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Algemene bepalingen 

Artikel 1 begripsbepalingen 
1.1 Stafteam: de leidinggevende van een speltak of van alle speltakken. Bij de speltak 

Roverscouts en plusscouts neemt het bestuur van de speltak de taken van een stafteam 

deels waar. 

1.2 Leiding: Een persoon welke door de groepsraad is aangesteld als leider van de speltak. 

1.3 Bestuur: Leden van het groepsbestuur van de groepsvereniging Scouting Amicus 

1.4 Overige vrijwilligers: Meerderjarige leden die geen direct leidinggevende functie hebben 

dan wel bestuurslid.  

1.5 Scoutingactiviteit: Een bijeenkomst of activiteit georganiseerd door of onder 

verantwoordelijkheid van de groep of een ander orgaan van Scouting Nederland. Dan wel 

een activiteit waarbij de leden de groep of een orgaan van Scouting Nederland 

vertegenwoordigen. 

1.6 Aspirant-lid: een persoon die minder dan 4 opkomsten heeft mee gelopen met een 

speltak en zich nog niet heeft ingeschreven. 

Artikel 2 werking HHR en werkafspraken 
2.1 Dit reglement is een aanvulling op het huishoudelijk reglement van scouting Nederland.  

 

2.2 Aan dit reglement worden werkafspraken toegevoegd. Deze afspraken zijn bindend voor 

de groep en haar leden. Deze werkafspraken worden indien nodig door de groepsraad 

vastgesteld. 

 

2.3 Dit reglement is van toepassing op alle leden van scouting Amicus tijdens 

scoutingactiviteiten, als mede iedereen die zich op het terrein of in het gebouw van 

scouting Amicus bevindt.  

Artikel 3 lidmaatschap 

3.1 leden kunnen zich alleen schriftelijk inschrijven, gebruik makend van het daar voor 
bestemde inschrijf formulier. Dit formulier is via de website of speltak leiding te 
bemachtigen. 

 
3.2 leden kunnen zich alleen schriftelijk uitschrijven.  

 
3.3 Bij het aanmelden van een nieuw lid wordt automatisch toestemming geven om foto’s 

van het jeugdlid te gebruiken voor publicaties op de website en andere media. Ouders 
kunnen aangeven dat zij dit niet willen.  

 
3.4 Een aspirant-lid mag 4 opkomsten mee doen zonder zich in te schrijven. Na 4 opkomsten 

is  men verplicht om zich in te schrijven als lid en tot het betalen van contributie.  
 

3.5 Elk lid van Scouting Amicus is verplicht tot het betalen van contributie.  
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3.6 -Bij een achterstand van een of twee maanden krijgen de ouders van het stafteam van de 
speltak een persoonlijke herinnering om te betalen.  
-Bij een achterstand van drie of vier maanden krijgen de ouders een schriftelijke 
herinnering van de penningmeester van Scouting Amicus 
-Bij een achterstand van zes maanden indien geen betalingsregeling is dan wel betalingen 
zijn gedaan wordt het lid uitgeschreven. 
 

3.7  Bij een achterstand van betaling is het afspreken van een betalingsregeling mogelijk met 
de Penningmeester.  
 

           3.8  Indien de achterstand van betaling meer dan 4 maanden bedraagt, en een eventuele  
betalingsregeling wordt niet nagekomen, mag een lid niet meedoen aan kampen, 
weekenden of andere grote activiteiten. 

Omgang met de leden 

Artikel 4 omgang met elkaar 

4.1 Een ieder moet zich met respect uiten jegens een mede lid, ongeacht of dit een jeugdlid, 
leiding, plusscout, bestuur of overige vrijwilliger is.  
 

4.2 Men spreekt elkaar aan op ongepast gedrag.  
 

4.3 Een ieder dient gemaakte afspraken na te komen.  

Artikel 5 Alcohol en drugs 
5.1 Het is voor een ieder ten strengste verboden drugs voorhanden te hebben of onder 

invloed te zijn van drugs, tijdens scoutingactiviteiten of op het terrein. 

