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1 Algemeen 

1.1 Karel Doormangroep 

De Karel Doormangroep volgt de lijn die ooit door haar oprichter Charles Hendrikus van der Straten is 
uitgezet. Hiermee wordt bedoeld een groep die voor ieder kind, afkomstig uit verschillende milieus, 
bereikbaar moet zijn. Een groep met een eigen scouting identiteit, waar technische en sociale 
vaardigheden een belangrijk deel van uitmaken.  
De Karel Doormangroep volgt in grote lijnen de statuten en het huishoudelijk reglement van Scouting 
Nederland. Daarbij is het nodig en nuttig om met elkaar afspraken te maken over allerlei zaken.  Deze 
staan beschreven in het huishoudelijk reglement. 

1.2 Doel Huishoudelijk reglement 

Binnen de stichting zijn afspraken gemaakt. Dit zijn de huisregels die zorgen voor binding en 
verantwoording. Het zijn voorwaarden voor het goed functioneren van de organisatie. Deze afspraken 
zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. 
 

2 Organisatie 

2.1 Organigram 

De organisatie van de Karel Doormangroep kent enkel vrijwilligers. Alle taken binnen de groep zoals in 
dit hoofdstuk beschreven worden door, bij de groep betrokken, vrijwilligers uitgevoerd.  Het 
organigram van de groep staat uitgewerkt in bijlage 1. 

2.2 Stichting en stichtingsbestuur 

Het stichtingsbestuur van de ‘Stichting tot behartiging der belangen van de Karel Doormangroep te 
Amersfoort’, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
 
Het doel van de stichting is vastgelegd in de statuten: 
De stichting heeft tot doel de behartiging van de materiële belangen van de groep en in het bijzonder 
de aanschaf en het beheer van de roerende en onroerende zaken, die de groep gebruikt, een en 
ander zoals vastgelegd in de stichtingsakte. Met andere woorden het stichtingsbestuur is eigenaar 
van al het materiaal en de middelen van de groep.  
 
Het stichtingsbestuur houdt zich indirect ook bezig met de kwaliteit van het spel van verkennen zoals 
dat bij de KD wordt gespeeld en kan als klankbord voor het groepsbestuur dienen. Zie bijlage 2 
overzicht taken en verantwoordelijkheden. 
 
Het bestuur bestaat uit: 

• Voorzitter 

• Secretaris 

• Penningmeester 

• Groepsvoorzitter 

• Bestuursleden met aandachtsgebieden 
o Materiaal- en gebouwbeheer 
o Groepsbegeleiding 
o Communicatie 
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2.3 Groepsbestuur en groep 

2.3.1 Het Groepsbestuur  

Hierin zitten alle speltakleiding, de groepsvoorzitter en de groepsbegeleider. Deze vormen samen het 
dagelijks bestuur van de groep.  Zie bijlage 2 overzicht taken en verantwoordelijkheden. 

2.3.2 De groep 

Dit zijn de speltakleiding samen met de groepsvoorzitter, de groepsbegeleider en alle jeugdleden van 
de vier speltakken.  

2.3.3 Vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon is te bereiken als ouders, leden, leiding of andere vrijwilligers in vertrouwen 
iets willen bespreken. Hij/zij kan dan samen met jou kijken naar een goede oplossing en begeleiding. 
De informatie gegeven aan de vertrouwenspersoon wordt altijd vertrouwelijk behandeld.  
Is nog in worden / verder uit te werken.  

2.3.4 Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 

• Alle bestuurs-, kader- en buitengewone leden dienen te beschikken over een VOG voor de 
functieaspecten: Informatie, geld, aansturen organisatie en personen.  

• Dit is ook verplicht wanneer er mensen op kamp meegaan die geen lid zijn van de Karel 
Doormangroep.  

• Het niet kunnen overleggen van een VOG betekent dat je niet aan de slag kunt bij de groep.  
 

2.4 Leidingteam en teamleider 

2.4.1 Het leidingteam 

Onder leidingteam wordt verstaan alle (assistent) speltakleiding van de vier verschillende speltakken, 
inclusief de groepsvoorzitter als operationeel voorzitter en de groepsbegeleider op de achtergrond 
als coach zoals omschreven in het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. 
Er wordt van de leiding verwacht dat hij/zij: 

• Het gezond verstand gebruikt, zich houdt aan de algemeen geldende fatsoensnormen en de 
geldende nationale wetten; 

• Zich kan vinden binnen de geldende cultuur en  tradities van onze groep (zoals door onze 
oprichter, schipper v.d. Straten ooit is bedoeld); 

• Een voorbeeldfunctie toont voor de leden van onze groep (goed voorbeeld doet goed volgen); 

• Toeziet op de veiligheid bij de leden (w.o. ARBO zaken) tijdens de groepsopkomst; 

2.4.2 Teamleider 

De teamleider of speltakleider is formeel gesproken de eindverantwoordelijke voor een speltak. De 
speltakleider is de voorzitter binnen het leidingteam. Binnen het leidingteam wordt voor 
besluitvorming gestreefd naar consensus, waarbij de speltakleider in gevallen de beslissende stem 
heeft.  
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2.5 Speltakken 

2.5.1 Welpen 

De Welpen is de speltak voor kinderen van 7 tot en met 10 jaar.  

• Het is een vereiste dat de welpen in het bezit zijn van een zwemdiploma. 
• In het vaarseizoen gaan de welpen regelmatig kanoën. De welpen dragen hierbij een zwemvest 

welke door de groep verstrekt wordt. Bij terugkomst wordt het zwemvest weer ingeleverd bij de 
welpenleiding. 

2.5.2 Junior verkenners 

De junior verkenners is de speltak voor kinderen van 10 t/m 12 jaar.  

• Het is een vereiste dat de junior verkenners in het bezit zijn van een zwemdiploma.  

• De junior verkenners dragen in de vlet een zwemvest, deze dient door de ouders/verzorgers zelf 
te worden aangeschaft. 

2.5.3 Zeeverkenners 

De verkenners is de speltak voor kinderen van 12 t/m 16 jaar.  

• Het is een vereiste dat de zeeverkenners in het bezit zijn van een zwemdiploma.  

• De zeeverkenners dragen in de vlet een zwemvest deze dient door de ouders/verzorgers zelf te 
worden aangeschaft. 

2.5.4 Loodsen  

• De loodsen is de speltak voor jongeren van 16 t/m 23 jaar.   

• Toetreden tot de Loodsen groep is alleen mogelijk aansluitend aan de periode als zeeverkenner. 
Hierbij moet de zeeverkenner minimaal voldoen aan de 2e klasseneisen. 

