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Huisregels 

Versie 3.1 Definitief 
Vastgesteld door de groepsraad op 

11 april 2015 

  
 
Onze gedragsregels 
a. We gaan respectvol en positief met elkaar om, want samen staan we sterk. 
b. Wat we gebruiken, maken we schoon en ruimen we op. 
c. Praat niet over elkaar maar met elkaar en behandel anderen zoals je wilt dat zij jou behandelen. 
d. Kleed je als een scout, als je er één wilt zijn. 
e. Veiligheid begint bij je zelf, neem je verantwoordelijkheid. 
 

De huisregels: 
 
1 Roken 
1.1 Het is niet toegestaan in het gebouw te roken. 
1.2 Jeugdleden roken niet. 
1.3 In het zicht van jeugdleden wordt niet gerookt. 
1.4 Peuken en restafval van het roken worden direct door de gebruiker opgeruimd. 
 
2 Alcohol 
2.1 Het gebruik van zwakalcoholische dranken (bier en wijn) door leden (niet jeugdleden, maar 

stam, leiding e.d.) wordt gedoogd. Bij misbruik of uit de hand gelopen situaties kan het bestuur 
een totaalverbod instellen, voor personen of voor groepen. 

2.2 Het gebruik van alcohol tijdens opkomsten van jeugdspeltakken is niet toegestaan. Tijdens een 
weekend of opkomst buiten de normale tijd zal de speltakleiding duidelijke afspraken maken 
over waar en wanneer matig alcohol gebruik kan plaatsvinden en wie de BOB is. Er zijn altijd 
twee leidinggevenden nuchter (waarvan minimaal één met een rijbewijs). 

2.3 Alcoholgebruik is alleen toegestaan als er geen sporen van alcoholgebruik achter blijven op 
plekken waar jeugdleden kunnen komen. Lege bierflesjes, kroonkurken e.d. dienen altijd 
opgeruimd te worden en/ of opgeborgen te worden in het stamlokaal of een andere locatie waar 
jeugdleden niet mogen komen. 

 
3 Drugs 
3.1 Drugsgebruik of handel in drugs voor, tijdens of na opkomsten, in of bij het clubhuis is niet 

toegestaan. 
3.2 Bij constatering van gebruik of handel in drugs wordt het bestuur direct geïnformeerd. 
3.3 Bij constatering van gebruik of handel in drugs door jeugdleden worden de ouders/ verzorgers 

direct geïnformeerd. 
 
4 Gebruik van het clubhuis en materialen 
4.1 Het clubhuis is voor leden vrij toegankelijk buiten de reguliere opkomsttijden voor 

scoutingactiviteiten, tenzij het clubhuis is verhuurd aan derden. Het is echter niet de bedoeling 
dat het clubhuis gebruikt wordt als hangplek/ zuipkeet. Degene die het clubhuis opent is 
verantwoordelijk voor het gebruik en het afsluiten van het clubhuis, totdat hij dit overdraagt aan 
iemand anders met een sleutel. 

4.2 Jeugdleden mogen alleen in het clubhuis zijn wanneer er toezicht van leiding is of een ander lid 
bewust de zorg voor de jeugdleden draagt. 

4.3 Er kan op het clubhuis worden overnacht. Dit dient minimaal een week voor aanvang van de 
overnachting te worden gemeld aan de verhuurcoördinator (die meldt dit door aan de 
brandweer). Bij voorkeur zorgt de leiding ervoor dat met het opstellen van de lange termijn 
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planning de overnachtingen in de jaarplanning van de groep komen. De leiding vult het 
formulier bij de brandmeldinstallatie in, zodat duidelijk is waar iedereen slaapt. 

4.4 Overnachten mag alleen in de lokalen met een directe deur naar buiten. 
4.5 De stamhut is niet toegankelijk voor jeugdleden. 
4.6 Jeugdleden komen niet zonder toezicht van de leiding in de keuken. 
4.7 Leden komen niet zonder toezicht van de materiaalbeheerders in de magazijnen. 
4.8 Op het terrein wordt niet gefietst. 
4.9 Auto's, motoren, brommers en fietsen worden geparkeerd op de daarvoor bestemde plekken. 

