bod. De leid(st)ers- namen, de liedjes, de 
aankleding van de stelhoeken en andere specifieke zaken dragen de sfeer uit van het thema. 

c De esta's krijgen zoveel mogelijk inbreng in de uitvoering van het programma. In de 
voorbereiding van de programma's wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de impliciet-
en expliciet uitgesproken ideeën van de esta's. Het verhaal Het kind met de Hoge Hoed nodigt 
uit tot het ondernemen van activiteiten. Het Doeboek is een hulpmiddel om de inbreng in het 
programma te realiseren. In het Doeboek staan per activiteitengebied een drietal te 
ondernemen activiteiten, alsmede alle insignes. Het insignepakket biedt ook mogelijkheden 
voor individuele verdieping in bepaalde onderwerpen. 

d Van een aantal activiteiten kan op de vaardighedenkaart in het Doeboek een overzicht worden 
bijgehouden. Individuele insigne-activiteiten kunnen al dan niet worden afgerond met een 
insigne. 
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6.3  Scouts 
 

a Een troep bestaat uit minimaal 16 en maximaal 28 scouts, verdeeld in minimaal 3 en maximaal 
5 patrouilles. 5 of 6 scouts vormen samen een patrouille. Elke patrouille heeft een vaste 
patrouilleleid(st)er en een (eventueel wisselende) assistent patrouilleleid(st)er. De 
patrouilleleid(st)ers en de assistent patrouilleleid(st)ers vormen met de leiding de troepraad. 

b Bij de scouts staan activiteiten met de vaardigheden die daarvoor nodig zijn centraal. Het 
scoutsprogramma heeft geen centraal thema, maar er kan wel met thema’s gewerkt worden. De 
activiteiten zijn verdeeld in 14 activiteitengebieden. Belangrijk is het werken in teamverband. De 
scouts leren op die manier de verschillende eigenschappen en ervaringen van de leden van het 
team benutten en ervaren scouts kunnen anderen helpen bij het aanleren van nieuwe 
vaardigheden. Het activiteitenaanbod valt uiteen in 3 onderdelen: de installatievoorbereiding, de 
start- en vervolgactiviteiten en de insignes. De start- en vervolgactiviteiten staan beschreven in 
het werkboek, de insignes in het specialiteitenboek. 

c Op initiatief van de leiding van de troep maakt de troepraad afwisselende en avontuurlijke 
programma's. De structuur van het scoutsprogramma in de 14 activiteitengebieden vormt hierbij 
een hulpmiddel. Daarnaast dragen de scouts zelf ideeën aan. Het ervaringsniveau van de 
Scouts bepaalt het niveau van de activiteiten en de mate van inbreng in het maken van het 
programma. De leiding streeft naar vooruitgang in het niveau van de activiteiten. Naast de 
wekelijkse bijeenkomsten verzorgt het stafteam programma's die alleen gericht zijn op de 
patrouilleleiders en hun assistenten en die hen ondersteunen bij de vervulling van hun taak. De 
leiding is verantwoordelijk voor de veiligheid van de scouts vóór, tijdens en na de 
scoutingactiviteiten. Daartoe worden aan de leiding en de scouts eisen gesteld ten aanzien van 
opleiding en ervaring, terwijl ook het materiaal van de eenheid moet voldoen aan landelijk 
vastgestelde veiligheidseisen. 

d Als hulpmiddel bij de afronding van de activiteiten beschikken scouts over een 
registratiesysteem, dat is opgenomen in het zakboekje. Dit registratiesysteem bestaat uit 
groepen vijfhoeken, waarin alle activiteiten die betrekking hebben op een activiteitengebied zijn 
samengebracht. De start- en vervolgactiviteiten zijn te herkennen aan hun kleur. Wanneer een 
activiteit is afgerond, kan de betreffende vijfhoek bedekt worden met een sticker. Het systeem 
kan door de troep zelf worden uitgebreid met andere activiteiten. 
Na afronding van alle startactiviteiten kan een scout het afrondingsteken dragen. Dit teken is 
facultatief. Individuele insigne-activiteiten kunnen al dan niet afgerond worden met een insigne. 
 