2.5.5 Old Bloys Netwerk (OBN)     

Het OBN is een speltak voor oud-leden en -leiding welke graag bij de groep betrokken blijven.  

• De OBN is een los verband en organiseert op ad hoc basis activiteiten, waarbij het (in overleg) 
gebruik mag maken van de spelmaterialen van de andere speltakken.  

• Hiervoor betalen de OBN leden een beperkte contributie.  

• Bovendien zijn alle OBN leden welkom bij sociale groepsactiviteiten zoals Nieuwjaarsreceptie, 
Groepskamp of Mid Winter Barbecue.  

 

2.6 Overlegvormen 

2.6.1 Groepsraad 

Jaarlijks komen alle leiding en het stichtingsbestuur bij elkaar voor een gezamenlijke vergadering 
onder het voorzitterschap van de voorzitter van het stichtingsbestuur.  

2.6.2 Vijfhoekoverleg 

Er vindt met regelmaat (gemiddeld 1x per 2 maanden) een overleg plaats tussen de 4 speltakken en 
bestuur. Deelnemers aan dit overleg zijn de groepsvoorzitter, de groepsbegeleider, de teamleiders en 
degenen die per speltak verantwoordelijk zijn voor de financiën. De groepsvoorzitter en 
groepsbegeleider vertegenwoordigen tijdens dit overleg ook het stichtingsbestuur. Het overleg vindt 
plaats onder voorzitterschap van de groepsvoorzitter. 
 
Doel van dit overleg: 

• Bespreken van de notulen, vragen en besluiten van de vergaderingen van het stichtingsbestuur;  

• de speltakken van elkaars activiteiten op de hoogte te houden; 

• bespreken financiële stand van zaken; 
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• bespreken lopende zaken binnen de groep;  

• bespreken binnengekomen stukken; en 

• indien nodig het groepsbeleid bij stellen. 
 
Leiding kan via zijn/ haar teamleider bespreekpunten voor het overleg inbrengen. De speltakleider 
geeft een terugkoppeling van het overleg naar de eigen speltak. Het verslag (acties en besluiten) van 
het overleg wordt verspreid onder alle leiding en de leden van het stichtingsbestuur. 

2.7 De Regio 

De Karel Doormangroep is aangesloten bij Regio Utrechtse Heuvelrug. Ze organiseren activiteiten 
zoals regionale scout-in en cursussen, coaching trajecten voor bestuursleden en leiding  en 
spelactiviteiten voor leden van de groepen. Iedere speltak is vrij om aan deze activiteiten deel te 
nemen. 

2.8 De Admiraliteit 11 Zuidwal 

Als waterscoutinggroep zijn we aangesloten bij een Regionale Admiraliteit. Voor ons is dat 
Admiraliteit 11 “De Zuidwal”. De regionale admiraliteiten dragen zorg voor het afnemen van 
waterwerkexamens, keuringen, het verzorgen van trainingen en organiseren van activiteiten. 
In onze Admiraliteit zijn dat de volgende activiteiten: ZuWaKa, een kamp voor verkenners en loodsen 
tijdens het Pinksterweekend, 2 weken later de ‘Dolfijnendag’ voor de waterwelpen en in september 
de regionale zeilwedstrijden. 

2.9 Stichting Scouting Platform Amersfoort (SPA) 

De SPA is een communicatieplatform van de 7 Amersfoortse scoutinggroepen en het gezicht en 
spreekbuis richting de gemeente voor o.a. de subsidies. 

2.10 De Piraat 

De groep heeft ook een mededelingenblad dat ongeveer 5 á 6 maal per jaar verschijnt. In dit clubblad 
staan de aankondiging en data van komende activiteiten, verslagen van gebeurtenissen en andere 
relevante informatie. De informatie is afkomstig van zowel de leiding als de jeugdleden. Het 
groepsbestuur besluit in geval van twijfel of een artikel geplaatst kan worden.  
 

3 Kwalificaties  

Voor het bieden van een kwalitatief goed en gevarieerd spelprogramma dat aansluit op de 
ontwikkeling en belevingswereld van jeugd en jongeren dienen leidingteams te beschikken over 
kwaliteiten of bereid zijn die te ontwikkelen.   

3.1 Trainingen  

De praktijkbegeleider inventariseert de cursuswensen per speltak en vraagt een budget aan bij de 
penningmeester. Na goedkeurig worden de cursisten op de hoogte gebracht waarna zij de cursus 
kunnen gaan volgen binnen het kalenderjaar.  
 
Hierbij wordt de volgende betalingsregeling gehanteerd:  

• na volgen cursus en binnen een jaar vertrekken van de groep wordt 100% terugbetalen, 

• na volgen cursus en binnen twee jaar vertrekken van de groep wordt 50% terugbetalen. 
Het cursusgeld wordt vergoed als de cursist geslaagd is een nota naar de penningmeester en 
praktijkbegeleider heeft gestuurd 
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4 Spel en gebruiken 

4.1 Het uniform (scoutfit) 

Het uniform wordt tijdens iedere groepsopkomst door de leden gedragen.  Tijdens het aan- en 
aftreden dragen alle leden en leiding een compleet uniform. Tijdens het spel kan hier in overleg met 
de leiding van afgeweken worden. 
In onderstaande tabel een overzicht van de verschillende uniformdelen per speltak. De wijze waarop 
dit gedragen wordt staat uitgewerkt onder paragraaf 4.1.1. 
 

Uniform: Welpen Junior verkenners Verkenners Loodsen 

Donkerblauwe scoutingblouse X X X  

Donkerblauwe KD trui X X X  

de schotse (KD) groepsdas  
met dasring 

X X X  

Scouting riem X X X  

Fluitekoord  X X  

donkerblauwe of zwarte broek X X X  

Pet of tok X X X  

Schoenen conform de (3e klas) 
veiligheidsmaatregelen aan 
boord  

X 
Tijdens 

kanovaren 

X X X 

Olliestam trui én T-shirt    X 

 

4.1.1 Zomer- en wintertenue 

De overgang van winter- naar zomeruniform en vice versa is vastgesteld op de eerste opkomst na het 
weekend dat de zomer- of wintertijd in gaat.  
 
Voor het zomertenue geldt dat: 

• de mouwen van de blouse opgerold zijn. 
Voor het wintertenue geldt dat: 

• De blouse met lange mouwen wordt gedragen. 

