Het huishoudelijk reglement van de Radboudgroep Amstelveen.
(oprichtingsakte 23-06-1972)

Artikel 1: Inleiding huishoudelijk reglement
Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland (zie
www.scouting.nl) en is van toepassing voor een ieder die verbonden is aan de Radboudgroep als lid
(jeugdlid, staf, bestuur of buitengewoon lid zoals bijvoorbeeld vertrouwenspersoon, of een lid van een
1
commissie) of als tijdelijk medewerker (ouder, kookstaf e.d.); voor minderjarige leden dienen ouders dit
reglement te accepteren.
Het reglement wordt aan de leden uitgereikt zodra hij/zij tot de Radboudgroep toetreedt.
Artikel 2: Doelstelling van de Radboudgroep
De doelstelling van Scouting Nederland is van toepassing op de Radboudgroep, namelijk:
Het bevorderen van het Scoutingprogramma in Nederland, op grondslag van de ideeën van Lord BadenPowell, om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een
bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid. Centrale thema’s zijn hierbij: de ontplooiing
en ontwikkeling van het individu, een groeiende zelfstandigheid, wet en de belofte, veelzijdige activiteiten,
hulpbereidheid en hulpvaardigheid, buitenleven en internationale verbondenheid.
Artikel 3: De groep
De Radboudgroep is een onderdeel van vereniging Scouting Nederland en omvat de volgende
speleenheden:
−
Bevers; Bevers, (gemengd) in de leeftijd van 5 t/m 7 jaar;
−
Waterwelpen; Lucas Waghenaer Golf, (gemengd) in de leeftijd van 7 t/m 10 jaar;
−
Zeeverkenners; Karel Doorman troep, (jongens) in de leeftijd van minimaal 10 t/m 15 jaar;
−
Watergidsen; La Grimas, (meisjes) in de leeftijd van minimaal 10 t/m 15 jaar;
−
Wilde vaart; The Old Sailors, (gemengd) in de leeftijd van minimaal 16 t/m 19 jaar;
−
Loodsen; Cupido, (gemengd) van minimaal 20 jaar en ouder.
De overgang naar de volgende speleenheid vindt plaats na de regionale roei-, zeil- en wrikwedstrijden in
overleg met:
−
Het betreffende lid;
−
De staf van de volgende speleenheid;
−
Indien nodig de ouders.
De verantwoordelijke staf beslist uiteindelijk in samenspraak met de groepsbegeleider.
Artikel 4: Geloofsovertuiging
De Radboudgroep gaat uit van een rooms-katholieke levensovertuiging. De groep staat open voor alle
levensovertuigingen voor zover niet strijdig met de bepalingen van Scouting Nederland. Andere
levensovertuigingen worden ook tot de groep toegelaten. Men dient elkanders levensovertuiging te
respecteren.
Artikel 5: De Groepsraad
5.1 De groepsraad is het overleg orgaan voor alle groepszaken en draagt de verantwoordelijkheid voor de
goede gang van zaken in de groep.
5.2 De groepsraad bestaat uit het groepsbestuur, alle (aspirant) stafleden en een afgevaardigde ouder per
leeftijdscategorie en één afgevaardigde namens de loodsen.
5.3 De groepsraad vergadert minimaal 2 maal per jaar.
1

Indien er ouders staat vermeld wordt er tevens ook verzorgers en/ of voogd bedoeld
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Artikel 6: Het groepsbestuur
6.1 Het groepsbestuur is het dagelijks bestuur van de groep en bestaat ten minste uit: groepsvoorzitter,
groepssecretaris, groepspenningmeester en groepsbegeleider.
6.2 Het groepsbestuur wordt benoemd door de groepsraad.
6.3 Het groepsbestuur draagt in bijzonder voor:
− Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de groep;
− Het voorbereiden en bijeenroepen van de groepsraad;
− Het voorbereiden van een meerjarenplan en jaarplan;
− Het uitbrengen van een jaarverslag over de gang van zaken in de groep;
− Het verschaffen van alle informatie die de groepsraad nodig heeft om het beleid vast te stellen en te
controleren;
− De representatie van de groep;
− Het stimuleren tot deelname aan groeps-, regio- en landelijke activiteiten;
− De groepsadministratie;
− Het bekend maken aan leden en staf van de naam en het adres van de vertrouwenspersoon.
Artikel 7: Activiteiten
7.1 De vaste bijeenkomsten worden gewoonlijk elke zaterdag gehouden op “Het Wachtschip” aan de
Doorweg 32 in Amstelveen.
