Statuten
Vereniging Scouting Nederland

Statuten Vereniging Scouting Nederland
artikel 1
De vereniging draagt de naam: SCOUTING NEDERLAND en is gevestigd te Leusden.
artikel 2
De vereniging is op zes januari negentienhonderd drieënzeventig opgericht, op achttien april
negentienhonderd drieënzeventig bij Koninklijk Besluit, nummer 92, goedgekeurd en thans
aangegaan voor onbepaalde tijd.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
4.

artikel 3
De vereniging is opgericht door en de rechtsopvolger van:
De vereniging Het Nederlandse Padvindsters Gilde te ’s-Gravenhage;
De stichting De Nederlandse Gidsenbeweging te Utrecht;
De vereniging de Nederlandse Padvinders te ’s-Gravenhage;
De vereniging de Katholieke Verkenners te ’s-Gravenhage;
De landelijke stichting van de Katholieke Verkenners te ’s-Gravenhage;
De federatie Scouting Nederland.
De vereniging is tevens de voortzetting van de Nationale Padvindstersraad en als zodanig
voor wat betreft haar vrouwelijke leden lid van de World Association of Girl Guides and
Girl Scouts en verder van de Nationale Padvindersraad en als zodanig voor wat betreft
haar mannelijke leden lid van de World Organization of the Scout Movement.
De vereniging aanvaardt de verplichtingen die het lidmaatschap van de World Association
of Girl Guides and Girl Scouts en het lidmaatschap van de World Organization of the
Scout Movement met zich meebrengt en biedt ruimte om aan de activiteiten van de
wereldbonden deel te nemen.
De vereniging hanteert in haar embleem het klaverblad en de pijlpunt, zoals deze door de
beide wereldbonden gehanteerd worden.
artikel 4
De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het spel van Scouting in Nederland
op grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving
van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd
aan de vorming van de persoonlijkheid.
De vereniging draagt een algemeen karakter en staat open voor iedereen, ongeacht geslacht,
afkomst of levensbeschouwing in overeenstemming met de doelstelling, beginselen en
methode van Scouting. Lidmaatschap van de vereniging is vrijwillig.
De vereniging is politiek onafhankelijk.
De vereniging hanteert de wet en belofte in de bewoordingen zoals omschreven in de bijlage
bij deze statuten1.

artikel 5
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 de ontwikkeling en het bevorderen van het actief beoefenen van het Scoutingspel in
Nederland;
 het streven naar deelname door jeugdleden aan de besluitvorming op alle niveaus in de
vereniging;
 het lidmaatschap van de World Association of Girl Guides and Girl Scouts;
 het lidmaatschap van de World Organization of the Scout Movement;
 het bevorderen van internationale contacten;
1

Hier wordt gedoeld op de tekst van de wet en belofte zoals beschreven in hoofdstuk 7 van het huishoudelijk reglement.
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alle andere wettige middelen, die tot dit doel bevorderlijk zijn.

ORGANISATORISCHE OPBOUW EN LIDMAATSCHAP

1.

2.
3.

4.

1.

2.

artikel 6
De vereniging is het geheel van leden, zoals benoemd in artikel 7, die zijn georganiseerd op
lokaal, regionaal of landelijk niveau. De basis wordt gevormd door lokale groepen, die in
regio’s zijn onderverdeeld.
De geografische grenzen van elke regio worden door het landelijk bestuur vastgesteld.
De groepen dienen na erkenning door Scouting Nederland verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid te worden conform de eisen daaraan gesteld in het huishoudelijk
reglement .
Voor de in lid 1 van dit artikel genoemde niveaus van de vereniging kunnen
rechtspersonen bestaan, waarvan de statuten zijn opgesteld conform de eisen daaraan
gesteld in het huishoudelijk reglement.
artikel 7
De vereniging kent de volgende vormen van lidmaatschap:

kaderleden, zijnde leden in de zin van boek 2 titel 2 van het Burgerlijk Wetboek;

jeugdleden;

buitengewone leden.
Waar in deze statuten wordt gesproken over leden, worden daaronder kaderleden, jeugdleden
en buitengewone leden verstaan, tenzij het tegendeel blijkt.

artikel 8
Het lidmaatschap is onverenigbaar met:
1.
het lidmaatschap van een organisatie waarvan op grond van haar doelstellingen of op
grond van uitlatingen van haar vertegenwoordigers kan worden aangenomen dat zij
aanzet tot haat tegen en/of discriminatie van mensen of groepen van mensen wegens hun
afkomst, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, godsdienst of levensovertuiging;
2.
het al dan niet openlijk doen blijken van sympathie voor doelstellingen van organisaties
als bedoeld onder 1;
3.
het al dan niet openlijk doen blijken van een pedofiele geaardheid.
artikel 9
Kaderlid is ieder, die:
 een functie bekleedt binnen de vereniging én;
 als zodanig ingevolge artikel 13 lid 1 is geaccepteerd.
Kaderleden worden nader aangeduid in het huishoudelijk reglement.
artikel 10
Jeugdlid is degene, die binnen een speleenheid het Scoutingspel speelt en als zodanig ingevolge
artikel 13 lid 1 is geaccepteerd.
Jeugdleden worden nader aangeduid in het huishoudelijk reglement.
artikel 11
Buitengewoon lid is degene, die niet aan de criteria van artikel 9 of artikel 10 voldoet en die als
zodanig na aanmelding door of vanwege het landelijk bestuur is geaccepteerd.
Buitengewone leden worden nader aangeduid in het huishoudelijk reglement.
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1.
2.