Bevers en Welpen zetten hun fiets in de rekken voor het clubhuis. Verkenners en Rowans 
zetten hun fiets in de rekken achter het clubhuis. 

4.10 Ouders zetten hun kinderen niet af voor het hek. 
4.11 Bevers en Welpen worden door hun ouders begeleid tot binnen het hek en ook opgehaald van 

binnen het hek. 
4.12 Gebruikte materialen worden na gebruik schoon en in goede staat terug geplaats op de plek 

van herkomst. Wanneer materiaal is beschadigd wordt dit door de veroorzaker(s) gemeld bij de 
materiaalbeheerder en in dien mogelijk gelijk gerepareerd. Voor materialen uit de magazijnen 
heb je vooraf toestemming nodig van de materiaalmeester. 

4.13 Uitleen en verhuur van groepsmateriaal aan leden voor privé gebruik is mogelijk na 
toetstemming van de materiaalmeester. Sommige materialen worden in het geheel niet 
uitgeleend (tenten, klimmaterialen e.d.). Slopen = kopen. 

4.14 Afwijkende opkomsten (tijden) worden gemeld in de jaarplanner. 
 
5 Stoken 
5.1 De groep heeft een stookvergunning voor de kampvuurkuil en de zes kleinere stookplaatsen 
5.2 Tijdens opkomsten vindt stoken plaats onder toezicht van speltak leiding 
5.3 Bij elke vuurhaard staat minimaal één emmer water, brandblusser en/ of emmer zand. 
5.4 Het vuur in de zes stookplaatsen kan na gebruik verplaatst worden naar de kampvuurkuil. Het 

vuur in de kampvuurkuil kan onbeheerd achter gelaten worden als er nauwelijks nog vlammen 
zijn. Op die manier blijven er de minste resten over. 

5.5 De leiding dient ervoor te zorgen dat het vuur niet te groot wordt. Het komt zeker niet uit boven 
de kampvuurkuil. 

5.6 We zorgen ervoor dat er geen dikke rookwolken wegdrijven (geen natte bladeren stoken e.d.). 
 
6 Kleding 
6.1 We houden ons aan de gedragsregel over kleding. 
6.2 Buiten ons terrein zijn we tijdens opkomsten herkenbaar als scouts. 
6.3 We dragen dichte, stevige, functionele schoenen, passen bij ons spel. 
6.4 We dragen de scoutfit of de groepskleding. 
6.5 Zakmessen zijn voor Bevers en Welpen verboden. 
  
7 Escalatielijnen 
7.1 Op overtreding van gedragsregels of huisregels spreken we elkaar aan. 
7.2 Werkt dat niet dan bespreken we dat eerst binnen het team (of de betrokken teams), dan met 

de groeps-begeleider en tot slot met de groepsvoorzitter. 
7.3 Leiding informeert de groepsbegeleiding of de groepsvoorzitter van voorvallen/ problemen 

(onderling en met jeugdleden of ouders). 
7.4 Contact met ouders ligt primair bij de leiding. 
7.5 Ouders kunnen zich ook richten tot de oudervertegenwoordiging. 

 
8 Social Media 
8.1 Bij de Bevers, Welpen en Verkenners zijn mobiele telefoons voor jeugdleden tijdens opkomsten 

niet toegestaan. De Rowans maken met hun begeleiding eigen regels over het gebruik van 
mobiele telefoons. 

8.2 Tijdens opkomsten is ook de leiding niet actief op social media, tenzij het  direct met het 
scouting spel te maken heeft. 

8.3 We gaan respectvol met elkaar om, ook op social media. Dat wil zeggen dat we niets over een 
ander melden wat hij/ zij niet wil. 

8.4 We volgen de richtlijnen voor het gebruik van social media van Scouting Nederland. 
8.5 We voegen jeugdleden niet toe aan ons privé netwerk van social media, maar alleen aan 

groepen ten dienste van scouting waarin meerdere leiding de contacten kunnen volgen. 
 