5.2 Er mag nooit en te nimmer alcohol worden genuttigd zolang er kinderen en/of 

jeugdleden op de scouting locatie aanwezig zijn. Bij bijzondere activiteiten kan hier in 

overleg met de groepsraad van worden afgeweken.  

5.3 Indien het een zomerkamp of weekend betreft, moet er altijd een minimaal aantal leden 

van de leiding en/of stam alcoholvrij blijven om de veiligheid van de kinderen en andere 

kampleden te waarborgen.  

5.4 Tijdens zomerkampen mag er onverminderd het gestelde in 5.3 alcohol gedronken 

worden door de overige staf. Echter dit dient wel met mate te gebeuren en het gebruik 

van sterke drank is hierbij niet toegestaan.  

5.5 Op het gestelde in artikel 5.2 worden de jeugdleden van de speltakken Explorers en 

Roverscouts niet gezien als jeugdleden.  

5.6 Leiding, Roverscouts en plusscouts die op momenten dat het is toegestaan, alcohol 

nuttigen, doen dat uitsluitend onder eigen verantwoordelijkheid. 

5.7 Explorers die alcohol wensen te nuttigen mogen dit pas na uitdrukkelijke toestemming 

van hun ouders. En op momenten dat de explorerstaf daar toestemming voor geeft. Dit 

alleen op plekken waar dit wettelijk is toegestaan 
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Artikel 6 storend gedrag 
6.1 Het is niet toegestaan om de opkomsten onnodig te verstoren op welke manier dan ook.  

6.2 Indien een speltak een weekend heeft of op een afwijkende tijd opkomst heeft zal de 

speltak die afwijkt van de normale tijden in overleg gaan met de speltakken die de 

normale opkomsten heeft om te kijken hoe men elkaar zo min mogelijk stoort. 

6.3 De stafteams, Bestuur en overige vrijwilligers hebben het recht om personen de toegang 

tot het gebouw en terrein te ontzeggen.  

6.4 Indien leden van de groep de opkomsten verstoren kan de groepsraad hierin maatregelen 

opleggen aan de betrokken leden. Indien de groepsraad niet kan worden afgewacht kan 

het bestuur hierin een voorlopige beslissing nemen.  

Artikel 7 gebouwverbod 
7.1 Leden van het bestuur hebben het recht om aan personen een gebouw verbod op te 

leggen 

7.2 Dit gebouwverbod wordt aan de personen mondeling medegedeeld door de voorzitter of 

de groepsbegeleider. 

7.3 Dit gebouwverbod wordt schriftelijk bevestigd aan de persoon middels een aangetekende 

brief binnen 14 dagen. 

7.4 Het gebouwverbod dient te worden bevestigd door de groepsraad. 

7.5 Indien een persoon aan wie een gebouw verbod is opgelegd het gebouw betreedt wordt 

aangifte gedaan van huisvredebreuk bij de politie. 

7.6 Indien er een gebouw verbod wordt opgelegd kan deze persoon schriftelijk in bezwaar 

gaan. Dit bezwaarschrift dient dan uiterlijk een week voor de eerstkomende groepsraad 

te zijn ingediend bij de groepsraad.  

Speltakken en stafteams 

Artikel 8 verantwoordelijkheden van de stafteams 

8.1 Een opkomst moet altijd met tenminste twee speltak leiders (of leidsters) worden 
gedraaid. Indien er voor de betreffende speltak geen mogelijkheid is om met twee leiders 
te draaien, zijn er twee opties: 
A.Een collega uit een andere speltak vragen om hulp. Een ander meerderjarig lid vragen.  
B.De opkomst afzeggen.  
 

8.2 De stafteams beheren hun eigen financiën waar over zij elk jaar verantwoordelijkheid 
afleggen aan de penningmeester. 
 

8.3 De stafteams zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de jeugdleden welke tot de 
speltak behoren waarvan zij voor die opkomst leiding zijn.  
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8.4 Elk stafteam draagt zorg voor een verantwoorde opkomst.  
 

