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8a  Aanpassingen Huishoudelijk reglement  

met betrekking tot admiraliteiten 

 

 
 

Het landelijk bestuur verzoekt de raad om de voorgestelde aangepaste tekst van het huishoudelijk 

reglement vast te stellen.  

 

In juni 2022 zijn een aantal aanpassingen van het huishoudelijk reglement voorgelegd en vastgesteld. 

Daarbij is aangekondigd dat in december een voorstel zal volgen over hoe de regionale admiraliteiten 

hun plek in de tekst van het huishoudelijk reglement zullen krijgen, evenals de rechtspersoonlijkheid 

van admiraliteiten en eventueel regio’s. Dit document bevat het eerste gedeelte van dat voorstel. 

Dit voorstel is onderdeel van de integrale herziening van het huishoudelijk reglement, dat ook op de 

agenda staat. Daarin zullen de aanpassingen tot nu toe met eventuele kleine verbeteringen die de 

afgelopen tijd zijn genoteerd worden meegenomen. 

 

Aanleiding 

Sinds voorjaar 2021 wordt gewerkt aan inbedding van de waterspecifieke ondersteuningsstructuur in 

de organisatie. In december 2021 is in de landelijke raad een notitie met uitgangspunten vastgesteld. 

Daarin staat onder meer dat de verantwoordelijkheden van een regionale admiraliteit worden geborgd 

in het huishoudelijk reglement en dat essentieel is dat admiraliteiten onderdeel zijn van een formele 

rechtspersoon. 

 

Proces 

In 2022 is hier door middel van project Organisatie regio’s en admiraliteiten verder vorm gegeven. Een 

werkgroep juridisch is gestart om onderzoek te doen hoe de borging het beste vorm kan krijgen, zowel 

qua rechtspersoonlijkheid als in aanpassingen in de statuten en het huishoudelijk reglement. 

In juni 2022 is een update gedeeld met de landelijke raad over de voor de hand liggende richting voor 

de rechtspersoonlijkheid van admiraliteiten en regio’s. Eveneens is een besluit genomen over een 

kleine wijziging in de statuten van de vereniging over dit onderwerp. 

In de zomer van 2022 heeft de werkgroep verder gewerkt aan voorgestelde aanpassingen in de tekst 

van het huishoudelijk reglement. Een klankbordgroep is ingesteld, waar alle regio’s en admiraliteiten 

uitgenodigd waren input te geven op bepaalde vraagstukken die de werkgroep tegen is gekomen en 

op een eerste versie van de tekst. 

Naar aanleiding van de feedback heeft de projectgroep besloten om de aanpassingen in twee fases te 

knippen, zodat er meer tijd kan worden ingeruimd voor informatie aan en input vanuit de regio’s en 

admiraliteiten. 

 

Voorstel 

Deze eerste fase betreft inpassing van de taken van de admiraliteit, zoals beschreven in de 

uitgangspunten van december 2021. Daarnaast wordt in grote lijnen het bestaan vorm gegeven van 

de regionale en interregionale admiraliteit.  

De tweede fase zal in juni 2023 worden voorgelegd. In die tekst zal onder meer aan bod komen: 

- de rechtspersoonlijkheid van regio en interregionale admiraliteit 

- samenstelling en verkiezing bestuur interregionale admiraliteit 

- borging waterscouting in (bestuur van) regio’s (met name bij interregionale admiraliteit) 

- onderlinge verhouding regio en interregionale admiraliteit 

- de connectie van de waterscoutinggroepen met de regionale en interrregionale admiraliteit  

 

Voorstel is als eerste fase de tekst van de genoemde artikelen aan te passen als volgt: 
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A. In hoofdstuk 1 DE GROEPSVERENIGING 

Deze duiden dat een (deel van een) groep zich kan richten op een specifieke spelsoort en indien 

dat waterscouting is, dat er betrokkenheid bij een admiraliteit. 

 

artikel 2  Algemene bepalingen  

1. De groepsvereniging is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 

Na erkenning als zodanig is de groepsvereniging tevens een groep van Scouting Nederland  

en wordt de groepsvereniging onderdeel van een regio.  

2. De groepsvereniging bestaat in ieder geval uit één of meer speleenheden van de mogelijke 

leeftijdsgroepen beschreven in artikel 99 lid 1 t/m 5 en het groepsbestuur. 

Een speleenheid wordt gevormd door een aantal jeugdleden en de leidinggevenden van die 

speleenheid. 

3. Binnen de speleenheden wordt het Scoutingspel gespeeld. 

Binnen de groepsvereniging krijgt het samenspel van de speleenheden gestalte. 

4. De uitgangspunten van het Scoutingspel en de spelmethoden voor de verschillende 

leeftijdsgroepen worden beschreven in een appendix bij dit reglement. 

5. De groepsvereniging kan een levensbeschouwelijke signatuur dragen, die door Scouting 

Nederland wordt gerespecteerd. 

