1. Huishoudelijk reglement stichting
Deze 4.0 versie van het huishoudelijk reglement is vastgesteld door de groepsraad op 9
december 2016. Het huishoudelijk reglement wordt elke twee jaar opnieuw vastgesteld door de
groepsraad. Besluiten die tussendoor door de voorzitter van de stichting wordt genomen, zijn per
direct van kracht, ook als ze nog niet in het reglement zijn opgenomen. Voor actuele wijzigingen
is het daarom van belang ook de website van Scouting Olivier van Noort II te raadplegen op
www.ovn2.nl.
2. Naam
De stichting heet voluit: Stichting Zeeverkennersgroep Olivier van Noort II
Hierna aangehaald als: de stichting.
3. Doelstelling
De stichting is ten diensten van de vereniging en kan uitsluitend een stichting zijn waarin de
bezittingen van de vereniging zijn ondergebracht.
4. Functie
De stichting heeft als functie het beheren en beschikbaar stellen van alle bezittingen, huisvesting
en financiën voor de vereniging.
5. Doel
De stichting heeft het doel behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de
vereniging Scouting Olivier van Noort II door de huisvesting en materiële belangen van de
groepsvereniging te behartigen.
6. Wettelijke regels voor de stichting
De stichting is een rechtspersoon die zelfstandig aan het rechtsverkeer deelneemt. De akte van
oprichting moet de statuten van de stichting inhouden.
7. Benoeming en ontslag
De bestuurders en commissieleden van de stichting worden door de groepsraad benoemd in
functie of ontslagen uit functie, de stichting heeft geen leden. Alle bestuurders van de stichting
zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
8. Het bestuur
Het bestuur van de stichting heeft maximaal negen leden. De meerderheid van het aantal leden
in het bestuur zijn leden uit de groepsraad van de vereniging. Wordt het lidmaatschap van de
groepsraad beëindigd, dan eindigt ook het bestuurslidmaatschap van de stichting. Het
stichtingsbestuur bestaat minimaal uit:
•

een voorzitter;

•

een secretaris;

•

een penningmeester.
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9. De stichtingsraad
De stichtingsraad is het overlegorgaan voor alle stichtingszaken en het draagt de
verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken. De stichtingsraad bestaat minimaal uit:
•

Het bestuur

•

De kledingcommissie;

•

De materiaalcommissie;

•

De Hopecommissie.

10. De kledingcommissie
De kledingcommissie heeft als functie het ter beschikking stellen en onderhouden van de
kostuums en de verkoop van petten en dassen van de vereniging aan leden van de vereniging.
Het informeren en adviseren over de gang van zaken naar de stichtingsraad.
11. De materiaalcommissie
De Materiaalcommissie heeft als functie het onderhouden en of vervangen van materiaal. Het
inventariseren en controleren van alle materialen en het uitvoeren van werkzaamheden aan het
gebouw en terrein. Het informeren en adviseren over de gang van zaken naar de stichtingsraad.
12. De Hopecommissie
De Hopecommissie heeft als functie het onderhouden en of vervangen van alles wat te maken
heeft met de sleepboot 'De Hope'. Het inventariseren, controleren en aanvullen van alle
materialen van De Hope. Het er op toezien dat het Reglement voor de Hope wordt gehandhaafd.
Het zorgen voor schippers als er met De Hope wordt gevaren. Het informeren en adviseren over
de gang van zaken naar de stichtingsraad.
13. Het clubhuis gebruik
Voor gebruik van het clubhuis is er een lijst met huisregels. Deze regels worden in onderling
overleg tussen de stichting en de vereniging opgesteld en dienen door alle partijen gehandhaafd
te worden.
14. Financiën
Een maal per jaar wordt verantwoording afgelegd van het financieel boekjaar door een overzicht
en jaarverslag opgesteld door de penningmeester nadat deze decharge is verleend door de
kascommissie. De Kascommissie bestaat uit tenminste twee leden van het speltak-leidingteam
van de vereniging en een willekeurig wettelijke vertegenwoordiger van een juniorlid van de
vereniging. Deze kascommissie controleert het verschil in kapitaal van de vereniging en van de
stichting en bekijkt of het verschil wordt gedekt door de in en uitgaven van het boekjaar en
brengt daarover verslag uit aan de groepsraad en geeft eventueel advies ter verbetering.
De vereniging, de stichting en speltakken leveren in december van het lopende jaar een
begroting in van hun wensen voor het komende boekjaar. Deze begroting geeft een goed en
gedetailleerd inzicht in de toekomstige geplande inkomsten en uitgaven. Deze wensen worden
verwerkt in een definitieve begroting voor het komende boekjaar. De definitieve begroting moet
worden vastgesteld door de groepsraad.
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Voor aankopen die niet in de goedgekeurde definitieve begroting staan is vooraf toestemming
nodig van de groepsraad. Deze bepaald na overleg met het bestuur of binnen het boekjaar nog
ruimte is voor dergelijke uitgaven. Pas na toestemming van het bestuur mag tot aanschaf
worden overgegaan.
Voor aankopen die zonder instemming van de groepsraad zijn gedaan, kunnen er toe leiden dat
de betreffende persoon of personen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het totale
bedrag, tenzij deze persoon of personen kunnen aantonen aan de groepsraad dat er in goed
vertrouwen is gehandeld. Tot is aangetoond dat er uit goed vertrouwen is gehandeld aan de
groepsraad, besluit de groepsraad of er een terug betaling plaats vind.
Geldopname, verrekeningen en verantwoording van uitgaven voor de vereniging of voor de
stichting loopt altijd via de penningmeester. Kleine aankopen tot € 200,- kunnen in noodgevallen
persoonlijk worden voorgeschoten of uit andere bronnen worden betaald.
De penningmeester ontvangt alleen geld wat bestemd is voor de vereniging of voor de stichting,
via de daarvoor bestemde Rabobank rekening. De penningmeester betaald alleen kosten die zijn
gemaakt door de vereniging of door de stichting via de daarvoor bestemde Rabobank rekening.
Uitbetaling na overlegging van aankoopbewijzen gaan via de daarvoor bestemde Rabobank
rekening. De penningmeester beheerd en ontvangt geen contant geld.
15. Reis en vervoerskosten
Reis en vervoerskosten die ten behoeve van de vereniging worden gemaakt, worden voorgelegd
aan het bestuur en kunnen als volgt worden verrekend:
•

Reizen met een aanhangwagen wordt € 0,25 per kilometer vergoed;

•

Reizen met gemotoriseerde privémiddelen, volgens de regels van de belastingdienst in
dat jaar;

•

Reizen met openbaar vervoer, de gemaakte kosten na overleg van de vervoersbewijzen;

•

Deze vergoedingen gelden voor reizen vanaf 15 kilometer enkele reis.

16. Vergaderingen
De stichting vergadert tenminste twee maal per jaar en zoveel meer als het bestuur nodig acht.
Wanneer tenminste drie leden van de stichting een verzoek indienen voor een vergadering, zal
deze onder opgave van de onderwerpen binnen veertien dagen plaatsvinden.
17. Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting, in overleg
met de voorzitter van de vereniging. Hierover is de voorzitter van de stichting verplicht uitleg te
geven in de groepsraad.
EINDE
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