Huishoudelijk reglement vereniging
Deze 4.1 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 groepsraad worden 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.
1. Naam
De vereniging heet voluit: Scouting Olivier van Noort II
Hierna aangehaald als: de vereniging
2. Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel het bieden van een plezierige vrijetijdsbesteding via de speltak
eenheden. Een goed scoutingspel wordt gespeeld dat aansluit bij de beschrijving van het
spelaanbod zoals gehanteerd door Scouting Nederland en dat gericht is op de doelstelling van het
spel: het op plezierige wijze, gebaseerd op de spelvisie, ondersteunen van de ontwikkeling van
kinderen en jongeren.
3. Middel
Het middel dat de vereniging gebruikt om de doelstelling te verwezenlijken zijn de bepalingen in
de statuten en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
4. Groepsopbouw
De vereniging is opgebouwd uit de onderstaande speltakken. De leeftijd is ter beoordeling van
het betreffende speltak teamleider en de wettelijke vertegenwoordiger(s):
Bevers:

vanaf 05 jaar t/m 07 jaar;

Welpen:

vanaf 07 jaar t/m 10 jaar;

Junioren:

vanaf 10 jaar t/m 12 jaar;

Zeeverkenners:

vanaf 12 jaar t/m 15 jaar;

Wilde Vaart:

vanaf 15 jaar t/m 18 jaar;

Stam:

vanaf 18 jaar t/m 30 jaar;

Plusscouts:

vanaf 30 jaar.

5. De vereniging
De vereniging bestaat uit:
•

Het Bestuur;

•

De Groepsraad;

•

De Jeugdleden.

6. De groepsraad
De groepsraad is het hoogste overlegorgaan voor alle verenigingszaken en het draagt de
verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken. De groepsraad bestaat uit:
•

Alle leden van het bestuur;

•

Alle leden van de stichting;

•

Het speltak-leidingteam;

•

Afgevaardigde namens de jeugdleden van de speltakken.
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7. Besluitvorming
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden besluiten in de groepsraad genomen met een
eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen tellen niet mee ter
bepaling van de uitslag van de stemming. De stemming over personen geschiedt schriftelijk.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. Bij een schriftelijke stemming stemt de voorzitter niet
mee, maar neemt bij even stemmen het besluit.
8. Het bestuur
Het bestuur heeft als functie het verschaffen van een rechtspersoon aan de vereniging en ervoor
te zorgen dat besluiten van de groepsraad worden uitgevoerd en staat ten diensten aan de
groepsraad. Alle leden van het bestuur zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het
bestuur draagt zorg voor de verenigingsadministratie, stelt een jaarverslag op over de gang van
zaken van het verenigingsjaar en maakt een financieel jaarverslag. De functies van voorzitter en
groepsbegeleider zijn onverenigbaar met de functie van een speltakleider. Ten minste de helft
van de leden van het bestuur dient 21 jaar of ouder te zijn. De minimum leeftijd van de
voorzitter van het bestuur is 21 jaar. De minimum leeftijd van de overige bestuursleden is 18
jaar. Het bestuur bestaat tenminste uit:
•

Een voorzitter;

•

Een secretaris;

•

Een penningmeester;

•

Een groepsbegeleider;

9. Vergaderingen
De groepsraad vergadert tenminste vier maal per jaar en zoveel meer als het bestuur nodig acht.
Wanneer tenminste 4 leden van de groepsraad een verzoek indienen voor een
groepsraadsvergadering, zal deze onder opgave van de onderwerpen binnen veertien dagen
plaatsvinden. Het bestuur vergadert ook tenminste vier maal per jaar en zoveel vaker dan het
bestuur dit nodig acht.
10. De stichting
De stichting heeft als functie het beheren en beschikbaar stellen van alle bezittingen, huisvesting
en financiën voor vereniging. De stichting kent een eigen reglement.
11. Het speltak-leidingteam
Het leidingteam van een speltak draagt onder verantwoordelijkheid van het bestuur zorg voor
het aanbieden van de juiste spelmogelijkheden. Alle leden van het speltak-leidingteam moeten
zijn benoemd door de groepsraad. Het speltak-leidingteam bestaat uit:
•

Bevers speltak leiding met een teamleider ouder dan 18 jaar;

•

Welpen speltak leiding met een teamleider ouder dan 18 jaar;

