
Huishoudelijk Reglement

Stichting Zeeverkennersgroep Olivier van Noort II

Deze vijfde versie van het huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur op 12-06-2020.
Besluiten die tussendoor door het bestuur worden genomen, zijn per direct van kracht, ook als ze
nog niet in het reglement zijn opgenomen. De secretaris is verantwoordelijk dat de wijzigingen op
korte termijn worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement van
de stichting is een aanvulling op de statuten van de stichting en de statuten & het huishoudelijk
reglement van Scouting Nederland.



1 Naam

De stichting draagt de naam: Stichting Zeeverkennersgroep Olivier van Noort ll. De stichting
heeft haar zetel in Schoonhoven, gemeente Krimpenerwaard. Hierna ook wel te noemen: de stichting.

2 Doel

De stichting heeft ten doel: behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van
de groepsvereniging (Scouting Olivier van Noort II), de �nanciële en materiële belangen van de
groepsverening te behartigen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verbandhoudt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

3 Middel

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

� het behartigen van de �nanciële en materiële belangen van de groepsvereniging;

� het verkrijgen en beheren aan de groepsvereniging; van goederen, waaronder registergoederen,
dienstbaar aan de groepsvereniging;

� alle overige geoorloofde middelen die niet in strijd zijn met het doel en de belangen van de
groepsvereniging of van de stichting.

4 Bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur bestaat uit ten minste
vijf en maximaal zeven leden. Alle bestuursleden zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De meerderheid van het aantal leden van het bestuur bestaat uit leden uit de groepsraad van de
groepsvereniging. Leden van het bestuur zijn lid van de vereniging Scouting Nederland.

Besluiten tot benoeming, schorsing en ontslag worden genomen door het bestuur met een meerderheid
van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het bestuur kiest uit zijn midden
een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en voorzitter kunnen
niet in één persoon worden verenigd.

Als een bestuurder zijn lidmaatschap van het bestuur eindigt door aftreden, dient dit te schriftelijk
te geschieden met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden. Indien in het bestuur een
vacature ontstaat, meldt het bestuur dat onverwijld aan de groepsvereniging. Als er een bestuurslid
nodig is vanuit de groepsraad, dan draagt de groepsraad een lid aan bij het bestuur van de stichting.

Leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Periodiek
aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Elk jaar treedt een/derde of daaromtrent van
de leden van het bestuur af volgens het door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande
dat voor de eerste bestuursleden een daarvan afwijkend rooster van aftreden zal worden vastgesteld.
Bestuursleden die in een tussentijdse vacature zijn benoemd, nemen op het rooster van aftreden de
plaats van hun voorganger in. Het rooster van aftreden wordt digitaal opgeslagen in het archief.

5 Vergaderingen

Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar of zo dikwijls de voozitter ofwel - ten
minste twee bestuursleden dit gewenst acht(en). De bijeenroeping geschiedt door schriftelijke of
elektronische mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste tien dagen, de
dag van oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. Bij de oproeping worden de te
behandelen ondenwerpen, alsmede plaats en tijdstip van de vergadering vermeld. De secretaris roept
op tot de vergaderingen en maakt van hetgeen ter vergadering behandeld en besloten is notulen op,
die door de secretaris en de voorzitter voor akkoord worden ondertekend in de vergadering waarin de
notulen worden vastgesteld. Een afschrift van de notulen wordt gezonden aan de groepsvereniging en
digitaal opgeslagen in het archief.
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6 Besluitvorming

Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is
daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen. Tenzij in de statuten anders
wordt bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. De stemmingen
geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Stemming bij acclamatie
is geoorloofd indien geen van de bestuursleden zich daartegen verzet. Mocht bij stemming over
personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming
paatshebben. Indien dan ook geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussen stemming worden
beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of een herstemming
de stemmen. dan beslist het lot. Indien een voorstel zaken betreft, geeft bij staking van stemmen de
stem van de voorzitter de doorslag. Blanco stemmen en niet op geldige wijze uitgebrachte stemmen
worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. leder bestuurslid heeft één stem, tenzijn de statuten
anders wordt bepaald. Stemmen bijvolmacht is niet toegestaan.

7 Adviseurs

Het bestuur van de stichting kan één of meer adviseurs benoemen. Een adviseur heeft het recht
de vergaderingen van het bestuur bij te wonen en deel te nemen aan de beraadslagingen. De adviseur
heeft geen stemrecht en is geen lid van het bestuur.

8 Inventaris

Het bestuur van de stichting houdt een, digitaal in het archief opgeslagen, inventarislijst bij van
alle bezittingen die zij beheert. Voor het gebruik van deze bezittingen door de groepsvereniging
gelden huisregels.