• Tijdens aan- en aftreden wordt hierbij  ook de donkerblauwe KD trui gedragen  
Voor het zomer én wintertenue geldt dat: 

• De donkerblauwe KD trui na het aan- en aftreden gedragen wordt. 

4.1.2 Vaardigheid- en onderscheidingsinsignes 

De verdiende vaardigheid- en/of onderscheidingsinsignes  zijn onderdeel van het uniform en dienen, 
na het behalen, bevestigd te zijn op de uniformblouse.  

4.1.3 Verkoop van uniformstukken 

 De groepsvoorzitter is verantwoordelijk voor de in- en verkoop van de KD-trui, -polo en -pet. 

4.1.4 Uniform groepsvoorzitter en groepsbegeleider  

• De groepsvoorzitter draagt als operationeel leidinggevende een uniform gelijk aan de 
verkennersleiding, echter alleen de onderscheidingstekens verschillen. 

• De groepsbegeleider draagt in zijn hoedanigheid als coach geen uniform. 
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4.2 Opkomsttijden 

In onderstaande tabel staan de primaire opkomsttijden van de speltakken weergegeven.  
 

Opkomsttijden: Woensdagavond* 19.00-20.00 uur Zaterdagmiddag 14.00-17.00uur 

Welpen  X 

Juniorverkenners  X 

Verkenners X X 

Loodsen X X 

*De Woensdagavond is primair om klassenwerk te doen.  
 
Gedurende het jaar zijn er verschillende spelactiviteiten waarbij afgeweken wordt van deze tijden. 
Denk aan, zeilwedstrijden, weekendkampen en groepsactiviteiten van alle speltakken tezamen. Dit 
wordt altijd ruim van tevoren aangekondigd via het clubblad de Piraat, e-mail en/ of WhatsApp. 
 
Voorafgaand aan de reguliere opkomsttijden wordt door de leiding de mogelijkheid geboden om 
klasseneisen af te tekenen of worden CWO cursussen gegeven voor zeilen (ZA) en roeien (RA). 

4.3 Afmelden voor opkomsten 

Kan het lid bij een opkomst niet aanwezig zijn dan meldt het lid of de ouders van het lid dit minimaal 
48 uur van tevoren af bij de leiding. Uitzondering hierop kan zijn ziekte of familieomstandigheden. 
Het afmelden geschiedt telefonisch of schriftelijk (email, sms etc.). 
Verkenners melden zich af bij hun bootsman, alleen bij kampen dient het lid zich direct af te melden 
bij de leiding. Loodsen melden zich af bij het kader en/of leiding. 

4.4 Overvliegen (overdracht) 

Het overvliegen vindt jaarlijks plaats bij de eerste opkomst na de zomervakantie. Leden welke dan de 
eindleeftijd bereiken vliegen over naar de volgende speltak. De peilmaand voor de leeftijd hiervan is 
september. 
 
De eindleeftijd per speltak: 

- Is de welp voor 30 september 10 jaar dan gaat deze over naar de junioren. 
- Is de junior verkenner voor 30 september 12 jaar dan gaat deze over naar de verkenners 
- Is de verkenner voor 30 september 16 jaar dan gaat deze over naar de loodsen 

4.5 Uitvoering van het spel (rituelen en gebruiken) 

De groep draait per speltak een eigen programma volgens een halfjaarplanning, daarnaast zijn er 
enkele gezamenlijke activiteiten. Het programma wordt in het algemeen aangevuld met programma's 
welke door de admiraliteit, dan wel de regio, zijn georganiseerd. Als de regio Utrechtse Heuvelrug iets 
organiseert wat voor onze groep interessant is, dan kan daar door de groep aan deelgenomen 
worden, dit ter beoordeling van de desbetreffende speltakleiding. 

4.5.1 Welpen 

• De welpenleiding werkt met een halfjaarplanning welke samengesteld wordt in de 
spelbesprekingen van de speltakleiding.  

• De bijeenkomst van de welpen wordt ordelijk geopend en gesloten d.m.v.: aantreden, horderoep, 
vlag hijsen/strijken, welpenwet en totem. Dit alles wordt door de leden in compleet uniform 
uitgevoerd. 

• De nieuwe welp wordt na een aantal weken geïnstalleerd. Het installeren van de welpen gebeurt 
volgens een vast ritueel. 

• Bij de welpen kennen we het systeem van stereisen (1e en 2e ster) en vaardigheidsinsignes: 
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- Een nieuwe welp krijgt een stereisen-boek uitgereikt om de vaardigheden van een welp 
te leren. 

- Een welp die aan de tweede stereisen heeft voldaan én door de leiding geschikt 
bevonden wordt kan benoemd worden tot helper of gids en als zodanig geïnstalleerd 
worden. 

• Het spel van de welpen wordt in grote lijnen gespeeld volgens het verhaal van Junglebook, 
aangevuld met "waterwerk" activiteiten.  

• De welpen gaan een aantal keer per jaar op een weekendkamp en in de eerste week van de 
basisschoolvakantie 1 week op zomerkamp. 

 
In het kalenderjaar dat de welp 10 wordt ‘vliegt deze over’ naar de junior verkenners.  Zie voor regels 
en peilmaand paragraaf 4.5 van dit reglement. 

4.5.2 Junior verkenners 

• De junior verkenner leiding werkt met een halfjaarplanning welke samengesteld wordt in de 
spelbesprekingen van de speltakleiding.  

• De bijeenkomst van de juniorverkenners wordt ordelijk geopend en gesloten d.m.v.: aantreden, 
inspectie, vlag hijsen/strijken,  junior verkennerswet. Dit alles gebeurt door de geïnstalleerde 
leden in compleet uniform. 

• De junior verkenners werken met installatie-eisen waar een startend junior verkenner eerst aan 
moet voldoen voor dat hij/zij geïnstalleerd kan worden. 

• In het vaarseizoen zijn de bijeenkomsten vooral op en rondom het water. De junior verkenners 
varen in juniorvletten. 

• In elke juniorvlet vaart de eerste helft van het seizoen ook een leiding mee om de kinderen 
zeilinstructie te geven en de veiligheid te waarborgen. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van 
klasseneisen en vaardigheidseisen. 

• Vanaf januari wordt toegewerkt naar zelfstandigheid bij het zeilen in een vlet en gaan de 
juniorverkenners ook alleen het water op waarbij de leiding toezicht houdt d.m.v. het meevaren 
met de schouw. 

•  In de winter wordt de kinderen geleerd hoe een juniorvlet te onderhouden, hierbij worden ook 
de ouders betrokken om het werk te verlichten voor de juniorverkenners.  