•

Junioren speltak leiding met een teamleider ouder dan 18 jaar;

•

Zeeverkenner speltak leiding met een teamleider ouder dan 21 jaar;

•

Wilde Vaart speltak begeleiding met een teambegeleider ouder dan 21 jaar;

•

Stam afgevaardigde ouder dan 18 jaar;

•

Plusscouts afgevaardigde ouder dan 30 jaar.
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12. Groepskader
Het groepskader bestaat uit de leden van de groepsraad samen met de aspirant speltak leiding.
13. Aspirant speltak leiding
Jeugdleden die langer dan 2 jaar lid van de Wilde Vaart zijn, kunnen met toestemming van de
speltak teambegeleider assisteren in een andere speltak als aspirant speltak leiding. Aspirant
speltak leiding behoren niet tot de groepsraad.
14. Jeugdleden
Jeugdleden zijn alle overige leden.
15. Rechten en plichten
Jeugdleden hebben het recht om het scoutingspel te kunnen spelen in een speltak. Jeugdleden
zijn verplicht tot betaling van de vastgestelde maandelijkse contributie door de groepsraad. Voor
diegene die nog geen lid zijn van de vereniging en boven aan de wachtlijst staan mogen drie
opkomsten meemaken. Daarna wordt in overleg met de wettelijke vertegenwoordiger(s) bepaald
of het toekomstig lid tot de vereniging kan toetreden.
16. Aanmelding van het lidmaatschap
Lid van de vereniging word als je, door invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier
en een machtiging incassoformulier. Tot de leeftijd van achttien jaar wordt de aanmelding door
de wettelijke vertegenwoordiger(s) gedaan. Ieder nieuw lid wordt ingeschreven bij Scouting
Nederland. De contributie wordt betaald per maand door middel van een incassomachtiging.
Bij scouting hoort een uniform, een z.g. Scoutfit. Bij inschrijving dient deze aangeschaft te
worden voor eigen rekening en zich aan de uniformvoorschriften van het betreffende speltak te
houden. Het uniform bestaat uit een blouse, das en een pet van de vereniging. De dasring en
specifieke insignes worden door de speltak teamleider van de betreffende speltak aangeboden.
Ieder lid moet WA verzekerd zijn en ieder lid van Scouting Nederland is aanvullend verzekerd bij
Scouting Nederland. Dat wil zeggen dat er bij schade in eerste instantie een beroep op uw eigen
WA verzekering gedaan zal worden. Indien dit niet toereikend is, zal er een beroep gedaan
worden op de scouting WA verzekering.
Er worden door de vereniging acties georganiseerd om de contributie zo laag mogelijk te kunnen
houden. Er wordt van uw kind verwacht aan deze actie(s) deel te nemen om deze actie(s) tot
een succes te maken.
17. Op het water
Bij de welpen is het lid verplicht tot het dragen van een zwemvest bij een activiteit op het water.
Deze worden ter beschikking gesteld door de vereniging. Bij de junioren, zeeverkenners en wilde
vaart is het lid verplicht tot het dragen van een reddingsvest bij activiteiten op het water,
wanneer de speltakleiding dit nodig acht. Deze worden het eerste jaar ter beschikking gesteld
door de vereniging, daarna wordt verwacht dat het lid zelf een reddingsvest aanschaft.
Automatische reddingsvesten moeten eens in de twee jaar gekeurd worden bij een erkend
keuringsstation, hierin voorziet de vereniging in het organiseren. Kosten voor de aanschaf en het
onderhoud van een reddingsvest is voor het desbetreffende lid. Zwemdiploma A is verplicht bij
het speltak welpen, zwemdiploma B is verplicht bij de speltakken junioren, zeeverkenners en
wilde vaart.
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18. Wijziging
Een adreswijziging dient via email (secretaris@ovn2.nl) te worden gemeld bij de secretaris van
de vereniging en mondeling bij de speltak teamleider. Omstandigheden waarvan de speltak
leiding in de omgang met uw kind op te hoogte behoren te zijn, moeten het liefst via email aan
hen doorgegeven worden. Denk hierbij ook aan scheiding, overlijden, ziekte. Zodat de leiding zo
goed mogelijk met uw kind kan omgaan in moeilijke tijden. De vereniging hanteert hiervoor een
protocol van Scouting Nederland. E-mailadressen van de speltak teamleiders vind u op de
website www.ovn2.nl.
19. Contributie
Contributie is het periodiek door een lid van de vereniging bij te dragen bedrag aan de
vereniging voor het behouden van zijn of haar lidmaatschap. De contributie wordt betaald per
maand door middel van een incassomachtiging met het incassant ID NL11ZZZ411725450000.
De contributie voor een jeugd lid is € 13,50 de contributie voor Plusscouts is € 7,-. De
maandelijkse contributie wordt door de groepsraad vast gesteld. Contributieteruggave is niet
mogelijk.
20. Vrijstelling van contributie
Leden van het bestuur, de door de groepsraad aangenomen speltak leiding, de media beheerder,
de schippers van De Hope en de ledencommissie van de stichting kunnen gebruik maken van de
vrijstelling voor het betalen van de contributie.
21. Opzeggen van het lidmaatschap
De opzegtermijn van het lidmaatschap is één maand. Opzeggen van het lidmaatschap kan per
email aan de speltakleider. Bij opzegging van het lidmaatschap vervalt het ondertekende
machtiging incassoformulier. Tot de leeftijd van achttien jaar wordt de opzegging door de
wettelijke vertegenwoordiger(s) gedaan. Contributieteruggave is niet mogelijk.
22. Schorsing
Jeugdleden die zonder geldige reden te laat komen en of zich misdragen, kunnen voor een
bepaalde tijd geschorst worden. Schorsing wordt door het speltak teamleider gemeld bij de
wettelijke vertegenwoordiger(s), de speltakouder en de groepsbegeleider. Kaderleden kunnen
geschorst worden voor dezelfde redenen. Schorsing van kaderleden gebeurd op voordracht van
bestuur.
23. Royement van het lidmaatschap
Bij regelmatige afwezigheid zonder enig bericht kan het betreffende lid geroyeerd worden.
Royement van het lidmaatschap wordt uitsluitend door de groepsraad uitgesproken op
schriftelijke voordracht van het betrokken speltakteam leider en het bestuur. Tegen het
royement kan het betreffende lid in beroep gaan bij Scouting Nederland.
24. Donateurs
Iedereen die de vereniging financieel steunt met een jaarlijkse bijdrage van minimaal
€ 25, wordt als donateur ingeschreven. Donateurs ontvangen het jaarverslag, een eventueel
verschijnend verenigingsblad en worden uitgenodigd op alle evenementen die de vereniging als
geheel organiseert, tenzij de groepsraad anders beslist.
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25. Sponsoren
Sponsoren die de vereniging financieel en of in natura ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage
van minimaal € 500,- hebben recht op uitdraging van hun naam door middel van advertenties,
acties en of afgesproken regels. Sponsoren ontvangen het jaarverslag, een eventueel
verschijnend verenigingsblad en worden uitgenodigd op alle evenementen die de vereniging als
geheel organiseert, tenzij de groepsraad anders beslist.
26. De opkomsten
De opkomsttijden van de speltakken zijn omschreven op website van de vereniging www.ovn2.nl
bij het betreffende speltak. Opkomsttijden die sterk afwijken van het gangbare dienen aan alle
betrokkenen minimaal twee weken van tevoren bekend worden gemaakt. Afwezigheid bij een
opkomst wordt als volgt gemeld:
•