1.
2.
3.

artikel 12
De vereniging kent naast de kaderleden, de jeugdleden en de buitengewone leden ook
begunstigers.
Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door of vanwege het landelijk
bestuur als zodanig zijn geaccepteerd en die zich bereid hebben verklaard de vereniging
financieel te steunen met een eenmalige of periodieke, door het landelijk bestuur vast te
stellen, minimum bijdrage.
artikel 13
De aanmelding voor het kaderlidmaatschap, het jeugdlidmaatschap of het buitengewoon
lidmaatschap wordt beoordeeld door of vanwege het landelijk bestuur.
Indien het verzoek om het lidmaatschap wordt afgewezen, kan tegen de afwijzing in
beroep worden gegaan bij de Commissie van Beroep als bedoeld in artikel 18.
De criteria, waaraan degene die voor het lidmaatschap in aanmerking wil komen moet
voldoen, de wijze van aanmelding, de behandeling van de aanvraag door of vanwege het
landelijk bestuur, de acceptatie en de behandeling van beroep, worden nader in het
huishoudelijk reglement geregeld.

artikel 14
Een minderjarige, die als lid wil toetreden, heeft daarvoor de toestemming van zijn/haar
wettelijke vertegenwoordiger nodig.
artikel 15
Leden, die in dienstverband staan tot:
 de vereniging;
 rechtspersonen welke organisatorisch zijn verbonden aan de vereniging;
kunnen geen zitting hebben in de landelijke raad noch in het landelijk bestuur, noch in de raad en het
bestuur van het niveau waarop deze leden in dienstverband werkzaam zijn.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

1.

2.
3.

4.

5.

artikel 16
Het lidmaatschap van een lid eindigt door:

overlijden van het lid;

opzegging door of namens het lid ;

opzegging door de vereniging;

ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap dient aantoonbaar te geschieden.
De opzegging door de vereniging en de ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het
landelijk bestuur, met een recht van beroep van het lid op de in artikel 18 genoemde
Commissie van Beroep. De wijze van opzegging en ontzetting worden geregeld in het
huishoudelijk reglement.
Opzegging door de vereniging kan plaatsvinden in de volgende gevallen:

wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten ten aanzien van het
lidmaatschap gesteld;

wanneer een lid, na daartoe door het landelijk bestuur te zijn gemaand, nalaat te voldoen
aan de in deze statuten en in het huishoudelijk reglement ten aanzien van het
lidmaatschap gestelde verplichtingen;

wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan plaatsvinden wanneer het lid:

handelt in strijd met de statuten;

©Scouting Nederland, 2015

4





handelt in strijd met het huishoudelijk reglement;
handelt in strijd met besluiten van een orgaan van de vereniging;
de vereniging onredelijk benadeelt.

OP NON-ACTIEFSTELLING EN FUNCTIE-ONTHEFFING

1.

2.

3.

4.

artikel 17
Het landelijk bestuur en de in artikel 18 omschreven Geschillencommissie en
Commissie van Beroep hebben de bevoegdheid alle in artikel 7 genoemde soorten
leden op non-actief te stellen.
Raden en besturen op elk niveau als bedoeld in artikel 6 hebben het recht om alle in artikel 7
genoemde soorten leden die één of meerdere functies op dat niveau bekleden op non-actief te
stellen of uit hun functie te ontheffen.
Tegen een besluit tot op non-actief stelling staat beroep open bij de voorzitter van de
Geschillencommisie danwel de Commissie van Beroep. De wijze van beroep is geregeld in
het huishoudelijk reglement.
Tegen een besluit tot functie-ontheffing staat beroep open bij de Geschillencommissie danwel
de Commissie van Beroep. De wijze van beroep is geregeld in het huishoudelijk reglement.

DE GESCHILLENCOMMISSIE EN DE COMMISSIE VAN BEROEP

1.
2.
3.

artikel 18
De vereniging heeft een Geschillencommissie en een Commissie van Beroep waarvan de
leden worden benoemd door de landelijke raad.
Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van de Geschillencommissie en de Commissie
van Beroep worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
De leden van de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep kunnen geen lid zijn van
het landelijk bestuur of de landelijke raad.