• De juniorverkenners gaan een aantal keer per jaar op een weekendkamp en in de eerste week 
van de basisschoolvakantie 1 week op zomerkamp. 

 
In het kalenderjaar dat de juniorverkenner 12 wordt ‘vliegt deze over’ naar de zeeverkenners.  Zie 
voor regels en peilmaand paragraaf 3.5 van dit reglement. 

4.5.3 Zeeverkenners 

De zeeverkenner leiding werkt met een halfjaarplanning welke samengesteld wordt in de 
spelbesprekingen van de speltakleiding.   

• Het spel van de verkenners is gebaseerd op o.a. de klasseneisen, vaardigheidsinsignes en 
machtiging bootleiding certificaten (CWO diploma’s). 

- Zomers is dit maritiem gericht, en 's winters is dit meer land gericht.   
- Daarnaast wordt er deelgenomen aan activiteiten die door de regionale admiraliteit 

worden georganiseerd.  

• De bijeenkomst van de zeeverkenners wordt ordelijk geopend en gesloten d.m.v.: aantreden, 
inspectie, vlag hijsen/strijken, verkennerswet.  Dit alles gebeurt door de geïnstalleerde leden in 
compleet uniform. 

• Een zeeverkenner kan pas geïnstalleerd worden indien hij voldaan heeft aan de 3e klasseneisen 
zoals vastgesteld (tijdens de winterperiode is er ontheffing mogelijk voor: roeien, zeilboot 
optuigen en zeilcommando’s).   
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NB. Het uitgangspunt is dat een nieuwe verkenner voor het zomerkamp de 3e klasseneisen 
beheerst en geïnstalleerd is.  

• Het installeren van de zeeverkenners gebeurt volgens een vast ritueel. 

• Bij de zeeverkenners kennen we het systeem van klasseneisen en vaardigheidseisen: 
- Een nieuwe zeeverkenner krijgt een klasseneisen-boek uitgereikt om de vaardigheden 

van een zeeverkenner te leren.  NB. Indien de zeeverkenner overkomt van de 
juniorverkenners neemt deze de bij de juniorverkenners behaalde klasseneisen mee naar 
de zeeverkenners. 

- Een zeeverkenner die aan de tweede klasseneisen heeft voldaan én door de leiding 
geschikt bevonden wordt kan benoemd worden tot kwartiermeester of bootsman en als 
zodanig geïnstalleerd worden. 

- De zeeverkenners kennen ook de functie van opperbootsman. Deze fungeert als assistent 
leiding (geen verantwoordelijke leidingfunctie, maar aankomend leiding).  

• Op woensdagavond is er de gelegenheid voor de verkenners om zich de vaardigheidseisen eigen 
te maken. 

• Iedere bak heeft zijn eigen verantwoording voor het schoonhouden van de bakshoek, onderhoud 
van  de boot, tent en zorg voor het overige baksmateriaal (incl. de bakskist + inhoud). 

• Bij afvaart van een vlet, meldt de "bootverantwoordelijke" zich "af" bij de leiding. 

• De zeeverkenners gaan een aantal keer per jaar op een weekendkamp en in de eerste week van 
de basisschoolvakantie 1 week op zomerkamp. 

 
In het kalenderjaar dat de zeeverkenner 16 wordt ‘vliegt deze over’ naar de loodsen.  Zie voor regels 
en peilmaand paragraaf 4.5 van dit reglement. 

4.5.4 Loodsen 

De Loodsen hebben een eigen programma en werken met een halfjaarplanning welke samengesteld 
wordt in de spelbesprekingen tussen kader en leiding (stuurman en schipper). De Loodsengroep 
werkt met een eigen huishoudelijk reglement. In dit document staan de afspraken voor de speltak 
beschreven.  Het reglement wordt bij de start van het nieuwe ‘KD-jaar’ aan de nieuwe loodsen 
toegestuurd per mail. Daarnaast wordt het document aan het begin van het nieuwe jaar binnen de 
loodsengroep besproken en opnieuw vastgesteld.  
 

5 Lidmaatschap 

5.1 Aanmelden 

Nieuwe leden kunnen door hun ouders worden aangemeld via de website door invullen van het 
inschrijfformulier en de te mailen naar wachtlijst@kareldoormangroep.nl. De ouders krijgen een 
ontvangstbevestiging en het toekomstig lid wordt op de wachtlijst geplaatst. 

5.2 Wachtlijst 

De wachtlijst is onderdeel van de ledenlijst en is verdeeld tussen jongens en meisjes. 

5.3 Toelatingsbeleid 

De Karel Doormangroep heeft geen selectie bij toelating van nieuwe jeugdleden, alle jeugdleden 
ongeacht hun achtergrond zijn welkom. Toelating vindt plaats op volgorde van aanmelding en indien 
er plaats beschikbaar is binnen de betreffende leeftijdscategorie.  
 
De Karel Doormangroep hanteert een specifieke toelatingsregel dat in geval van beperkte 
beschikbare plaatsen de volgende aspirant leden voorgaan op andere aspirant leden:  

mailto:wachtlijst@kareldoormangroep.nl
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Prioriteit 1: Aspirant leden die behoren tot het gezin van bestaande bestuursleden of 
speltakleiding 
Prioriteit 2: Aspirant leden die behoren tot het gezin van potentiele bestuursleden of 
speltakleiding (indien hier behoefte aan is) 
Prioriteit 3: Aspirant leden die behoren tot het gezien van een ander jeugdlid of OBN lid.  

5.4 Oproepen van nieuwe leden 

De speltakleiding zorgt voor het oproepen van nieuwe leden vanaf de wachtlijst en geven dit door 
aan de ledenadministratie. Het oproepen van jongens en meisjes dient in verhouding te zijn i.v.m. 
doorstroom naar een volgende speltak. Het aspirant lid wordt uitgenodigd om samen met ouders 
kennis te komen maken. Het aspirant lid mag 2 á 3 keer meedraaien waarna hij/zij een besluit dient 
te nemen over het lidmaatschap.  
Bij de Welpen wordt ook een ouderbezoek gepland ter kennismaking met de groep en de speltak. 
Hier wordt ook e.e.a. uitgelegd over de rituelen en gebruiken van de groep.  

5.5 Opzeggen lidmaatschap 

• De opzegging dient schriftelijk te geschieden en deze te richten aan de leiding van de speltak. De 
leiding van de speltak informeert de ledenadministratie en de penningmeester. 

• De opzegtermijn bedraagt 1 maand gerekend vanaf de eerste dag van de volgende maand. Na de 
opzegtermijn is geen contributie meer verschuldigd.  