Speltak teamleiders melden dit bij hun eigen speltak leiding;

•

Speltak leiding melden dit bij hun speltak teamleider;

•

Jeugdleden melden dit bij hun de teamleider.

De Penningmeester faciliteert maandelijks een lijst van de betalende leden dit vormt de basis
van de presentielijst per speltak. Op deze presentielijst wordt de aanwezigheid van de leden per
opkomst bijgehouden.
27. Activiteiten
Activiteiten waar meerdere speltakken aan kunnen meedoen worden eerst aan het bestuur
gemeld. Het bestuur beslist in overleg. Activiteiten waar meerdere speltakken aan kunnen
meedoen worden aan de betreffende speltakken voorgelegd. Die vaardigen minimaal een
persoon uit om zitting te nemen in de organisatie van de activiteit(en). De door hun genomen
besluiten worden aan de betreffende speltakken doorgegeven en aan de groepsraad.
Activiteiten die kosten met zich meebrengen die niet of slechts ten delen uit speltakgeld en of
deelnemersbijdragen worden betaald, dienen aan de groepsraad te worden voorgelegd. Deze
onderzoekt of de activiteit(en) binnen de goedgekeurde begroting vallen. Is dit niet het geval,
dan zal in overleg met het bestuur bepaald worden of de geplande activiteit(en) alsnog op
andere wijze door kunnen gaan. Activiteiten die gefinancierd zijn uit één of meerdere bronnen en
waar na afloop nog een restbedrag is overgebleven of een bedrag tekort komt, dienen als volgt
te worden afgehandeld:
•

