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Voorwoord
De vorige versie van het Huishoudelijk Reglement dateert van 17 november 2007. Deze was
opgesteld in navolging van de nieuwe organisatiestructuur waarin de splitsing tussen vereniging en
stichting tot stand kwam. Ondertussen zijn er in het kader van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) en de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), nieuwe, andere, en aangescherpte
eisen gekomen voor besturen en bestuursleden van verenigingen en stichtingen.
De Marco Polo is als scoutinggroep gebonden aan haar statuten en het huishoudelijk reglement
en gedragscode van Scouting Nederland. Het eigen huishoudelijk reglement uit 2007 vertoonde veel
overlap met de genoemde documenten. Deze nieuwe versie is daarom een compleet herziene versie.
Het functioneert als een kleine aanvulling in thema’s over de praktijk bij onze scoutinggroep waarvan
het huishoudelijk regelement van vereniging Scouting Nederland en de statuten van vereniging
scouting Marco Polo niet volledig voorzien. De basis blijft dus altijd het Huishoudelijk Reglement van
Scouting Nederland.

R. A. Kroese
Groepssecretaris Scouting Marco Polo
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PARAGRAAF 1:

LEDEN

Artikel 1

leeftijdsgroepen

1. Bij de Scouting Marco Polo worden de leeftijdsgroepen zoals benoemd in artikel 99
van het Huishoudelijk reglement van de Vereniging Scouting Nederland als volgt
genoemd:
a.

Welpen: Dolfijnen;

b.

Scouts: Watergidsen (meiden) & Zeeverkenners (jongens);

c.

Explorers: Wilde Vaart;

d.

Roverscouts: Stam.

Artikel 2

Plusscoutkringen

1. De Scouting Marco Polo kent twee plusscoutskringen:
a.

Stam+t;

b.

Wilde Stam.

2. Leden van de plusscoutkringen zijn lid van de Scouting Marco Polo;
3. De contributie voor plusscouts bestaat uit een gereduceerd tarief van de normale
contributie, vastgesteld door de groepsraad;
4. De plusscouts hebben recht op maximaal een kwart van het gebruik van materiaal
van de Scouting Marco Polo;
5. Bij gebruik van materiaal, als bedoelt in lid 2.4, hebben de reguliere opkomsten en
kampen van jeugdleden altijd voorrang.

Artikel 3

In- en uitschrijven van leden

1. Inschrijven van nieuwe leden van de Vereniging Scouting Marco Polo geschiedt door
middel van een ingevuld inschrijfformulier.
2. Uitschrijven van leden van de Vereniging Scouting Marco Polo geschiedt door middel
van een ingevuld uitschrijfformulier.
3. De formulieren zoals bedoeld in lid 3.1 en lid 3.2 worden uitgegeven door de
groepssecretaris.
4. De ingevulde formulieren zoals bedoeld in lid 3.1 en lid 3.2 zijn slechts geldig nadat
deze door de groepssecretaris zijn ontvangen.
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PARAGRAAF 2:

BESTUUR

Artikel 3

Het groepsbestuur

1. Het groepsbestuur bestaat uit:
a.

de groepsvoorzitter;

b.

de groepssecretaris;

c.

de groepspenningmeester;

d.

de groepsbegeleider;

e.

drie van de vier Teamleiders van de Dolfijnen, Watergidsen, Zeeverkenners of
Wilde Vaart, gekozen door de groepsraad.

Artikel 4

De groepsraad

1. De groepsraad is samengesteld zoals beschreven in artikel 14 van het Huishoudelijk
Reglement van de Vereniging Scouting Nederland.

Artikel 5

Afvaardiging groepsraad beheerstichting

1. De afvaardiging van de groepsraad in het bestuur van de Stichting Scoutingroep
Marco Polo Alkmaar bestaat uit vier leden van de groepsraad.
2. De afgevaardigden worden gekozen door de groepsraad.
3. De functie van afgevaardigde, zoals bedoeld in artikel 5.1, is niet verenigbaar met
andere functies in het bestuur van de Stichting Scoutinggroep Marco Polo Alkmaar.