6. De groepsvereniging kan zich richten op een speciale doelgroep. 

7. De groepsvereniging of een deel daarvan kan zich richten op eens specifieke spelsoort, zoals 

land, water en/of lucht. 

 

artikel 3  Verantwoordelijkheden en taken 

De groepsvereniging draagt er zorg voor dat: 

a. in de speleenheden 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; 

b. dat eenieder binnen de groep gestimuleerd en gefaciliteerd wordt in het verwerven van 

kwalificaties; 

c. dat speleenheden beschikken over teams van leidinggevenden, die voldoen aan de 

landelijk opgestelde kwaliteits- en kwalificatienormen; 

d. er goede contacten worden onderhouden met de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de 

jeugdleden; 

e. er goede contacten worden onderhouden met de regio en dat de jeugdleden deelnemen 

aan door de regio georganiseerde activiteiten; 

f. als (een deel van) de groepsvereniging zich richt op waterscouting, er goede contacten 

worden onderhouden met de admiraliteit en dat de jeugdleden deelnemen aan door de 

admiraliteit georganiseerde activiteiten; 

g. het Scoutingspel gespeeld kan worden in een veilige omgeving; 

h. de speleenheden beschikken over een goede huisvesting en over goede spelmaterialen 

en dat deze materiële bezittingen op een verantwoorde wijze worden beheerd. 

 

[..] 

 

artikel 9  Verantwoordelijkheden en taken groepsbestuur 

Het onder verantwoordelijkheid van het groepsbestuur functionerende team van leidinggevenden 

draagt in het bijzonder zorg voor: 

a. de uitvoering van het Scoutingspel in de betreffende speleenheid volgens de landelijk 

opgestelde richtlijnen; 

b. het onderhouden van contacten met de organisatoren en trainers voor de betreffende 

leeftijdsgroep in de regio en indien van toepassing admiraliteit; 
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c. het voldoen aan de landelijk gestelde kwaliteits-/kwalificatienormen voor teams van 

leidinggevenden. Deze kwaliteitsnormen zijn uitgewerkt in de teamprofielen.  

 

 

B. In hoofdstuk 3 DE REGIO 

Hier wordt beschreven dat als er watergroepen in de regio actief zijn, er een regionale admiraliteit 

is. Ook zijn beschreven de taken die een regio en de regionale admiraliteit heeft. De taken die in 

het document met uitgangspunten van december 2021 zijn benoemd zijn in een nieuw artikel 

opgenomen. 

In de volgende fase zullen bepalingen worden toegevoegd over de rechtspersoonlijkheid van de 

regio, enkele bijbehorende formaliteiten en mogelijk enkele aanpassingen om de tekst beter te 

laten passen bij de huidige werkwijze van een regio. 

 

artikel 34 Verantwoordelijkheden en taken 

De regio draagt zorg voor: 

a. begeleiding en ondersteuning van de groeps- en kringverenigingen; 

b. organisatie van noodzakelijke en gewenste deskundigheidsontwikkeling binnen de regio; 

c. organisatie van activiteiten voor de jeugdleden in de regio; 

d. contacten en uitwisselingen tussen groeps- en kringverenigingen; 

e. participatie vanuit de regio aan landelijke overleggen; 

f. behartiging van de belangen van de groeps- en kringverenigingen in de regio naar 

derden;  

g. organisatie van de verkiezing van een lid van de landelijke raad en zijn plaatsvervanger 

h. indien er een of meer groepsverenigingen in de regio actief zijn op het gebied van 

waterscouting, ondersteunen van groepen rond veiligheid op het water en op 

waterscouting gerelateerde thema’s. 

 

[...] 

Paragraaf 3.2  DE REGIOTEAMS 

 

artikel 35 Algemene bepalingen 

1. Elke regio kent als vaste teams: 

a. het team Spel en Programma en; 

b. het team Deskundigheidsontwikkeling; 

c.  Indien een of meer groepsverenigingen in de regio actief zijn op het gebied van 

waterscouting, het team Regionale Admiraliteit, mits er geen Interregionale Admiraliteit 

actief is; 

3.  Binnen de vaste teams kunnen, desgewenst, subteams per leeftijdsgroep bestaan. 

4. Het regiobestuur kan, desgewenst, andere teams ter ondersteuning van de taken en 

verantwoordelijkheden van de regio instellen. 

 

[…] 

 

Artikel 37a Team Regionale Admiraliteit 

1. Onder de verantwoordelijkheid van het regiobestuur heeft het team Regionale Admiraliteit tot 

taak: 

a. begeleiding en ondersteuning van de groepsverenigingen rond veiligheid op het water, 

door 

i. organiseren van deskundigheidsontwikkeling, waaronder Commissie Watersport 

Opleidingen; 

ii. bieden van informatie en advies; 

iii. stimuleren van contact en uitwisseling tussen groepsverenigingen onderling en 

met admiraliteitsteams; en 
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iv. in stand houden van het subteam Nautisch Technische Commissie. 

b. organisatie van (spel)ontmoeting tussen groepsverenigingen op gebied van water, indien 

dit niet binnen Team Spel en Programma is ondergebracht; 

c. bieden van ondersteuning op watergerelateerde thema’s, waaronder het behartigen van 

de waterscoutingbelangen bij externe organisaties; 

2. Het team Regionale Admiraliteit is desgewenst verdeeld in enkele subteams en bestaat in 

ieder geval uit de Nautisch Technische Commissie. 