7.2 De tijden van de bijeenkomsten zijn:
− De Bevers van 14.00 tot 16.00 uur;
− De Waterwelpen van 13.30 tot 16.00 uur;
− De Watergidsen en Zeeverkenners van 13.30 tot 17.00. De Zeeverkenners in het winterseizoen tot
16.30;
− De Wilde vaart van 10.00 tot 13.00 uur;
− Uitzondering zijn de Loodsen, zij hebben de eerste vrijdagavond van de maand opkomst van 20.00
tot 22.00 uur.
7.3 Naast de vaste bijeenkomsten zijn er weekenden, kampen, werkavonden, bijzondere activiteiten en een
jaarlijks zomerkamp.
− De datum van het zomerkamp wordt in principe in de maand november bekend gemaakt.
− Gedurende de zomervakantie van de basisschool is er in principe geen wekelijkse bijeenkomst.
Artikel 8: Proefperiode en Lidmaatschap
8.1 Inwoners van de gemeente Amstelveen komen als eerste in aanmerking om als lid te worden
toegelaten.
8.2 Leden van de Radboudgroep hebben bij overgang naar een andere speleenheid voorrang.
8.3 Voor nieuwe leden (aspirant leden) geldt een gratis kennismakingsperiode van 4 weken. De vijfde
bijeenkomst geldt als definitieve toetreding als lid.
8.4 Bij aanmelding, na de vierde bijeenkomst, wordt door de staf een inschrijfformulier aan het aspirant lid
meegegeven, dat na volledige invulling en ondertekening door het lid of zijn/ haar ouder(s), binnen twee
weken geretourneerd dient te worden.
Artikel 9: Contributie
9.1 Het scoutingjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.
9.2 Elk kwartaal wordt een kwart van de jaarcontributie geïnd, middels een automatische incasso.
− De contributie is inclusief spelmateriaal, zomerkamp, weekenden en andere activiteiten.
− Eén gedeelte van de contributie wordt gereserveerd voor het organiseren van zomerkamp en
weekenden.
− Restitutie voor het niet bijwonen van zomerkamp en/of weekenden wordt niet verleend.
9.3 Indien een speleenheid besluit tot deelname aan activiteiten, zomerkamp of weekend waarvan de
kosten boven het “normale kosten patroon” vallen, zal er na overleg tussen leden/ouders en de
groepsraad een extra bijdrage voor deze activiteiten worden vastgesteld.
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9.4 De aanpassing van het contributiebedrag van de verschillende speleenheden wordt besloten door de
groepsraad.
9.5 De hoogte van de contributie mag nooit een belemmering zijn om tot de Radboudgroep toe te treden
c.q. een reden zijn om de groep te verlaten. In voorkomende gevallen wordt er overlegd met de
penningmeester van het groepsbestuur.
Artikel 10: Uniform
− Het uniform zal, in overleg met de staf, aangeschaft moeten worden door het lid of zijn/haar ouders.
− De staf en de leden dienen op de bijeenkomsten weekenden, kampen en bij bijzondere activiteiten in het
gebruikelijke uniform te verschijnen, tenzij anders wordt bepaald.
− De groepsdas, basisinsignes, naambandjes en dergelijke worden bij de installaties aan nieuwe leden of
leden die overgaan naar de volgende speleenheid, uitgereikt. De kosten hiervan worden in de vorm van
installatiekosten apart in rekening gebracht bij de contributienota.
Artikel 11: Absentie
Leden dienen zich bij voorgenomen afwezigheid van bijeenkomsten minimaal één dag van tevoren en bij
weekenden en bijzondere activiteiten minimaal één week van tevoren bij de betreffende staf van de
speleenheid af te melden. Voor het zomerkamp is een afmeldingtermijn van minimaal 8 weken voor aanvang
van het kamp van toepassing, dit dient te gebeuren d.m.v. schriftelijke kennisgeving.
Artikel 12: Gedragsregels voor (staf)leden
12.1 Leden zijn minimaal in bezit van een zwemdiploma A;
− Een uitzondering op deze regel geldt voor de leden van de Bevers. In het bezit zijn van een
zwemdiploma zal niet een voorwaarde zijn om lid te worden van de Bevers, maar het lid moet wel
bezig zijn met het behalen van een zwemdiploma als voorbereiding op de Waterwelpen.