5.6 Beheer persoonsgegevens 

5.6.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR) 

Als waterscouting organisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze groep te kunnen 
organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van 
leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem Scouts Online. Als lid heb je zelf altijd 
inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. 
Hoe we met je gegevens omgaan staat beschreven in ons privacybeleid: 
http://www.kareldoormangroep.nl/wp-
content/uploads/2018/05/PrivacybeleidKarelDoormangroepdefinitiefmei2018.pdf  
 

6 Normen en waarden 

6.1 Algemeen 

Alle leden van onze groep gedragen zich naar de algemeen aanvaardde maatschappelijke normen en 
waarden. Een positie van een leidinggevende binnen de Karel Doormangroep heeft de consequentie 
dat sommige grenzen anders liggen dan daarbuiten. Naast de verantwoordelijkheid die de positie 
met zich meebrengt, vraagt de positie van (direct) leidinggevende ook om (positief) voorbeeldgedrag. 
De leidinggevende is degene die bepaalt wat er gebeurt en moet gebeuren, wat kan en wat niet kan 
binnen een groep. Van belang is dat er binnen een groep duidelijkheid bestaat over de 
omgangsnormen en grenzen die daarbij horen. Die duidelijkheid ontstaat als een leidinggevende 
consequent is in zijn/haar gedrag tijdens het werken met kinderen en jongeren en duidelijk aangeeft 
wat zijn/haar eigen grenzen zijn. Scouting Nederland heeft een gedragscode opgesteld waarin staat 
wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Als Karel Doormangroep 
onderschrijven we deze gedragscode . Deze is te vinden op de website van Scouting Nederland; 
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-
gedragscode 

http://www.kareldoormangroep.nl/wp-content/uploads/2018/05/PrivacybeleidKarelDoormangroepdefinitiefmei2018.pdf
http://www.kareldoormangroep.nl/wp-content/uploads/2018/05/PrivacybeleidKarelDoormangroepdefinitiefmei2018.pdf
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode
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6.2 Ongewenst gedrag 

Karel Doormangroep hanteert bij een (vermoeden van) ongewenst gedrag het Protocol 
grensoverschrijdend gedrag zoals dit door het landelijk bestuur van Scouting Nederland is 
vastgesteld. Het protocol is te vinden op de website van Scouting Nederland; 
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/calamiteiten/5-protocol-ongewenst-
gedrag/file 

6.2.1 Jeugdleden 

Alle jeugdleden zijn welkom, ook indien kinderen wat meer begeleiding nodig hebben. Hierbij valt te 
denken aan beperkte gedragsproblemen of medische aandoeningen. De mogelijkheden voor 
begeleiding zijn wel beperkt. De speltakleiding bestaat volledig uit vrijwilligers veelal zonder 
medische of psychosociale opleiding.  
Om voldoende begeleiding voor alle jeugdleden te waarborgen is het aantal kinderen dat meer 
begeleiding nodig heeft per speltak aan een maximum (1/7) gebonden.  
 
Binnen de speltakken staan twee kernwaarden centraal, te weten het plezier en de veiligheid van 
leden en leiding.  
Bovendien wordt binnen de speltakken een toenemende mate van zelfstandigheid verwacht. De mate 
van begeleiding en toezicht neemt af naar mate de jeugdleden ouder worden en in de opvolgende 
speltakken komen.  
 
Het gedrag van een jeugdlid kan in onderstaande situaties aanleiding zijn tot ingrijpen.  

• Indien het gedrag een direct gevaar vormt voor de veiligheid en/of het plezier in een speltak. 

• Indien bij de overgang naar de volgende speltak wordt getwijfeld aan de houdbaarheid van het 
gedrag van het jeugdlid.  

 
In de eerste plaats zal een gesprek met de ouders plaatsvinden vanuit de speltakleiding. In dit gesprek 
wordt het huidige gedrag besproken. Ook wordt gekeken naar de gewenste gedragsverandering en de 
begeleiding die de speltakleiding hierin kan bieden. Zo nodig worden in dit gesprek afspraken 
gemaakt.  
In ernstige situaties of indien na verloop van tijd de gedragsverandering uitblijft kan het lidmaatschap 
vanuit het Bestuur van de Karel Doormangroep wordt beëindigd.  

6.3 Roken, Alcohol en Drugs 

6.3.1 Roken 

De afspraak is dat tijdens de reguliere bijeenkomsten (woensdagavond en zaterdagmiddag, inclusief 
een half uur voor start en na einde opkomst) waar jeugdleden en jongeren activiteiten met elkaar 
uitvoeren geen rookwaren/ tabak wordt gerookt. Hierbij gelden onderstaande aanvullende afspraken:  

• roken in het gebouw is niet toegestaan;   

• roken door leden onder de 18 jaar is niet toegestaan;  

• tijdens activiteiten wordt er niet gerookt in het bijzijn van jeugdleden; en 

• de aangewezen plek waar gerookt mag worden bevind zich op het loodsenplein rechts van het 
gebouw, hier mag alleen worden gerookt buiten de reguliere opkomsttijden. 

6.3.2 Alcohol 

De afspraak is dat er tijdens bijeenkomsten waar jeugdleden en jongeren activiteiten met elkaar 
uitvoeren geen alcoholhoudende dranken worden genuttigd.  
Hierbij gelden onderstaande afspraken:   

• een sober gebruik van alcohol is mogelijk tijdens bijeenkomsten met alleen kaderleden;  

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/calamiteiten/5-protocol-ongewenst-gedrag/file
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/calamiteiten/5-protocol-ongewenst-gedrag/file
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• indien er wordt gedronken, dan drinken minimaal twee speltakleiders/ kaderleden (bij voorkeur 1 
met een rijbewijs) niet als men in functie is;  

• een sober gebruik van alcohol is mogelijk bij bijzondere activiteiten van de loodsen door leden 
van 18 jaar of ouder;  

• alcohol drinken door leden onder de 18 jaar is niet toegestaan. 

6.3.3 Drugs 

De Karel Doormangroep kent geen gedoogbeleid ten aanzien van (soft- of hard)drugs. Het gebruik 
van drugs is in de Nederlandse wet verboden. De Karel Doormangroep accepteert in lijn met Scouting 
Nederland geen gebruik van drugs of het in bezit hebben van drugs tijdens bijeenkomsten. 

6.4 Discriminatie / pesten 

Nog uit te werken. 

6.5 Sociale media 

Nog uit te werken. 

6.6 Conflicten 

Nog uit te werken. 

