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Addendum Huishoudelijk Regelement 
 
 
Dit addendum is een aanvulling op het huishoudelijk regelement zoals vastgesteld door de landelijke raad van 
scouting Nederland 
 
In aanmerking nemende dat: 

 
• Scouting Schinnen een vereniging is(hierna te noemen “vereniging”) opgericht te 22 Juni 1945 en de 

statuten zijn laatstelijk gewijzigd te 6 November 2008 volgens de Statuten Groepsvereniging Scouting 
Schinnen (hierna te noemen “Statuten”); 

• In deze Statuten wordt bepaald dat de vereniging het huishoudelijk regelement van Scouting Nederland 
zal worden gevolgd (hierna te noemen “HR”); 

• Er op dit moment een oude, door de vereniging zelf geschreven, versie van het huishoudelijk 
regelement gebruikt wordt; 

• De meest recente versie van het HR van scouting Nederland de versie is van 13 december 2014 (zie 
bijlage 1); 

• De vereniging wenst te gaan werken volgens de huishoudelijke regelement van scouting Nederland; 
• De vereniging een aantal aanvullingen, wijzingen en verhelderingen wil aanbrengen op het HR. 

 
 
Daartoe zijn de volgende aanvullingen bekrachtigd door de groepsraad van de vereniging (de artikel nummering 
volgt die van het HR dec 2014; daar waar geen aanvullingen en verandering zijn aangeven is het HR volledig 
van kracht en relevant): 
 

• Art 9: 
o Lid d (nieuw): Het bestuur zal regelmatig de teamprofielen en teamkwalificaties evalueren, bij 

voorkeur in maart en september. 
 

• Art 12 a teamleidersoverleg (nieuw): 
o Samenstelling van het overleg: Alle teamleiders of hun plaatsvervanger, de praktijkbegeleider, 

de voorzitter van de stam, de voorzitter van de plusscouts en de groepsbegeleider. 
o Frequentie: 6 maal per jaar of frequenter indien nodig. 
o Op verzoek van het overleg zal een grotere afvaardiging van het bestuur aanwezig zijn. 
o In het teamleidersoverleg worden de spelinhoudelijke en speltechnische zaken besproken die 

de gehele groep betreffen, bijvoorbeeld (niet uitputtend) kampen met meerdere speltakken, het 
initiëren en bijhouden van de activiteitenkalender; het inrichten werkgroepen; het maken 
draaiboeken; het regelen van de logistiek rond scouting loten 

o Voorzitter en secretaris: zelf te kiezen uit de teamleiders pool, benoeming op roulatie per 
vergadering. 
 

• Art 17: 
o Lid 1 (verheldering): De vereniging zal minimaal twee maal per jaar een complete GR houden 

bij voorkeur in de maanden september & maart. 
 

• Art 97 (verheldering): Plusscouts dienen ook een geldige VOG te hebben 
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• Art 99: 
o Lid 6 (aanpassing): plusscouts vanaf 21 jaar 
o Lid 7 (nieuw): De vereniging heeft twee overvliegmomenten begin en halverwege scoutingjaar, 

de leeftijden van de leden zoals genoemd in leeftijdsgrenzen genoemd in lid1 t/m 6 zullen op 
dat moment bepaald worden. 

• Art 100 (aanpassing): 
o Lid 5a: Voor adviseurs vanaf de leeftijd van 24 jaar ( met als rationaal: is tenminste 3 jaar ouder 

dan de speltakleden) 
• Art 103 (aanvulling): aanvullend op de gestelde artikelen heeft de GR van de vereniging een 

verdere aanvulling op de huishoudelijke regels (zie notulen GR 18-April-2013, bijlage 1) 
  

Slotbepaling: dit addendum zal tweejaarlijks gereviseerd worden door het bestuur en voorgelegd aan de 
groepsraad. 
 
Bekrachtigd door de groepsraad op 12-Mei-2015 
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Bijlage 1: Aanvullende huishoudelijke regels van de vereniging 
 
Art 11:  
Proces rond stafwijzigingen: 
o Er is een vraag c.q. noodzaak (kan overal vandaan komen) 
o De gehele GR denkt mee en geeft input aan de groepsbegeleider (GB) 
o De GB spreekt met de 3 relevante groepen (groep, speltak, staflid). Op basis daarvan gaat de GB aan de 

slag en coördineert, bekijkt opties en maakt ten slotte een afweging tussen groepsbelang, speltak belang en 
staflid belang. De GB bespreekt de (voorkeurs)optie binnen het bestuur. 

o Het bestuur doet voorstel aan de GR die vervolgens beslist 
 

 