9 Corvee 
9.1 De gebruiker van het lokaal volgt de corvee regels van het lokaal. 
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9.2 Na elke opkomst (activiteit) vervangen we alle vuilniszakken (ook al is die nog niet vol). 
9.3 We zetten de inventaris (schoon) terug op de plek waar het huis hoort (zoals vermeld op het 

formulier in elk lokaal). 
9.4 We vegen altijd na afloop van de opkomst ons eigen lokaal en eventuele andere ruimtes die je 

met je speltak hebt gebruikt. 
9.5 We dweilen altijd na afloop van de opkomst ons eigen lokaal en eventuele andere ruimtes die je 

met je speltak hebt gebruikt. Uitzonderingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld als de gehele opkomst 
geen gebruik is gemaakt van het lokaal. 

9.6 We doen het licht uit. 
9.7 We sluiten deuren en ramen en doen de buitendeuren op slot, na gebruik. 
9.8 In elk lokaal doen we, na gebruik, de verwarming uit. 
9.9 Elke speltak voert een corveetaak uit voor de algemene ruimtes. 
9.10 De verdeling van het corvee van de algemene ruimtes is als volgt: Bevers: leidinglokaal en de 

was; Welpen: buiten terrein; Verkenners: keuken, trap en bovengang; Rowans: toiletten en 
benedengang. 

9.11 Vuilnis doen we in dichte zakken in de container. De vuilnisbakken in de algemene ruimtes 
worden geleegd door degene met het corvee van die ruimte. 

9.12 Grotere hoeveelheden vuilnis (grofvuil) worden door de speltak zelf naar de stort gebracht. 
9.13 Het clubhuis wordt niet gebruikt als dumpplaats voor oude spullen. Spullen (van kleinigheden 

tot hele banken) worden pas afgeleverd na akkoord van de materiaalmeester of het bestuur. 
9.14 Lang houdbare levensmiddelen (termijn van maanden) worden zodanig opgeslagen dat ze niet 

bereikbaar zijn voor ongedierte (in afgesloten kisten of kasten). Levensmiddelen die na een 
opkomst over zijn worden verdeeld of weggegooid (we bewaren geen kort houdbare 
levensmiddelen (termijn van weken of dagen) op het clubhuis). 

9.15 Met de bovenstaande regels proberen we het clubhuis zo onaantrekkelijk mogelijk te maken 
voor muizen en ander ongedierte. Mochten er toch muizen of ander ongedierte gesignaleerd 
worden dan worden die op een zo diervriendelijke mogelijk manier bestreden en proberen we 
de bron van aantrekking weg te nemen (afval, etensresten e.d.). 

 
10 Telefoon en Wifi 
10.1 Telefoon en Wifi wordt alleen gebruikt door leiding, stam of bestuursleden. 
10.2 Jeugdleden kunnen alleen met toestemming van de eigen leiding (eenmalig) gebruik maken 

van telefoon en Wifi. 
 

11 Groepsmaterialen 
11.1 Groepsmaterialen worden opgeslagen in de magazijnen (beneden, boven en gras& gas hok. 

De magazijnen zijn altijd afgesloten. 
11.2 Groepsmaterialen worden beheerd door de materiaalmeester(s). De materiaalmeester heeft 

een sleutel van de magazijnen. De sleutel van het gras&gas hok is in het leidinglokaal 
beschikbaar. 

11.3 Alle gasflessen worden opgeslagen in het gas&grashok 
 

12 Voor, tijdens en na opkomsten 
12.1 Voor de samenstelling van de leidingteams ten aanzien van aantallen, leeftijden en kwalificaties 

volgen we de richtlijnen van Scouting Nederland. 
12.2 Tijdens opkomsten zijn er minimaal 2 leiders per speltak aanwezig waarvan minimaal 1 

gekwalificeerd is. De aanwezige leiding dient voldoende deskundig en ervaren te zijn voor de 
geplande activiteit. 

12.3 Tijdens opkomsten is er minimaal 1 persoon op het clubhuis aanwezig met voldoende kennis 
van EHBO. 

12.4 Lenen van materialen van andere speltakken en/ of het gebruik van andere lokalen doen we in 
overleg. 

12.5 Sporen van activiteiten worden zo spoedig mogelijk opgeruimd. Na elke opkomst controleert de 
leiding dat alle gebruikte materialen zijn opgeruimd. 