De coördinator, ook wel admiraal genoemd, van het team wordt benoemd door de regioraad. 

De leden van het team worden benoemd door het regiobestuur. 

 

[…] 

Paragraaf 3.4 DE REGIORAAD 

 

artikel 42 Verantwoordelijkheden en taken regioraad 

1. De regioraad is in ieder geval verantwoordelijk voor de volgende zaken: 

a. het goedkeuren van het beleid in de regio, binnen het door Scouting Nederland 

vastgestelde beleid, middels het vaststellen van een meerjarenplan en een jaarplan; 

b. het, o.a. aan de hand van een jaarverslag, controleren van de uitvoering van het beleid en 

andere besluiten en afspraken welke door de regioraad zijn vastgesteld;   

c. het bespreken van de agendapunten van de landelijke raad; 

d. het uitoefenen van het recht om regiovoorstellen in te dienen ter behandeling in de 

landelijke raad; 

e. het vaststellen van de jaarlijkse begroting van de regio;   

f. het vaststellen van de financiële bijdrage, die door de leden en de jeugdleden, aan de 

regio moet worden afgedragen. 

2. De regioraad neemt in ieder geval besluiten over: 

a. het beleid in de regio; 

b. de samenstelling van het regiobestuur; 

c. de benoeming en het ontslag van de leden van het regiobestuur, de voorzitters van de 

regioteams, en de leden van het bestuur van de stichting (indien ten dienste van de regio 

een stichting bestaat); en 

d. aan de regioraad voorgelegde besluiten met betrekking tot een betrokken interregionale 

admiraliteit. 

 

[…] 

 

Paragraaf 3.5  HET REGIOBESTUUR 

 

[…] 

 

artikel 49 Verantwoordelijkheden en taken 

Het regiobestuur draagt in het bijzonder zorg voor: 

a. het voorbereiden en uitvoeren van het beleid in de regio; 

b. het voorbereiden en uitvoeren van de deskundigheidsontwikkeling in de regio; 

c. aanstelling van het team Deskundigheidsontwikkeling, het team Spel en programma en 

eventueel een team Regionale Admiraliteit. 

d. het (jaarlijks) monitoren van het kwalificatie-/kwaliteitsniveau van speltakken binnen de 

groepen. 

e. het verschaffen van alle informatie die de regioraad nodig heeft om het regiobeleid vast te 

stellen, te controleren en uit te voeren; 

f. het goed functioneren van de regioteams; 

g. het stimuleren tot deelname aan regio- en landelijke activiteiten; 

h. de representatie van de regio; 
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i. de regioadministratie. 

 

C. Ook in hoofdstuk 3 DE REGIO 

Benoemen van het bestaan van interregionale admiraliteiten en enkele grote lijnen over o.a. de 

relatie met de regio’s en teams.  

In de volgende fase wordt beschreven welke rechtspersoon een interregionale admiraliteit dient te 

zijn. In de volgende fase wordt waar nodig ook bepaald hoe het bestuur wordt samengesteld en 

benoemd en verdere formele details over de relatie met de groepen. 

 

Paragraaf 3.9  DE INTERREGIONALE ADMIRALITEIT 

 

artikel X+1  Samenstelling 

1. De interregionale admiraliteit is een organisatie-onderdeel met ondersteunende taken ten 

behoeve van waterscouting binnen meerdere regio’s.  

2. De geografische grenzen van een interregionale admiraliteit worden vastgesteld door het 

landelijk bestuur. 

 

artikel X+2 Organisatie en taken  

1.  De Interregionale Admiraliteit verzorgt, in samenwerking met de regio’s binnen haar 

geografische grenzen, taken welke in relatie staan tot waterscouting, zoals beschreven in artikel 

37a.  

2. In overleg met de regiobesturen wordt vastgesteld welke taken de Interregionale Admiraliteit 

heeft. Het Admiraliteitsbestuur zorgt voor verantwoording aan de regioraden door middel van 

afvaardiging, danwel schriftelijke rapportage.  

 

artikel X+3 De admiraliteitsteams 

1. Elke interregionale admiraliteit kent in ieder geval het team Nautisch Technische Commissie.  

2. Het admiraliteitsbestuur kan andere subteams ter ondersteuning van de taken en 

verantwoordelijkheden van de admiraliteit instellen. 

 

artikel X+4 Het Admiraliteitsbestuur 

1. Het bestuur van de interregionale admiraliteit wordt gevormd door het admiraliteitsbestuur. 

2. Alle leden van het admiraliteitsbestuur zijn lid van Scouting Nederland. 

 