8.5 Stafteams zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de communicatie met de ouders 
van de jeugdleden.  

 

8.6 Stafteams en vrijwilligers ondersteunen elkaar indien nodig. 
 

8.7 Stafteams kunnen indien nodig een beroep doen op het bestuur van de groep bij het 
oplossen van problemen. De Groepsbegeleider is hiervoor de aangewezen persoon.  

 

Artikel 9 samenstelling stafteam 
9.1 Het stafteam bestaat uit de leiding van de speltak 

9.2 De leeftijdsgrenzen zoals Scouting Nederland in het Huishoudelijk reglement heeft 

genoemd zijn hierbij leidend. 

9.3 Als leiding wordt gezien iedereen die een speltak begeleid Met uitzondering van de 

personen genoemd in artikel 9.7 

9.4 Elk stafteam draagt een teamleider en leiders voor aan de groepsraad. De groepsraad 

neemt een besluit tot benoeming van  (de team)leider aan. 

9.5 Bij de aanstelling van een leider of teamleider kan een proefperiode worden vastgesteld. 

Aan het einde van deze proefperiode zal een evaluatie plaats vinden 

9.6 Voor dat een leider of teamleider wordt aangesteld kan een intake gesprek plaats vinden 

met de voorzitter en de groepsbegeleider. 

9.7 Een stafteam kan tijdelijke worden aangevuld met een stagiaire. Dit kan zijn een stagiaire 

die maatschappelijke stage loopt voor school. Of een of meerdere Explorers die 1 

opkomst uithelpen. Deze explorers dragen geen verantwoordelijkheid over de speltak en 

worden niet mee geteld in de minimale bezetting van de leiding. Ook hoeven deze 

Explorers geen minimum leeftijd te hebben. Indien een stafteam hulp wil van de 

Explorers neemt de teamleider van de betreffende speltak contact op met de speltakstaf 

van de Explorers. 

9.8 Een Explorer kan vanaf de leeftijd van 16 jaar voor de speltakken Bevers, Welpen en 

Wombats en vanaf de leeftijd van 17 jaar bij de speltak scouts, hulpstaf worden. Hulpstaf 

zijn Explorers die de minimale leeftijd van staf nog niet bereikt hebben maar uithelpen bij 

een speltak. Zij dragen onder geen enkele omstandigheid verantwoording over de 

speltak. En tellen dus niet mee voor de minimale bezetting van de stafleden.  

Indien een Explorer als hulpstaf wordt ingezet gebeurt dit in overleg met de Explorerstaf 

en groepsbegeleider. Waarbij de explorerstaf een adviserende rol heeft.  
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De opvang van de hulpstaf ligt bij het stafteam van de speltak waar ze hulpstaf zijn 

eventueel in samenspraak met de praktijkbegeleider.  

Bij overlappende activiteiten gaan de opkomsten van de Explorers altijd voor. Hier wordt 

niet vanaf geweken.   

9.9 Een Explorer die de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt kan leiding worden bij de speltak 

Bevers, welpen of Wombats. Vanaf de leeftijd van 18 jaar bij de scouts. De activiteiten 

van de Explorers gaan altijd voor. In alle overige gevallen heeft de betreffende Explorer de 

zelfde rechten en plichten van een normaal staflid.  

In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld als er binnen de vereniging geen vervanging 

gevonden kan worden) kan de teamleider van de betreffende speltak in overleg met de 

speltakstaf van de Explorers afspraken maken om van deze afspraak af te wijken 

9.10 Elke leider is verplicht om binnen een redelijke termijn zijn basiskwalificatie en kamp    

kwalificatie te behalen 

Artikel 10 leeftijdsgrenzen jeugdleden 
10.1 Leeftijdsgrenzen zoals genoemd in het HHR van Scouting Nederland worden 

gehandhaafd.  

10.2 De groepsraad bepaald of er tijdelijk dan wel voor langere periodes wordt afgeweken 

van de richtlijnen van scouting Nederland. 

10.3 In incidentele gevallen kan van de leeftijden worden afgeweken. Dit gebeurt in 

onderling overleggen tussen de betrokken speltakken. De groepsraad wordt hiervan op 

de hoogte gesteld. 