Wanneer het totale budget uit speltakgeld bestaat vloeit het restant evenredig terug in
de speltakkas(sen). Wanneer het totale budget uit meerdere bronnen van inkomsten
stamt, krijgt ieder speltak een evenredig deel terug;

•

Een negatief saldo wordt uit het kapitaal van de vereniging bijgepast tot 10 % van het
totale budget of tot maximaal € 250. Het dan nog resterende negatieve saldo wordt met
financiële acties door de desbetreffende speltaken terug betaald;

•

Activiteiten waarvoor een financiële bijdrage van de jeugdleden wordt verlangd, kunnen
pas doorgang vinden nadat door de deelnemers een deelnameformulier is ingevuld en
ondertekend. Tot de leeftijd van achttien jaar wordt dit door de wettelijke
vertegenwoordiger(s) gedaan;

•

Een overschot boven de € 150,- wordt terug gestort naar de vereniging.
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28. Aansprakelijkheid
De vereniging en de stichting nog het bestuur en speltak leiding is niet aansprakelijk voor
zoekgeraakte eigendommen. De vereniging en of de stichting nog het bestuur en of de speltak
leiding is niet aansprakelijk voor zaakschade, vermogensschade, schade door of tijdens vervoer
en of letselschade die door een lid of leden zijn ontstaan. Schade toegebracht aan de inventaris
c.q. het clubgebouw en ander materiaal door leden wordt verhaald op grond van wettelijke
aansprakelijkheid. De vereniging heeft geen reis- en bagageverzekering,
rechtsbijstandverzekering, aanvullende autocascoverzekering, JOTA-JOTI-verzekering, opstal- en
inboedelverzekering, aanvullende verzekeringen voor evenementen, transport/verblijfsverzekering en geen glasverzekering. Indien er deel wordt genomen aan een kamp of
evenement dient het lid hier zelf voor zorg te dragen.
29. Het clubhuis
Voor gebruik van het clubhuis is er een lijst met huisregels deze is te downloaden vanaf de
website www.ovn2.nl.
30. 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
en een willekeurig wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdlid. 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. 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 de 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
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rekening. De penningmeester beheerd en ontvangt geen contant geld. De penningmeester kan
contant geld faciliteren of storten op verzoek van een speltak voor een kamp of evenement.
Speltakken beheren een eigen kas voor de uitgaven die de opkomsten, kampen of evenementen
met zich meebrengen. Hiervan wordt een uitgave verantwoording gevoerd door het speltak
gelijk aan het bankafschrift van het speltak. Controle van speltakkassen wordt maandelijks door
de penningmeester gedaan naar aanleiding van de bankafschriften en aan het einde van het
boekjaar door de kascommissie.
31. 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.

32. Wachtlijsten
Wanneer een speltak het maximale aantal jeugdleden heeft bereikt, wordt een wachtlijst
aangelegd. Plaatsing op de lijst gaat op geboortejaar met de maximaal aantal leden van een
geboortejaar per leeftijdsgroep. Deze groepen zijn zo vastgesteld dat de vereniging kan
waarborgen dat elk kind voldoende aandacht kan krijgen van onze vrijwilligers. Om deze
leeftijdsgroepen te kunnen handhaven hanteren we per speltak een maximum per geboortejaar.
Bevers:

vanaf 05 jaar t/m 07 jaar maximaal leden aantal 18;

Welpen:

vanaf 07 jaar t/m 10 jaar maximaal leden aantal 24;

Junioren:

vanaf 10 jaar t/m 12 jaar maximaal leden aantal 24;

Zeeverkenners:

vanaf 12 jaar t/m 15 jaar maximaal leden aantal 30;