12.6 Bij alle activiteiten letten we op de veiligheid. Gebruikte materialen zijn niet schadelijk voor de 
gezondheid en voor het gebruik van gereedschappen volgen we de instructies en wegen we 
vooraf af of ze geschikt zijn voor gebruik door jeugdleden. 

12.7 Ongevallen registreren we door ze zo snel mogelijk te melden bij het bestuur. Dat geldt in ieder 
geval voor alle situatie waarbij iemand naar een huisarts of ziekenhuis is gebracht. 

 
13 Groepsraad 
13.1 De groep en de groepsraad functioneren zoals beschreven in het huishoudelijk reglement van 

Scouting Nederland. 
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14 Diefstal en andere misdragingen 
14.1 Bij diefstal of andere verboden zaken wordt het bestuur geïnformeerd en betrokken. 
14.2 Bij diefstal wordt de politie geïnformeerd. Het bestuur beslist over aangifte. 
14.3 De groep is niet aansprakelijk voor diefstal van privé goederen. 
 
15 Relaties & Intimiteiten 
15.1 Bij ongewenste intimiteiten volgt de groep het protocol van Scouting Nederland. 
15.2 Relaties tussen jeugdleden en leiding (voor zo ver wettelijk toegestaan) zijn binnen dezelfde 

speltak uitgesloten. Wensen betrokkenen een relatie aan te gaan dient de leiding per 
onmiddellijk te stoppen met zijn functie. Relaties tussen jeugdleden en leiding van een andere 
speltak is ongewenst. De leiding dient in alle gevallen zo snel mogelijk het bestuur te 
informeren. 

 
16 Vervoer kinderen 
16.1 Leiding of ouders die kinderen van de groep vervoeren zijn minimaal 19 jaar en minimaal 1 jaar 

in het bezit van een rijbewijs. 
16.2 Wanneer de leiding vindt dat de bestuurder onvoldoende bekwaam is in het verkeer (ondanks 

dat het rijbewijs langer dan 1 jaar in het bezit is) wordt dat met het bestuur besproken. Het 
bestuur besluit of iemand mag rijden of niet. 

16.3 Voor het vervoer dienen de verzekeringen in orde te zijn (inzittendenverzekering en auto ook 
voldoende verzekerd) en dient de auto in kwalitatief goede staat te zijn (APK gekeurd indien 
van toepassing). De leiding die het vervoer organiseert controleert hier op. 

16.4 Bestuurders en inzittenden houden zich altijd aan de geldende verkeersregels. 
16.5 Het aantal vervoerde personen is altijd conform de (wettelijke) voorschriften en beperkingen. 
16.6 Bij langere ritten (kampen) wordt er regelmatig van chauffeur gewisseld (maximaal na twee uur) 

of regelmatig gepauzeerd (minimaal een kwartier per twee uur rijden). Op kampen zijn er per 
voertuig twee chauffeurs beschikbaar. 

16.7 De leiding maakt afspraken met kinderen over veiligheid op de fiets. Welpen fietsen niet zonder 
leiding. Verkenners en Rowans fietsen zonder (bege)leiding in kleine groepjes (maximaal 6 
personen). De leiding wijst hen (bij voortduring) op de gevaren van "samenklonteren". 

16.8 De leiding controleert de fietsen op veiligheid (en verlichting wanneer in het donker wordt 
gereden). 

16.9 Voor vervoer per fiets of te voet (hikes e.d.) volgen we de richtlijnen van Scouting Nederland. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat we altijd reflecterende hesjes gebruiken. 

 
17 Financiën 
17.1 Elk speltak team wijst iemand van het team aan als penningmeester van de speltak. Deze 

leiding gaat over alle financiële zaken van de speltak en is het aanspreekpunt voor de 
penningmeester van de groep. 

17.2 Regelmatig heeft de groepspenningmeester overleg met de penningmeesters van de 
speltakken. 

17.3 Periodiek (bijvoorbeeld per kwartaal) overhandigen de speltak penningmeester een 
verantwoording (overzicht en bonnen) van de uitgaven aan de penningmeester van de groep. 