Gebouw en materiaal 
 

Artikel 11 materiaalbeheer 
11.1 Al het materiaal binnen de scouting valt in principe onder de verantwoordelijkheid 

van de   daarvoor aangewezen materiaal beheerders. Niemand kan zonder meer gebruik 

maken van materiaal zonder daar vooraf een afspraak of reservering voor te hebben 

gemaakt bij de materiaal beheerder(s).  

11.2 Het grijpmateriaal dat tijdens een reguliere opkomst nodig kan zijn, is een 

uitzondering op de hierboven genoemde regel en hoeft niet te worden aangevraagd. 

11.3 Gebruikt materiaal moet in dezelfde staat worden ingeleverd, als waarin het is 

ontvangen. Ernstige beschadigingen of slijtage moet gemeld worden tijdens het 

inleveren.  

11.4 Materiaal dient 2 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. 
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Artikel 12 gebruik van het gebouw 
12.1 Iedere speltak zorgt dat de speltak ruimtes en gezamenlijke ruimtes netjes zijn 

opgeruimd bij het beëindigen van de opkomst.  
 

12.2 Iedere speltak en andere gebruikers van het gebouw moeten meewerken aan de 
corveeregeling, om het gebouw proper te houden.  

 
12.3 Alle afval dient op de juiste wijze gescheiden en aangeboden te worden. 

 
12.4 Auto’s mogen in principe niet op het terrein geparkeerd worden.  

 
12.5 Honden op het terrein dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn. De hondenpoep dient 

onmiddellijk te worden opgeruimd. 
 

12.6 Materiaal beheer zorgt wekelijks voor het buiten zetten van de vuil containers zodat 
deze geleegd kunnen worden.  

 

12.7 Men dient altijd zuinig om te springen met energie, om de kosten en het milieu te 
sparen.  

 
12.8 Aansluitend aan een opkomst moet de speltakleiding de ruimtes controleren om het 

gebouw netjes achter te laten. 
 

12.9 Alle gebreken aan het gebouw dienen te worden gemeld aan de gebouwbeheerders. 
 

12.10  In het gebouw mag niet worden gerookt 
 

12.11 Gebouwbeheer is verantwoordelijk voor de periodieke legionella controles.  
 

Artikel 13 Verhuur van het gebouw  
13.1 Verhuur op naam van eigen vrijwilligers is mogelijk uitsluitend onder de voorwaarde 

dat dit niet ten kosten gaat van de speltak welke opkomst heeft ten tijde van het verhuur, 

tenzij in goed overleg met de desbetreffende speltak. De huurder dient aanwezig te zijn 

tijdens de gehuurde periode en draagt de verantwoordelijkheid over het correct naleven 

van de huurvoorwaarden. 

13.2 Extern verhuur door derden (geen eigen vrijwilligers) van het gebouw is niet meer 

van toepassing. Met uitzondering van andere scouting groepen en wanneer er 

toestemming gegeven wordt door de groepsraad.  

Door de groepsraad is aangegeven dat de AH en de wandelclub jaarlijks het terrein huurt.  
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Slotbepalingen 
 

Artikel 14 overgangsbepalingen 
13.3 Dit reglement treedt inwerking op het moment de groepsraad het reglement 

goedkeurt met meerderheid van stemmen op 11-06-2018. 

13.4 Met de inwerkingtreding van dit reglement vervallen de eerdere reglementen.  

13.5 Dit reglement kan alleen worden aangepast door de groepsraad. Bij meerderheid van 

stemmen.  

13.6 Artikelen uit dit reglement kunnen worden aangevuld door werkafspraken welke 

schriftelijk worden vastgelegd. 

Artikel 15 onvoorziene zaken 
15.1 In alle zaken waarin dit reglement niet voorziet besluit de groepsraad bij meerderheid 

van stemmen. 

15.2 Indien de eerst volgende groepsraad niet kan worden afgewacht dan kan het 

groepsbestuur een beslissing nemen. Deze beslissing dient dan op de eerst volgende 

groepsraad worden bevestigd.  