6.7 Sancties 

Waarschuwingen worden uitgedeeld door leden van het bestuur. Schorsing vindt plaats door het 
bestuur. Bij het niet nakomen van de afspraken zoals omschreven in het huishoudelijk reglement kan 
na een waarschuwing eventueel schorsing en in het ergste geval royeren volgen. 
Op de eerstvolgende groepsraad wordt de duur van de schorsing vastgesteld door het bestuur 
van de vereniging. 
 

7 Financiën 

7.1 Begroting 

De begroting wordt ieder jaar in de maand november voorafgaande aan het nieuwe jaar in overleg 
met het groepsbestuur opgesteld en vervolgens voor goedkeuring aan het stichtingsbestuur 
voorgelegd. Na goedkeuring wordt het vastgestelde budget gedeeld met het groepsbestuur.  
 
Uitgangspunt is sprake is van een sluitende begroting waarin naast lopende uitgaven ook rekening is 
gehouden met de toekomstige vervanging van de groepseigendommen. Om deze reden is in de 
begroting rekening gehouden met de afschrijvingen.  
Naast de reguliere inkomsten en uitgaven bevat de begroting ook de noodzakelijke en gewenste 
investeringen.  
 
De begroting is in een aantal categorieën van inkomsten en uitgaven verdeeld. Per categorie is de 
vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de uitgaven.  
 

• Contributie  Stichtingsbestuur 

• Kampgelden   Stichtingsbestuur 

• Overige inkomsten Stichtingsbestuur 
 

• Verhuuropbrengsten  Verhuur coördinator 

• Huisvestingskosten Verhuur coördinator 
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• Spelgelden  Speltakleiding (penningmeester speltak) 

• Kampgelden  Speltakleiding (penning meester speltak) 

• Onderhoud  Materiaalmeester 
 

• Overige uitgaven Stichtingsbestuur 
 

7.2 Jaarverslag 

Jaarlijks wordt door de penningmeester een jaarverslag opgesteld en aangeboden aan het 
stichtingsbestuur. Na goedkeuring van het jaarverslag wordt deze bij opvraag beschikbaar gesteld aan 
de leden. 

7.3 Obligatielening 

De stichting beschikt sinds 2015 over een obligatielening ter financiering van de nieuwbouw.   
Ter waarborging van de belangen van de obligatiehouders is een beheerstichting opgericht met een 
bestuur van 3 leden. Indien het stichtingsbestuur besluit tot (vervroegde) aflossing of sprake is van 
calamiteiten is toestemming van de beheerstichting noodzakelijk. 

7.4 Contributie 

De contributie wordt jaarlijks samen met de begroting vastgesteld door het stichtingsbestuur. De 
contributie wordt per kwartaal gepubliceerd in het clubblad De Piraat. Contributie wordt bij voorkeur 
geïnd per kwartaal via automatische incasso. De machtiging voor automatische incasso wordt 
verstrekt bij aanvang van het lidmaatschap door de ledenadministrateur. 

7.5 Kostenvergoeding 

Indien bestuur, leiding of vrijwilligers kosten maken namens de Karel Doormangroep, dan komen deze 
in aanmerking voor een kostenvergoeding. De kostenvergoeding bestaat primair uit de gemaakte 
materiële kosten maar kan in omstandigheden afwijken.  Declaraties kunnen bij de penningmeester 
worden ingediend bij voorkeur via penningmeester@kareldoormangroep.nl door overlegging van bon 
en betalingsbewijs.  

7.6 Donateurs 

De Karel Doormangroep beschikt van oudsher over een aantal donateurs. Donateurs ontvangen 
jaarlijks in het eerste kwartaal een oproepbrief voor hun donatie. Het donateurschap geeft recht op 
een uitnodiging voor groepsbrede activiteiten (nieuwjaarsreceptie, reünie) en het clubblad De Piraat. 

7.7 Advertenties 

Het clubblad De Piraat wordt mede mogelijk gemaakt door een aantal gelieerde bedrijven. Als 
tegenprestatie wordt in het clubblad een advertentie opgenomen. De hoogte van de bijdrage bepaalt 
de omvang van de advertentie in het clubblad. 
Jaarlijks in het eerste kwartaal verstuurt de penningmeester deze bedrijven een oproep ter betaling.  
 

8 (Varend) Materieel  

8.1 Kiek-Uut en slepers 

• Voor het varen met de Kiek-Uut is het wettelijk verplicht dat de bestuurder in het bezit is van 
(minimaal) klein vaarbewijs 1 (voor het IJsselmeer is zelfs klein vaarbewijs 2 verplicht). 

• Het bedienen van de marifoon kan alleen gebeuren door iemand die in het bezit is van minimaal 
het  VHF basis certificaat , of bediening kan plaatsvinden onder toezicht van iemand die dit 
certificaat (of hoger) bezit.  

mailto:penningmeester@kareldoormangroep.nl
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8.2  Kano’s 

• De welpen hebben 10 kano’s inclusief peddels geschikt voor 3 a 4 personen. 
Er is een kanotrailer om deze te kunnen vervoeren voor een kamp of activiteit. 

• De welpenleiding heeft de beschikking over een zodiac met buitenboordmotor om de veiligheid 
van de kinderen te kunnen waarborgen. 

8.3 (Junior)Vletten 

Vletten: 

• Bemanning: 3 personen waarvan er in ieder geval 1 in het bezit is van ZA/CWO 2 

 Bij het ontbreken van iemand met ZA moet eerst toestemming worden gevraagd aan de 
speltakleiding. 

• Boven een voorspelde windkracht 4 op het IJsselmeer, Markermeer of Ketelmeer wordt er op het 
betreffende water niet uitgevaren. 

• Te allen tijde dient er een verantwoordelijk persoon (schipper) aanwezig te zijn, deze is 
leidinggevende op de vlet. Voor afvaart wordt vastgesteld wie deze verantwoordelijke persoon is. 
Bij vertrek van deze verantwoordelijke persoon, wijst deze een nieuw verantwoordelijk persoon 
aan.  

8.4 Buitenboordmotoren 

• Het onderhoud van de motoren wordt jaarlijks getoetst door een externe partij. 

• In de rubberboten moet te allen tijden gevaren worden met een dodemanskoord bevestigd aan 
de schipper. 

• Alle motoren moeten gezekerd zijn aan de boot. 

8.5 Aanhangers 

• Het beheer van de aanhangers wordt gedaan door de groepsvoorzitter.  

• Het onderhoud wordt gedaan door een professioneel bedrijf. 