17.4 Voorafgaand aan activiteiten waarvoor een extra bijdrage wordt gevraagd (zoals kampen) dient 
de speltak penningmeester een begroting in bij de penningmeester van de groep. De 
penningmeester van de groep bepaalt of de begroting en bijdrage akkoord zijn. Eventueel 
beslist het bestuur. 

17.5 Voor het innen van de extra bijdrage (bijvoorbeeld voor kampen) gebruiken we een formulier 
dat door de penningmeester van de groep wordt verstrekt. 

17.6 Achteraf dient de speltak penningmeester een verantwoording (overzicht en bonnen) in van een 
dergelijke activiteit bij de penningmeester van de groep. 

17.7 Over uitgaven tot €500,- passend binnen de begroting beslist de penningmeester van de groep. 
17.8 Over uitgaven tot €2.000,- passend binnen de begroting beslist het bestuur. 

17.9 Over uitgaven groter dan €2.000,- of uitgaven die niet passen binnen de begroting beslist de 

groepsraad. 

18 Welkom nieuwe leden 
18.1 Nieuwe leden worden welkom geheten door de speltak leiding. Ook als er een wachtlijst is. 
18.2 Een potentieel nieuw lid (kijker) mag 4 keer meedraaien. Na de 4e keer is een nieuw lid 

contributie verschuldigd. 
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18.3 Bij de eerste kijkdag wordt het aanmeldt formulier lidmaatschap ingevuld zodat noodnummers 
e.d. direct beschikbaar zijn. 

18.4 Als een kijker lid wil worden wordt het formulier voor de contributie ingevuld. 
18.5 Voor de installatie zijn er formulieren voor het aanschaffen van installatiemateriaal. Deze dienen 

door de ouders ingevuld en ondertekend te worden. 
18.6 Bij nieuwe jeugdleden die van een andere scoutinggroep overkomen wordt door de speltak 

leiding overlegt met de groepsbegeleiding hoe contact wordt opgenomen met de oude groep 
om de reden van de overgang te achterhalen en problemen in de relatie met de andere groep 
te voorkomen. 

 
19 Maatschappelijke stages 
19.1 Het is mogelijk om binnen de groep (maatschappelijke) stages te vervullen. Elke verzoek 

daartoe wordt gedaan bij de groepsbegeleiding. 
19.2 De groepsbegeleiding coördineert de stages binnen de groep. Zij zorgen voor een goede 

intake, adequate begeleiding en dat de administratieve zaken geregeld worden. 
 
20 Lief en Leed 
 
 
21 Halen & brengen, aankomen & vertrek, ontvangst, afmelden 
21.1 Ter voorkoming van chaos en gevaarlijke situaties zetten ouders hunnen kinderen niet voor het 

hek af. Daartoe zet de leiding eventueel pylonen neer om het verkeer te geleiden. 
21.2 Bevers en Welpen worden door de ouders gebracht, tenzij er specifieke afspraken met de 

leiding zijn gemaakt. Ouders zien erop toe dat hun kind is aangemeld bij de leiding alvorens 
weer te vertrekken. 

21.3 Elke speltak registreert de aanwezigheid van leden (voor noodsituaties). 
21.4 Leden mogen pas van het terrein na toestemming van de leiding. 
21.5 Leden mogen pas naar huis als zij zich hebben afgemeld bij de leiding. 
21.6 Bevers en Welpen worden opgehaald door hun ouders tenzij vooraf specifieke afspraken met 

de leiding zijn gemaakt (over ophalen door anderen of zelfstandig reizen). 
 
22 Groepsactiviteiten & leidingactiviteiten 
 
23 Leiding en Scouting Academy 
23.1 Voor het geven van leiding gelden de voorwaarden en eisen van Scouting Nederland. 
23.2 Voor alle vrijwilligers geldt dat een VOG verplicht is. Bij nieuwe leiding/ vrijwilligers van buiten 

de groep wordt dit direct bij de kennismaking duidelijk gemaakt. 
23.3 Nieuwe leiding heeft eerst een introductieperiode van enkele weken waarna met de 

praktijkbegeleiders een plan wordt opgesteld om in een jaar gekwalificeerd te worden. 
 
 
 