Wilde Vaart:

vanaf 15 jaar t/m 18 jaar maximaal leden aantal 18;

Als een lid zich wil aanmelden zal eerst gekeken moeten worden of het maximaal leden aantal
van het geboortejaar bij de desbetreffende speltak niet is overschreden. Is het maximaal per
geboortejaar nog niet overschreden dan kan het kind direct lid worden van de vereniging. Is dit
niet het geval dan komt het kind op de wachtlijst bij een betreffende speltak en kan het kind pas
toe treden binnen de vereniging als er voldoende plek is in het betreffende geboortejaar en
speltakmaximum.
33. Nieuwe speltak leiding
Nieuwe speltak leiding wordt aangedragen door de groepsbegeleider aan de groepsraad. De
nieuwe speltak leiding wordt aangesteld na meerderheid van stemming in de groepsraad en
wordt één maal per jaar voor het overvliegen van de jeugdleden geïnstalleerd door de
groepsvoorzitter. Samen met de groepsbegeleider sluit je, je aan bij het door Scouting Nederland
gevoerde beleid op het gebied van omgangsvormen. Indien de functie van de groepsbegeleider
niet is vervult wordt een nieuwe speltak leiding wordt aangedragen door het bestuur.
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34. Nieuw speltak teamleider
Een nieuw speltak teamleider, wat ook door de overige speltak leiding als de nieuwe speltak
teamleider wordt aangedragen moet voldoen aan de volgende criteria:
•

Een introductiegesprek met de groepsbegeleider;

•

Het behalen van de kwalificatie voor leidinggevende via Scouting Nederland;

•

Een positief evaluatiegesprek met de groepsbegeleider na afronding van de kwalificatie
voor leidinggevende.

Indien de functie van de groepsbegeleider niet is vervult wordt een introductiegesprek en het
evaluatiegesprek gehouden door het bestuur.
Een jaar na de installatie wordt van de nieuwe speltak teamleider verwacht dat hij of zij het
beleidsplan van de vereniging gaat volgen om zijn functioneren te kunnen verbeteren, of eisen
die Scouting Nederland verlangt voor de functie.
35. Verklaring Omtrent het Gedrag
Voor het uitoefenen van een functie binnen de vereniging of stichting is het noodzakelijk dat
betrokkene aan het betreffende bestuur een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), afgegeven
door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft overlegd waaruit blijkt dat tegen de
benoeming geen bezwaar bestaat. De Verklaring Omtrent het Gedrag dient vóór (eerste)
benoeming aangevraagd te worden voor de functieaspecten die relevant zijn voor de functie,
waaronder in ieder geval de aspecten binnen de risicogebieden Personen en Informatie. Het
bestuur bepaalt welke aanvullende aspecten relevant zijn en in welke gevallen een nieuwe VOG
gewenst is.
36. Alcohol, drugs en roken
De vereniging verbied het gebruik van drugs of het in bezit hebben van drugs tijdens
verenigingsbijeenkomsten. De vereniging is van mening dat er tijdens bijeenkomsten waar
jeugdleden en jongeren activiteiten met elkaar ondernemen geen alcohol wordt gebruikt en geen
tabak wordt gerookt. Een sober gebruik van alcohol of het roken van tabak is mogelijk tijdens
bijeenkomsten met kaderleden of bij activiteiten van Stam, Plusscouts of vrijwilligers van 18 jaar
en ouder.
37. Gedragscode
De vrijwilliger zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het jeugdlid zich veilig en
gerespecteerd voelt. De vrijwilliger gaat zo om met een lid dat zijn/haar waardigheid niet wordt
aangetast. De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van het jeugdlid dan
functioneel noodzakelijk is. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering
en misbruik ten opzichte van het jeugdlid. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties
tussen vrijwilliger en jeugdlid tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden
beschouwd als seksueel misbruik.
De vrijwilliger raakt het jeugdlid niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke
verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. De vrijwilliger gaat tijdens
kampen en activiteiten met respect om met jeugdleden en de ruimtes waarin zij zich bevinden,
zoals slaapzalen, tenten, omkleedruimten, douches etc. De vrijwilliger beschermt het jeugdlid
naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en ziet er
actief op toe dat de gedragscode door iedereen die bij het jeugdlid is betrokken, wordt
nageleefd.
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Als de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij
vermoedens van seksueel misbruik, is hij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur. De
vrijwilliger krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. In die
gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van
bepaald gedrag zal de vrijwilliger in de geest van de gedragscode handelen en zo nodig daarover
in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.
38. Ongewenst gedrag
Elk (vermoeden van) ongewenst gedrag moet gemeld worden aan het bestuur.
In voorkomende gevallen dient te worden gehandeld overeenkomstig het bepaalde in het
Protocol ongewenst gedrag van Scouting Nederland.
39. Beeld- en of geluidsmateriaal
De vereniging wil zich ook via media positief profileren. Daarbij hoort het publiceren van foto's
en video's van onze activiteiten. In beginsel is voorafgaande toestemming van de
geportretteerde niet nodig, maar het uitgangspunt hierbij is altijd dat het gepubliceerde
beeldmateriaal op geen enkele wijze schadelijk of kwetsend zijn. Binnen de vereniging gelden
hierover de volgende regels. Waar hieronder wordt gesproken over 'foto's', wordt ook bedoeld
ander beeld- of geluidsmateriaal.
•