• Van de gebruiker wordt verwacht dat deze voorzichtig met de aanhanger omgaat en meldt als er 
een defect is.  

• De groepsvoorzitter informeert de materiaalmeester als er een defect is.  

• De aanhangers zijn verzekerd tegen diefstal. 

• De gebruiker heeft de plicht om (ter voorkoming van diefstal) bij stalling de aanhanger altijd  te 
voorzien van het kopslot. 

• Een aanvraag voor gebruik van een aanhangers loopt via groepsvoorzitter. 

• De leiding kan een aanhanger aanvragen voor uitvoeren van het spel waarna de groepsvoorzitter 
deze zal reserveren en de sleutel beschikbaar stelt. 

• Het gebruik schema van de aanhanger is voor leiding en bestuur inzichtelijk. 

• Wordt een aanhanger zonder dat deze gereserveerd gebruikt, dan wordt de betreffende 
gebruiker hierop aangesproken en wordt bij herhaling het gebruik ontzegt.  

• Na gebruik dient de aanhanger leeg en schoon te worden teruggezet, tenzij anders 
overeengekomen. 

• De sleutel dient door de gebruiker direct geretourneerd te worden.  

• Privé gebruik van de aanhanger door leiding over leden van bestuur is mogelijk mits dit niet de 
uitvoer van het scouting spel belemmerd. Hiervoor wordt naar eigen inzicht een vergoeding 
gegeven.  

• Gebruik door derden van de aanhangers is tegen vergoeding mogelijk, ook hiervoor geldt dat het 
niet het scoutingspel belemmerd. Verhuur aan derden zal door groepsvoorzitter per aanvraag 
bekeken worden.  
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9 Veiligheid  

9.1 Ontruimingsplan 

Per ruimte is er een ontruimingsplan, zie bijlage 3 voor een voorbeeld van de zeeverkennersruimte. 

9.2 Veiligheid op het water 

De groep volgt de Nautische technische richtlijnen 2008 die door de Landelijke Nautische Technische 
Commissie in samenwerking met de Landelijke Admiraliteit zijn vastgesteld. Ook op het water zijn er 
spelregels. De Nautisch Technische Richtlijnen (NTR) zijn door de landelijke admiraliteit van Scouting 
Nederland opgesteld om de regelgeving op het water vast te leggen. Op deze manier wordt de 
veiligheid op het water gegarandeerd. 
De NTR bevatten onder andere de volgende zaken: 

• De diploma’s van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO). 

• De keuringseisen voor het varende materiaal. 

• Alle procedures rond keuringen en examens. 

• Adviezen ter bevordering van de veiligheid. 
De regelgeving op het water verandert voortdurend en daarom is het belangrijk om als leiding of 
bestuur op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de 
voorzitter van de stichting en de groepsvoorzitter. 

9.3 Procedure bij ongevallen 

Per speltak is er  iemand met een EHBO certificaat. 
 
Op het Land: 

• indien mogelijk EHBO toepassen 

• leiding waarschuwen / informeren of 112 bellen (afhankelijk van de situatie). 
 
Op het Water: 

• indien mogelijk EHBO toepassen, 

• zo snel mogelijk naar de kant, 

• leiding of omstanders (marifoon kanaal 16) waarschuwen of 112 bellen (afhankelijk van de 
situatie). 

 
Algemeen:  

• de speltakleiding of bootsman (Loodsen) zorgt ervoor dat hij van tevoren alle persoonsgegevens 
(ziektekosten verzekering gegevens, wie te waarschuwen bij ongeval) van de leden op papier 
heeft voordat hij op pad (kamp, tocht) gaat.  

• De leden krijgen bij inschrijving een gezondheidsformulier waarop alle medische gegevens 
ingevuld dienen te worden. Op het gezondheidsformulier staan o.a. naw-gegevens, 
zorgverzekeraar, polisnummer, huisarts vermeldt.  

• De ouders/verzorgers van het lid is verantwoordelijk voor het up to date houden van de 
gegevens.  

• De leiding zal de ouders of lid (indien meerderjarig) jaarlijks verzoeken een nieuw 
gezondheidsformulier te verstrekken. Het oude gezondheidsformulier zal dan worden vernietigd.  
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9.4 Zakmessen 

Het gebruik en het dragen van dolkmessen op de groep is niet toegestaan.  
Het gebruik van zakmessen is gebonden aan regels: 

• Welpen: Op kamp mag een welp een zakmesje meenemen en inleveren bij de leiding welke deze 
opbergt in de EHBO- kist. De welp mag het mesje onder begeleiding een enkele keer gebruiken.  

• Junior Verkenners:  Beleid wordt nog uitgewerkt. 

• Verkenners: de verkenners mogen een zakmes bij zich dragen (mits bijl en mes is afgetekend). 

• Loodsen: zie kader verkenners.  
 

10 Beheer en gebruik gebouw en terrein 

10.1 Gebouw 

10.1.1 Galjoen (Loodsenruimten): 

• Onder het Galjoen wordt verstaan: het lokaal met de bar, het kleine magazijn, beneden toilet en 
het beneden plein. 

• Het Galjoen is uitsluitend bestemd voor Loodsenactiviteiten 

• Het Galjoen is voor alle Loodsen. Alle Loodsen zijn daarom verantwoordelijk voor het onderhoud 
en het opgeruimd houden van het Galjoen. 

• Feestjes van Loodsen voor derden vallen niet onder loodsenactiviteiten en zijn derhalve niet 
toegestaan. 

• Overnachten is alleen toegestaan als dit van tevoren is afgesproken met  de Loodsenleiding  en de 
groepsvoorzitter. 

• Bij vertrek dient het Galjoen en het buiten terrein opgeruimd te zijn. 

10.1.2 Schoon schip (corvee) 

• De speltakken zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken en schoonhouden van de eigen 
spelruimte.  

• Er is een halfjaarrooster voor schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten (hal, wc, minder 
validen toilet, keuken) waarin elke speltak 1x per maand na de opkomst de gemeenschappelijke 
ruimten schoonmaakt.  

• De schoonmaak materialen staan in de kast in de keuken deze materialen zijn niet bedoeld voor 
gebruik voor onderhoud aan het varend materieel.  

• Gebruikt een speltak de keuken tijdens een opkomst dan is deze wel verantwoordelijk voor 
opruimen en schoonmaken.  

10.1.3 Sleutelbeleid en alarm 

• Alle geïnstalleerde leiding en het loodsenkader hebben het recht om in het bezit te worden 
gesteld van de sleutels van ons troephuis.  

• Per speltak zijn er maximaal drie sleutelbossen beschikbaar voor de leiding.  

