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Onderstaande tekst dient als inspiratie voor het opstellen van je eigen stamregels. Uiteraard geeft elke 
stam en Scoutinggroep hier zijn eigen vorm aan. Breng ook de groepsraad en het bestuur op de 
hoogte van je plannen, zodat ze feeling krijgen met het roverscoutsprogramma en duidelijk wordt dat 
jij en jullie de zaken serieus nemen en hierop ook aan te spreken zijn.  

 

De doelstelling van de stam 
Het bieden van het roverscoutsprogramma voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar waarbij plezier en 
uitdaging voorop staan.  
 
De stam kent: 

- Roverscouts. Zij zijn tussen de 18 en 21 jaar en lid van de Scoutinggroep. Leden die enkel 
stamlid zijn betalen de volledige contributie, leden die ook een andere functie binnen de groep 
hebben betalen 50% van de contributie. Deze 50% kan ook worden betaald in natura, zolang 
dit een minimumwaarde heeft van 50% van de contributie maal twaalf. Momenteel dus 60 
euro. 

- Coaches. Zij zijn tussen de 21 en 23 jaar, vervullen de rol van ‘peer educator’ en draaien 
wekelijks mee met de opkomsten. Er zijn maximaal twee coaches. Wat contributie betreft, 
geldt hetzelfde als bij de roverscouts.  

- Adviseur. Hij/zij is ten minste 23 jaar, ondersteunt primair het stambestuur en draait niet 
wekelijks mee met de opkomsten. De adviseur betaalt geen contributie aangezien dit een 
‘leidinggevende’ functie is.  

 
Het reilen en zeilen van de stam:  

- Een stamactiviteit is een activiteit wanneer ten minste vijf leden op dezelfde plaats en op 
dezelfde tijd aanwezig zijn en eenzelfde handeling verrichten. De meeste stamactiviteiten 
vinden plaats in het stamlokaal.  

- Een semi‐stamactiviteit is een stamactiviteit met minder dan vijf leden. 
- Een stamactiviteit wordt georganiseerd door een Enthousiaste Initiatiefnemer (EI) voor die 

leden die hierin interesse tonen.  
- De stam houdt minstens tweemaal per jaar een stamraad, waarvan minimaal  één in het 

buitenland moet plaatsvinden. De stamraad bestaat uit alle leden en een ter plekke gekozen 
voorzitter. Een besluit van de stam is definitief wanneer een democratische meerderheid 
(meer dan 50%) bestaat, ook wanneer er geen stamraad is.  

- De stam heeft ook een ondersteunende rol binnen de groep in de breedste zin van het woord. 
Samen met het groepsbestuur worden hier afspraken over gemaakt.  

 
 
 
Met dank aan de TubTubClub (stam) van Scouting Hanzeluiden, Kampen. 