Artikel 6

Het kaderoverleg

1. Het Kaderoverleg bestaat uit:
f.

de groepsvoorzitter;

g.

de groepssecretaris;

h.

de groepspenningmeester;

i.

de groepsbegeleider;

j.

de leidinggevenden bij de speleenheden van de Scouting Marco Polo.

2. Het kaderoverleg vergadert ten minste een maal per twee maanden.
3. Van de frequentie zoals bedoeld in lid 6.2 mag worden afgeweken indien er in het
betreffende tijdvak van twee maanden reeds een groepsraad plaatsvindt.
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PARAGRAAF 3:

VAREN EN MATERIAAL

Artikel 7

Vaarschippers

1. Vaarschipper is eenieder die door de groepsraad bevoegd is gesteld tot het varen met
het wachtschip.
2. Vaarschippers zijn verplicht de gedragscode van Scouting Nederland te
onderschrijven en hiernaar te handelen.
3. Aspirant-vaarschippers worden aan de hand van een competentielijst beoordeeld
door de bestaande groep bevoegde vaarschippers;
4. De groepsbegeleider draagt de aspirant-vaarschipper voor aan de groepsraad nadat
alle competenties, zoals bedoeld in lid 7.3, zijn behaald.

Artikel 7

Materiaalbeheer

1. De beheerstichting is eigenaar van:
a.

Het wachtschip;

b.

Het clubgebouw;

c.

De lelievletten;

d.

De motorsloep;

e.

De kano’s.

2. De groepsraad is verantwoordelijk voor normaal onderhoud van de materialen zoals
genoemd in lid 7.1.
3. De groepsraad kiest contactpersonen voor het beheer van de materialen zoals
genoemd in lid 7.1.
4. De betreffende contactpersoon is het aanspreekpunt bij schade, abnormaal
onderhoud, diefstal of verhuur.
5. De betreffende contactpersoon fungeert als schakel tussen vereniging en
beheerstichting in de gevallen zoals genoemd in lid 7.4

Artikel 8

Sleutelbeheer

1. De groepsraad kiest uit haar midden een sleutelbeheerder.
2. De sleutelbeheerder is verantwoordelijk voor de uitgifte van sleutels aan leden van:
a. Toegangsluiken en -deur wachtschip;
b. toegangsdeur en slagboom clubgebouw;
c. startslot motorsloep;
5

AANVULLEND HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCOUTING MARCO POLO, VERSIE 5.0, 2021

d. startslot wachtschip;
e. toegangsdeur ‘stamhok’.
3. Leidinggevenden van speltakken hebben recht op sleutels tot alle in lid 8.2.a tot en
met 8.2.c genoemde zaken.
4. Teamleiders van speltakken, bestuursleden en vertegenwoordigers van stam en
plusscoutkringen hebben tenminste recht op sleutels tot alle in 8.2.a tot en met 8.2.d
genoemde zaken.
5. Leden van de stam hebben tenminste recht op de sleutel zoals genoemd in lid 8.2.e.
6. Vaarschippers hebben tenminste recht op een sleutels tot de in lid 8.2.a en 8.2.d
genoemde zaken
7. De sleutelbeheerder houdt register bij van alle sleutels in omloop.
8. De sleutelbeheerder is verantwoordelijk voor het innemen van sleutels van leden
wanneer de sleutelbeheerder het bezit van bepaalde sleutels niet meer nodig acht
voor het beoefenen van de functie van het betreffende lid.
9. De sleutels voor toegang tot het terrein en gebouwen aan de Schoolstraat 12a in
Koedijk zijn onder beheer van de verhuurder, en vallen buiten de
verantwoordelijkheden zoals benoemd in lid 8.1.2 tot en met 8.1.8.
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