9 Gedragsnormen

Alle bestuursleden en adviseurs dienen aan het bestuur een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG), afgegeven door het betre�ende Ministerie, te overleggen. De Verklaring Omtrent het Gedrag
dient binnen drie jaar vernieuwd te worden. Op de volgende functieaspecten wordt getoetst: 'Personen,
Informatie, Aansturen Organisatie & Geld'. Daarnaast dienen alle bestuursleden en adviseurs zich
te houden aan de gedragsnormen van Scouting Nederland.

10 Aansprakelijkheid

De stichting is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, zaakschade, vermogensschade,
schade door/tijdens vervoer en of letselschade die door leden van de groepsvereniging zijn ontstaan.
Schade toegebracht aan de inventaris van de stichting en ander materiaal wordt verhaald op grond
van wettelijke aansprakelijkheid.

11 Organisatie van de �nanciën

11.1 Vermogen

Het bestuur is verplicht van de vermogens toestand van de stichting zodanige aantekening te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. Het bestuur
is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen van de stichting wat wordt gevormd door:

� Het kapitaal dat bij haar oprichting eventueel is afgezonderd;

� Subsidies en donaties;
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� Verkrijgingen krachtens schenking of erfrecht, verkrijgingen krachtens overeenkomst, waaronder
tegenprestaties uit hoofde van huurovereenkomsten;

� Verkrijgingen van de groepsvereniging;

� Alle andere gelden en goederen welke de stichting overigens mocht verkrijgen en overige bate.

11.2 Kascommissie

Het bestuur benoemt in de laatste bestuursvergadering van het kalenderjaar de kascommissie
voor het komende boekjaar bestaande uit ten minste twee leden die geen deel uit maken van het
groepsbestuur of stichtingsbestuur. Elk jaar dient er ten minste één nieuw lid in de kascommissie
plaats te nemen. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van de baten en lasten van de
stichting. De penningmeester is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gevraagde inlichtingen te verscha�en. Dat betekent ook dat de kascommissie onafhankelijk
kan inloggen via het internetbankieren op de bankrekening en het boekhoudprogramma. De kascommissie
controleert de volgende zaken en brengt daarover advies uit aan het bestuur:

� 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;

� Op de balans:

� De banksaldos onder debet met de bankafschriften;

� De algemene reserven onder credit;

� Of de tellingen gesommeerd overeenkomen;

� Of de nog te vorderen en nog te betalen posten geboekt zijn in het voorgaande boekjaar.

� De transactielijst van de bankreneningen met de verantwoording van de uitgave;

� Uitgaven in afwijking van de begroting;

� Of er geen contant geld bij de vereniging in omloop is;

� Of alle factuuradressen niet op het persoonlijke huis- of mailadres van de penningmeester staan;

� Op de gemachtigden, ingestelde transactielimieten en andere afspraken met de bank;

� De incassoformulieren van de contributie van alle leden;

� Of aan de voorwaarden voor subsidies wordt voldaan.

11.3 Financieel beleid

Alle transacties gedaan door het bestuur of adviseurs dienen in lijn te zijn met het doel van de
stichting en de betre�ende begroting. Daarnaast horen ze voorzien te zijn van een verantwoording in
de vorm van een factuur of kwitantie.

De kascommissie controleert het hele jaar door �nanciële mutaties binnen de stichting. Het bestuur
is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na a�oop van het boekjaar een balans, een staat van baten
en lasten en een verslag van de activiteiten van het afgelopen boekjaar op te maken. De kascommissie
controleert deze en brengt aan het bestuur verslag van haar bevindingen uit. Goedkeuring door het
bestuur van door de penningmeester overlegde verantwoording van het boekjaar, strekt deze tot
décharge. Er mag ook een accountantsverklaring worden overlegd aan het bestuur.

Elk jaar niet later dan één maand voor het einde van het boekjaar legt de penningmeester een
begroting voor het komende boekjaar ter vaststelling voor aan het bestuur. Voor aankopen die niet in
de aangenomen begroting staan is vooraf toestemming nodig van het bestuur. Het bestuur bepaald na
overleg met de penningmeester of binnen het boekjaar nog ruimte is voor de voorgestelde uitgaven.
Pas na toestemming van de penningmeester mag tot aanschaf worden overgegaan. Aankopen die
zonder instemming van de penningmeester zijn gedaan, kunnen er toe leiden dat de betre�ende
persoon of personen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het totale bedrag.
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Geldopname, verrekeningen en verantwoording van uitgavenvoor de stichting loopt altijd via de
penningmeester. 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 stichting, via de daarvoor bestemde
bankrekening. De penningmeester betaald alleen kosten die zijn gemaakt door de stichting via de
daarvoor bestemde bankrekening. Uitbetaling na overlegging van aankoopbewijzen gaan via de
daarvoor bestemde bankrekening. De penningmeester beheert en ontvangt geen contant geld. De
penningmeester kan contant geld faciliteren van de betre�ende bankrekening of kan met een omsloten
door twee groepsleden getekende verklaring contant geld storten op de betre�ende bankrekening op
verzoek van kaderleden.