Foto's van (ex)leden kunnen gepubliceerd worden op (social) media tenzij het redelijk
belang van de geportretteerde zich hiertegen verzet.

•

Foto's in badkleding of onderkleding worden niet openbaar gepubliceerd.

•

Foto's die als gênant kunnen worden ervaren worden niet openbaar gepubliceerd.

•

Zoals elke uiting op social media dienen ook foto's in overeenstemming te zijn met goede
smaak en fatsoen en verenigbaar te zijn met de doelstellingen en aard van Scouting
Olivier van Noort II, zulks te beoordelen door het bestuur.
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40. Social Media
Social media hoort bij de vereniging het biedt kansen om te laten zien dat je trots bent op
Scouting. Social media gebruik kan ook veel vragen oproepen. Privé-gerelateerde zaken en
Scouting gerelateerde zaken zijn bijvoorbeeld niet (meer) zo gemakkelijk te scheiden. En dat
hoeft ook niet. Uitgangspunt is dat social media een waardevolle bijdrage aan de verenging
levert. Echter om de veiligheid van iedereen te waarborgen en misverstanden te voorkomen
dient iedereen zich te houden aan de punten:
•

het gedrag van vrijwilligers op social media wijkt niet af van wat binnen vereniging

•

je kan kennis en andere waardevolle informatie die betrekking heeft op de vereniging

Scouting Olivier van Noort II gebruikelijk is.
en/of de stichting delen op eigen accounts, mits die informatie niet vertrouwelijk is en de
vereniging en/of de stichting niet schaadt.
•

In beginsel gebeurt het delen van informatie op persoonlijke titel. Zorg dat hierover geen
misverstand kan ontstaan. Bijvoorbeeld: als je reageert in een discussie op de
facebookpagina van Scouting Nederland, dan kan je aangeven dat dit 'je persoonlijke
mening is die niet overeen hoeft te komen met het standpunt van de vereniging.

•

Leidinggevenden, bestuurders en andere vrijwilligers van de groep zijn zich bewust van
het feit dat alle leden kunnen lezen wat zij schrijven en moeten zodoende nagaan of zij
op persoonlijke titel kunnen publiceren.

•

Bij het gebruik van social media dienen beeld-, auteurs- en citaatrecht gerespecteerd te
worden.

•

Bij het gebruik van social media mag geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie
verstrekt worden over leden en/of de vereniging en/of de stichting.

•

Leidinggevenden, bestuurders en ander vrijwilligers die een online 'vriendschap' aangaan
met jeugdleden, dienen zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid en
voorbeeldfunctie die zij hebben. Berichten die zij op plaatsen op een voor jeugdleden
toegankelijk profiel, dienen dus te passen bij die voorbeeldfunctie. Ook indien het bericht
niets te maken heeft met de vereniging. Bijvoorbeeld: het is prima om privé flink los te
gaan op een festival, maar foto's daarvan kunnen niet op een voor jeugdleden
toegankelijk profiel.

•

Houdt communicatie op social media met jeugdleden publiekelijk.

•

Ga niet in discussie met ouders, jeugdleden of andere betrokkenen van de vereniging
(voer de discussie in een gesprek tijdens de opkomst).

41. Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de groepsraad.
EINDE
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