 

6.4  Explorers 
 

a Tussen de 6 en 16 explorers vormen een afdeling. Een afdeling kan een eigen bestuur hebben 
met een voorzitter, secretaris/secretaresse en een penningmeester/penningmeesteresse. 

b Explorers ondernemen activiteiten. Hierbij staan de begrippen samen, actief en omgeving 
centraal. De activiteiten zijn verdeeld in niveaus. In het Actiekatern zijn de startactiviteiten 
beschreven. De vervolgactiviteiten zijn te vinden in de projectboxen en JOIN. Het Zoekkatern is 
een hulpmiddel bij het organiseren van de activiteiten. 

c Het programma wordt grotendeels door de explorers zelf in de afdeling gemaakt. De begeleider 
ondersteunt de explorers actief bij het programmamaken. Gezamenlijk zorgt men voor een 
goede gang van zaken. Het bestuur kan de afdeling naar buiten vertegenwoordigen. Het katern 
"Werkwijze" is hierbij een hulpmiddel. Daarnaast is er een Kaderkatern voor de begeleiders. 
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6.5  Jongerentak 
 

a De pivo's zijn georganiseerd in een stam, waarvan zowel meisjes als jongens deel uitmaken. De 
stamraad, bestaande uit alle leden van de stam, kan een stambestuur kiezen met een 
voorzitter, een stamcorrespondent en een penningmeester. De stamraad is verantwoordelijk 
voor alles wat de stam doet. 

b Uitgangspunt voor het programma van de jongerentak is de beginselverklaring. Bij de 
activiteiten staan de begrippen samen, actief en omgeving centraal. De activiteiten zijn verdeeld 
in niveaus: het kennismakingsniveau, het verdiepingsniveau en het overdrachtsniveau. De 
joinactiviteiten vormen het centrale activiteitenaanbod voor de jongerentak. 

c De jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor de gang van zaken in hun stam. Zij kunnen zich 
laten adviseren door een oudere volwassene, de stamadviseur. De stam kiest zelf een 
stamadviseur en bepaalt zijn/haar taak. 

 
6.6  Gemengde speleenheden 
 

a Binnen de eenheden wordt gestreefd naar: 
1 een gelijke verdeling jongens en meisjes; 
2 een naar sexe gemengd leidingteam. 
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7.0  Algemeen 
 

a In dit hoofdstuk zijn een aantal overige zaken opgenomen die elders in dit huishoudelijk 
reglement niet voorkomen en die toch genoemd moeten worden. 

 
7.1  Contributie 
 
7.1.1  Het niet willen betalen van contributie: 

a er wordt binnen 2 maanden van wanbetaling een brief gestuurd; 
b naar aanleiding van deze brief moet er binnen een maand betaald worden; 
c zo niet, dan wordt het lidmaatschap opgezegd, het lidmaatschap vervalt automatisch. 

 
7.1.2  Het niet willen betalen van kampgeld: 

a de speltak-penningmeester draagt er zorg voor dat er minimaal 1 maand van tevoren voor 
 het zomerkamp betaald is per bank of met een ontvangstbewijs. Bij een hemelvaartkamp 
of een kleiner kamp is dit 1/2 maand van tevoren; 

b zo niet, dan mag het desbetreffende lid niet mee. 
 
7.1.3  Het niet kunnen betalen van contributie en/ of kampgeld: 

a ouders hebben de plicht om aan te geven bij de groepspenningmeester als zij de contributie 
en/of het kampgeld niet kunnen betalen; 

b de groepspenningmeester bespreekt elk geval in het bestuur. 
 
7.1.4  Restitutieregeling bij kampgeld: 

a bij ernstige ziekte kan een deel van het reeds betaalde kampgeld terug verkregen worden, 
minus de reeds gemaakte kosten; 

b bij het niet mee willen kan, bij afzeggen meer dan een 1/2 maand van te voren, het kampgeld 
minus de reeds gemaakte kosten terug verkregen worden. Bij minder dan een 1/2 maand voor 
het kamp afzeggen kan niets terug verkregen worden. 

 
7.1.5  Restitutieregeling bij contributie: 

a bij langdurige ziekte of afwezigheid kan er in overleg met de penningmeester contributie terug 
verkregen worden; 

b in de rest van de gevallen is er geen restitutie. 
 