11.4 Reiskosten

Reis- en vervoerskosten die ten behoeve van de stichting worden gemaakt, worden voorgelegd aan
de penningmeester en kunnen als volgt worden verrekend:

� Reizen met gemotoriseerde privémiddelen wordt ¿0,19 per kilometer vergoed;

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

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

� Deze vergoedingen gelden voor reizen vanaf 15 kilometer enkele reis.

12 Persoonsgegevens

De stichting houdt zich aan de algemene verordening gegevensbescherming en het privacybeleid
van de groepsvereniging.

13 Huisregels

De huisregels dienen nog aangeleverd te worden door het bestuur van de stichting.

13.1 Clubhuis

13.2 Ponton

13.3 De vloot

13.3.1 Kanos

13.3.2 Leliejollen

13.3.3 Lelievletten

13.3.4 De Hope

De Hope is het motorschip van de stichting. Deze geeft ondersteuning en bied veiligheid bij activiteiten
op het water aan de rest van de vloot. De Hope heeft een lengte van 9.2m, breedte van 2.3m, diepgang
van 1.2m en een hoogte van 2.20m boven de waterlijn. De moter is een DAV575 (120pk). De Hope
heeft een verklaring onthe�ng sleephaak wat vrijstelling verleent voor het certi�caat van onderzoek
volgens de Binnenvaartwet en het Binnenvaartbesluit. Met De Hope dient zorgvuldig en behoedzaam
gevaren te worden.

Als er met De Hope wordt gevaren dienen er minimaal twee personen aan boord te zijn waarvan een
door de Groepsraad erkende schipper. Een erkende schipper voldoet aan het functiepro�el Schipper
van De Hope van de vereniging. Daarin staat onder andere dat een schipper van De Hope ten
minste een klein vaarbewijs 1 moet hebben. Een schipper in opleiding mag op De Hope varen onder
begeleiding van een erkende schipper. Een meevarend lid mag varen mits er een erkende schipper
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aanwezig is met uitzondering van bijzondere verrichtingen of drukke wateren. Een schipper van De
Hope dient zich te allen tijde te houden aan het BPR.

Voor iedere vaart dient de motorolie, de spanning op de V-snaar, de koelvloeistof, het brandstofpeil
en de hoeveelheid schroefas olie gecontroleerd te worden. Indien nodig moet het roer een halve slag vet
gegeven worden. Na iedere vaart dient het logboek ingevuld te worden, het brandstofpeil gecontroleerd
te worden en De Hope zorgvuldig afgesloten te worden.

Voor het berekenen van de brandstofkosten wordt een verbruik van 10 liter per uur gerekend tegen
1,50 euro per liter. Per jaar wordt één tankbeurt vergoed door de groepsvereniging. Deze brandstof
is bedoeld voor oefenvaarten en ondersteuning van de speltakken bij hun o�ciële opkomsten op de
Lek. Buiten de opkomsten betalen de speltakken de verbruikte brandstof als ze gebruik maken van
de diensten van de Hope. In twijfelgevallen moet vooraf overlegd worden met de stichtingsvoorzitter.

Voor alle schippers zijn gezamenlijk drie sleutelbossen in omloop voor de deur, het contact, de
hangsloten en het ponton. Te allen tijde moet er één sleutelbos in Schoonhoven aanwezig zijn in het
geval van calamiteiten.

In het geval van een aanvaring dient het volgende te gebeuren:

� Spijt betuigen, geen schuld erkennen;

� Naam en adres en naam verzekeringsmaatschappij aan de tegenpartij geven;

� Naam en adres van de tegenpartij noteren;

� Ingeval de tegenpartij schuldig wordt geacht, dient men deze persoonlijk schriftelijk aansprakelijk
te stellen;

� Licht in alle gevallen zo snel mogelijk de eigen verzekering over het gebeurde in;

� Indien men zelf schuldig wordt geacht, zal de tegenpartij u aansprakelijk stellen;

� U dient dan de eigen verzekering in te lichten over de aansprakelijkheidsstelling;

� Naam, thuishaven en registratienummer van het schip noteren;

� Naam en adres van eventuele getuigen noteren;

� Aantekeningen maken van: datum, tijd, plaats, weersgesteldheid, windrichting, windkracht,
situatieschets (hindernissen, ondieptes, stroming, eb en vloed, windrichting);

� Maak een rapport op over de schade van de tegenpartij;

� Bij grote schade en/of lichamelijk letsel aangifte doen bij de politie;

� Stel het bestuur van de stichting en groepsvereniging op de hoogte.

13.4 Containers

13.5 Aanhangers

14 Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de stichting.
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