• Vanuit het stichtingsbestuur zijn de voorzitter, de groepsvoorzitter en de materiaalmeester in het 
bezit van een sleutelbos. 

• De persoon  die de sleutelbos toebedeeld krijgt betaald €25,- borg en tekent een contract. 

• Bij beëindiging van de functie dient de bos ingeleverd bij de voorzitter en wordt de borg 
terugbetaald 

• De sleutels blijven eigendom van het stichtingsbestuur. 
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10.2 Terrein 

Nog uit te werken. 

10.3 Haven 

Nog uit te werken. 
 

11 Verhuur 

11.1 Aanvragen 

Verhuur aanvraag kan geschieden door een e-mail te sturen naar verhuur@kareldoormangroep.nl 

11.2 Beschikbaarheid 

De beschikbaarheid wordt bekeken waarbij de scoutingactiviteiten van de groep voorrang hebben op 
die van verhuur. Het clubhuis wordt op zaterdag tussen 12.00 en 18.00 niet beschikbaar gesteld voor 
verhuur, tenzij er geen opkomst is. De verhuurkalender staat in dropbox en is voor bestuur en leiding 
zichtbaar. Het clubhuis wordt niet verhuurd voor feesten, partijen of bruiloften. Het bestuur behoudt 
zich te allen tijde het recht om een hurende partij te weigeren. 

11.3 Contract 

Het getekende contract dient voor aanvang van de huurperiode in bezit te zijn van de beheerder. 
 
11.4    Tarieven 

De huurtarieven staan vermeldt op de website en kunnen jaarlijks op 1 januari worden aangepast. 
Indien leiding of bestuur het clubhuis wil huren geldt een aangepast tarief (50% van de huurprijs). 

11.5 Betaling 

Betaling (huur + borg) geschiedt vooraf o.v.v. het contractnummer. 

11.6 Borg 

De borg staat vermeldt in het contract en wordt indien er geen gebreken zijn geconstateerd na afloop 
van de huurtermijn binnen 1 maand teruggestort door de penningmeester aan de hurende partij. Bij 
gebreken zullen de kosten verrekend worden met de borg. 

11.7 Oplevering 

De ruimten, omgeving en parkeerplaats dienen schoon te worden opgeleverd. De kliko’s dienen 
geleegd te zijn in de grote metalen container. De beheerder controleert het pand en omgeving na 
afsluiting van de huurperiode met de huurders. Alle voorwaarden staan vermeldt in het document 
met huurvoorwaarden welke de huurder ontvangen te samen met het contract. 
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12 Bijlage 1 Organigram Karel Doormangroep 
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13 Bijlage 2 Taken en verantwoordelijkheden stichtingsbestuur en groepsbestuur 

13.1.1 Stichtingsbestuur 

Taken, verantwoordelijkheden stichtingsbestuur: 
Het bestuur draagt in het bijzonder zorg voor:  

• Het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van de groep;  

• Het voorbereiden en bijeenroepen van de groepsraad;  

• Het voorbereiden van een meerjarenplan, een jaarplan en een jaarlijkse begroting; 

• Het uitbrengen van een jaarverslag over de gang van zaken in de groepsvereniging;  

• Het voorbereiden van een financieel jaarverslag;  

• Het verschaffen van alle informatie die de groepsraad nodig heeft om het beleid vast te stellen en 
te controleren;  

• Het bewaken van het kwalificatieniveau van de speleenheden en kaderleden; 

• De representatie van de groep 

• Het stimuleren tot deelname aan groeps-, regio- en landelijke activiteiten; 

• De groepsadministratie;  

• Het bekend maken aan de leden en de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de jeugdleden van de 
naam en het adres van de vertrouwenspersoon;  

• Het verkrijgen en beheren van de materiële bezittingen van de groepsvereniging; 

• Het beheren van de geldmiddelen van de groepsvereniging in de persoon van de 
groepspenningmeester. 

13.1.2 Groepsvoorzitter 

Taken van de groepsvoorzitter: 

• Sterk betrokken zijn bij het wel en wee van de groep en weten wat er binnen de groep leeft. 

• Hel algemeen toezicht over de speltakken van de groep uitoefenen, echter de 
verantwoordelijkheden voor de speltakken toe te vertrouwen aan de betrokken leiders. De 
groepsvoorzitter is hiermee eindverantwoordelijke voor het operationeel gebeuren. 

• De vorming van de leiders van de groep te stimuleren en een goede samenwerking tussen hen te 
bevorderen (het loslaten en delegeren). 

• Voor de groep leiders verwerven en voor te dragen, eventueel samen met de groepsbegeleider 
en/of in samenwerking met de speltakleiding. 

• Op te treden als verantwoordelijk leider van de groep en als voorzitter van het dagelijks bestuur 
en het installeren van nieuwe leiding. 

• Erop toezien dat het huishoudelijk reglement van de groep wordt nageleefd. 

• Ondersteunen en bemiddelen bij problemen eventueel in overleg met de groepsbegeleider of 
een ander. 

• Ondersteunen van de praktijkbegeleider 

13.1.3 Groepsbegeleider 

Taken van de groepsbegeleider: 

• Sterk betrokken zijn bij het wel en wee van de groep en weten wat er binnen de groep leeft 

• Het zorgdragen voor een juiste opvang en begeleiding van nieuwe leiding en introductie geven 
aan nieuwe leiding. 

• Het verantwoordelijk zijn voor coachen en training van leiding.  

• Het coachen van de stafteams van de diverse speleenheden binnen de groep en het bemiddelen 
bij meningsverschillen, een en ander in overleg met de groepsvoorzitter. 

• Erop toezien dat het huishoudelijk reglement van de groep wordt nageleefd. 

• Het bewaken van het kwaliteitsniveau, normen en waarden. Samen met het dagelijks bestuur 
hierop toezien. De coördinatie hiervan ligt bij de groepsbegeleider. 
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13.1.4 Praktijkbegeleider 

Taken van de praktijkbegeleider: 

• Bewaken van de kwaliteit van de teams en de individuele vrijwilligers. 

• Ondersteunen van vrijwilligers in het behalen van de competenties voor hun functie. 

• Ondersteunen van vrijwilligers in hun persoonlijke ontwikkeling. 

• Beoordelen van de competenties. 

• Faciliteren van goed leerklimaat 

• Aanvragen van het assessment bij de praktijkcoach. 

• Bewaken van de kwaliteit van het spelaanbod. 
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14 Bijlage 3 voorbeeld ontruimingsplattegrond 

 

 