12.2 Met ingang van 2006 kan een persoon na het overleggen van een verklaring omtrent gedrag én na
benoeming in de groepsraad staflid worden;
12.3 Indien leden overlast of schade veroorzaken aan derden kan dat verhaald worden op het lid c.q. de
ouders;
12.4 Deelname aan bijeenkomsten en/of weekenden en/of (zomer)kampen en/of bijzondere activiteiten van
de Radboudgroep geschiedt op eigen risico. Behoudens grove nalatigheid of opzet, kan tijdens
activiteiten ontstane schade niet verhaald worden op de Radboudgroep of de leden, de staf, de
bestuursleden en andere medewerkers van de Radboudgroep.
12.5 Het bij zich hebben van wapens (grote messen, dolken, e.d.), alcoholische dranken, drugs, vuurwerk en
bij de wet verboden artikelen tijdens activiteiten van de Radboudgroep is niet toegestaan.
12.6 Eventuele ongeregeldheden dienen terstond gemeld te worden aan de groepsbegeleider.
Artikel 13: Schorsing, verwijdering
Op grond van misdragingen van een lid kan de betreffende staf in samenspraak met de groepsbegeleider
een lid schorsen. De groepsraad kan besluiten tot opzegging van het lidmaatschap van een jeugdlid. Tevens
kan de groepsraad op grond van misdragingen besluiten tot functieontheffing of een voordracht tot opzegging
van, of ontzetting uit het lidmaatschap. Een en ander zal geschieden volgens het huishoudelijk reglement van
Scouting Nederland. Er zal bij dergelijke besluiten niet overgegaan worden tot restitutie van de contributie.
Artikel 14: Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap dient door de ouder(s)/lid uitsluitend schriftelijk te geschieden bij de
penningmeester en de betreffende staf, uiterlijk twee weken voor het einde van het kwartaal. Indien een lid
tussentijds opzegt, zal niet worden overgegaan tot (gedeeltelijke) restitutie van de contributie.
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Artikel 15: Terrein, opstallen, materiaal en gebouwen
15.1 Het gebruik maken van het terrein, gebouwen, boten en materialen van de Radboudgroep is buiten de
normale bijeenkomsten alleen toegestaan indien toestemming is verkregen van de groepsbegeleider.
Alleen leden van de Radboudgroep kunnen hiervan gebruik maken. De groepsraad is
beslissingsbevoegd omtrent het gebruik van terrein, gebouwen, boten en materialen.
15.2 Het bedienen van materiaal “behorende” bij de vereniging is uitsluitend toegestaan aan bevoegde leden.
Artikel 16: Omwonende Doorweg
Leden en alle andere betrokken van de Radboudgroep dienen rekening te houden met de directe buren. Het
woonwagenkamp (en de daarbij behorende weg) dient zoveel mogelijk te worden ontzien, zowel met de auto,
fiets of te voet. Nadrukkelijke voorkeur is het parallel lopende fietspad als toegangsweg te gebruiken.
Om geluidsoverlast te voorkomen dient na 22:00 uur 's avonds het geluidsniveau naar een voor dat tijdstip
geldende gebruikelijke waarden te dalen. Er dient rekening gehouden te worden met omwonende door
deuren zo veel mogelijk gesloten te houden, door het buiten rustig te houden en het terrein in stilte te
verlaten.
Artikel 17: Kascommissie
De kascommissie bestaat uit drie leden. Zo spoedig mogelijk na afsluiting van het boekjaar wordt de
boekhouding gecontroleerd. Nadat de kascommissie haar taak heeft uitgevoerd treedt dat lid af dat twee jaar
zitting heeft gehad in de kascommissie.
Artikel 18: Website
De Radboudgroep heeft een eigen website (www.radboudgroep.nl). Op deze website staat informatie over de
groep en de activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van foto’s van de leden. Indien een lid en/of de ouders
bezwaar hebben tegen het plaatsen van een foto van zichzelf of zoon/dochter zal dit schriftelijk aangegeven
moeten worden aan de secretaris van het groepsbestuur.
Artikel 19: Klachtreglement
Bij klachten kan een lid/ouder terecht bij de staf. Indien er geen bevredigende oplossing voor de klacht wordt
gevonden, dan kan een lid/ouder met de klacht naar de groepsbegeleider. De groepsbegeleider bespreekt
deze klacht met het groepsbestuur. De klacht wordt binnen 2 weken ná ontvangst behandeld.
Artikel 20: Vertrouwenspersoon
De Radboudgroep heeft een vertrouwenspersoon. Leden of hun ouders kunnen contact met deze
vertrouwenspersoon opnemen indien er sprake is van ongewenst gedrag.
Artikel 21: Slotbepaling
In gevallen waarin het Huishoudelijke Reglement niet voorziet of hier vanaf geweken dient te worden, beslist
de groepsraad.
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