7.2  Kascommissie 
 

a de kascommissie moet minimaal uit 3 personen bestaan, elk jaar wordt er een lid van de 
commissie vervangen; 

b hun taak is het controleren van het kasboek; 
c na goedkeuring kan de penningmeester decharge verleend worden. 
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7.3  Verhuur van de groepsaccomodatie 
 

a De blokhut kan beschikbaar worden gesteld aan diegenen die: 
1 scoutinggroepen zijn; 
2 leiding/ bestuur van de Aerendheemgroep voor eigen festiviteiten; 
3  overig moet worden overlegd in de groepsraad. 

  b De blokhut wordt alleen beschikbaar gesteld: 
1 in de weekvakanties, de lange weekeinden en de zomervakantie; 
2 op zaterdag moet de blokhut tussen 13.30 uur en 17.00 uur vrij zijn voor de nog 

draaiende speltakken. 
c De regels bij het verhuur van de blokhut zijn: 

1  geen open vuur; 
2  geen tenten op het terrein om in te slapen; 
3 er mogen maximaal 30 personen in de blokhut slapen; 
4 er wordt niet verhuurd aan groepen met minder dan 15 personen. 

d De prijzen voor het verhuur worden door de stichting vastgesteld: 
1 per persoon per nacht; 
2 voor leiding en bestuur van de Aerendheemgroep; 
3 alle prijzen zijn inclusief gas, water en licht; 
4  alle prijzen zijn exclusief de telefoonkosten. 

e De huurder huurt: 
1 de blokhut; 
2  het speelveld achter de blokhut. 

f De zaken die niet door de huurder gehuurd worden zijn: 
1 het brandhout; 
2 het pionierhout; 
3  alle kookspullen. 

g Voor uitgebreidere informatie over verhuur wordt verwezen naar het verhuurcontract. 
 
 
 

7.4  Uitleen materiaal 
 
7.4.0  Algemeen 

a Het Protocol Uitleen Materiaal dient als handelingsprotocol voor alle kaderleden van de 
Aerendheemgroep op het moment dat er materiaal (uit)geleend wordt. 

 
7.4.1  Diverse soorten materiaal: 

a Spelmateriaal : Alle materialen die nodig zijn voor sporten, spelen en pionieren. 
b Kampmateriaal : Alle materialen die nodig zijn voor een speltak om op kamp te gaan, het 

spelmateriaal buiten beschouwing gelaten. 
c Inventaris blokhut: al het materiaal wat normaal gesproken in de blokhut aanwezig is.  

 
7.4.2  Mogelijke leners: 

a Alle personen of instanties die de groep zouden kunnen benaderen voor het lenen van 
materiaal. 
1 Speltakken 
2 Regio 
3 Overige scouting activiteiten (b.v. HIT) 
4 Kaderleden 
5 Derden 

 
7.4.3  Eerste bepalingen 

a Als er meerdere leners materiaal willen lenen waar niet genoeg van is, gaat het gebruik van 
materiaal door speltakken altijd voor. 

b De blokhutinventaris moet in de weekeinden in de blokhut aanwezig zijn, bij verhuur van de 
blokhut moet het voor de huurders duidelijk zijn wat zij aan inventaris aantreffen in de blokhut. 

c Met bordspelen dient hetzelfde te worden omgegaan als met de blokhutinventaris, met dien 
verstande dat bordspelen niet mogen worden meegenomen in tenten. 
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7.4.4  Bepalingen per mogelijke lener 
a Speltakken 

Op momenten dat er veel materiaal wordt uitgeleend aan speltakken, b.v. bij kampen moet(en) 
de materiaalbeheerder(s) zorgen voor een evenredige verdeling zodat alle speltakken op kamp 
kunnen. 

b Regio 
Uitleen van groepsmateriaal  aan de regio t.b.v. een regio-activiteit is mogelijk, mits aan die 
activiteit kaderleden van de eigen groep deelnemen. Materiaal dat wordt uitgeleend moet uniek 
zijn of de groep moet de enige leverancier zijn voor dit soort materiaal. Verbruiksmaterialen 
moeten aangevuld of vervangen terugverkregen worden. 

c Overige scouting activiteiten 
Zie 5.2 

d Kaderleden 
Materiaal mag, met uitzondering van tenten, voor privé-gebruik worden uitgeleend aan 
kaderleden  van de Aerendheemgroep. 

e Derden 
Aan derden wordt geen groepsmateriaal uitgeleend.  

 
7.4.5  Uitvoering 

a De uitvoering van het concept ligt in handen van de materiaalbeheerder(s). Dit onder toezicht 
van de groepsraad. 
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