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
artikel 19
De leden van de vereniging gedragen zich overeenkomstig de doelstelling van de vereniging.
Kaderleden, jeugdleden, buitengewone leden en begunstigers hebben alleen die rechten,
welke hen in deze statuten en het huishoudelijk reglement uitdrukkelijk zijn toegekend.
3.
Kaderleden, jeugdleden en buitengewone leden worden geacht de verplichtingen na te leven
welke in deze statuten en het huishoudelijk reglement zijn verwoord.
Niet naleven kan aanleiding geven tot het opleggen van sancties. Deze sancties en de toepassing
daarvan worden nader beschreven in het huishoudelijk reglement.
1.
2.

1.
2.
3.

artikel 20
De landelijke raad stelt de verplichte landelijke contributie van de kaderleden, de jeugdleden
en de buitengewone leden vast.
Het landelijk bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing
van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
De wijze van vaststelling van de contributie van de groepen aan de regio wordt geregeld
in het huishoudelijk reglement.

LANDELIJK BESTUUR
artikel 21
Het landelijk bestuur is het bestuur van de vereniging.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

1.

artikel 22
Het landelijk bestuur bestaat uit ten minste negen personen. De leden van het landelijk
bestuur dienen lid te zijn van de vereniging.
Binnen het landelijk bestuur worden in ieder geval de functies van voorzitter, vicevoorzitter,
secretaris, penningmeester en twee internationaal commissarissen vervuld.
Behoudens de functie van voorzitter kunnen meerdere functies in één persoon worden
verenigd.
De functies van voorzitter en vicevoorzitter dienen over een man en een vrouw verdeeld te
zijn.
Het landelijk bestuur is samengesteld uit vrouwen en mannen, en wel zodanig dat de
verhouding nooit ongunstiger is dan twee op één.
Indien het aantal leden van het landelijk bestuur beneden het in lid 1 gemelde minimum is
gedaald, blijft het landelijk bestuur niettemin bevoegd.
artikel 23
De leden van het landelijk bestuur worden op voordracht van het zittende landelijk bestuur
gekozen door de landelijke raad voor een periode van drie jaar.
De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en de beide internationaal
commissarissen worden in functie gekozen.
De landelijke raad kan ook zelf ten aanzien van de leden van het landelijk bestuur
voordrachten opstellen.
Herbenoeming is mogelijk. De maximale aaneengesloten zittingstermijn is negen jaar.
artikel 24
Het landelijk bestuur stelt een rooster van aftreden vast.
Elk jaar treedt één derde (of daaromtrent) van de bestuursleden af volgens dit rooster.
Indien een bestuurslid aftreedt vóór het einde van de termijn waarvoor hij was gekozen,
benoemt de landelijke raad een nieuw bestuurslid dat op het rooster de plaats van zijn
voorganger inneemt.
artikel 25
Het bestuurslidmaatschap eindigt:

door het eindigen van het lidmaatschap van Scouting Nederland;

door schriftelijk te bedanken;

door het verstrijken van de benoemingsperiode;

in alle gevallen waarin het bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

door het aangaan van een dienstverband met de vereniging;

door ontslag door de landelijke raad.
Een bestuurslid kan worden geschorst

door de landelijke raad;

door een unaniem besluit van de overige leden van het landelijk bestuur.
De schorsing loopt maximaal door tot de eerstvolgende vergadering van de landelijke raad.
De procedure van een schorsing wordt nader geregeld in het huishoudelijk reglement.
artikel 26
Het landelijk bestuur is verantwoordelijk voor

het realiseren van de doelstelling van Scouting Nederland;

het voorbereiden en uitvoeren van het beleid van Scouting Nederland;

het goed functioneren van de vaste landelijke teams en de onderlinge contacten tussen
deze teams;

het beheren van de bezittingen van Scouting Nederland;

het onderhouden van contacten met de wereldbonden;
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2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

het vertegenwoordigen van Scouting Nederland;
het voorbereiden en leiden van de vergaderingen van de landelijke raad;
het verschaffen van alle informatie aan de landelijke raad die nodig is om het beleid vast
te stellen en te controleren.
Het landelijk bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid
komt bovendien toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, danwel bij verhindering
van één of van beiden door hun door het bestuur benoemde plaatsvervangers.
Het landelijk bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
Erfstellingen kunnen door de vereniging slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Het landelijk bestuur legt aan de landelijke raad een meerjarenbeleidsplan ter goedkeuring
voor.
Jaarlijks legt het landelijk bestuur aan de landelijke raad een begroting, jaarrekening en een
activiteitenplan ter goedkeuring voor.
artikel 27
Het landelijk bestuur is tot het nemen van besluiten bevoegd indien ter vergadering meer
dan de helft van zijn leden aanwezig is.
Besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen.
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
Het landelijk bestuur is bevoegd buiten vergadering besluiten te nemen, mits alle
bestuursleden schriftelijk hun stem uitbrengen en hebben ingestemd met deze wijze van
besluitvorming.
Het landelijk bestuur regelt zijn interne gang van zaken.
artikel 28
Het landelijk bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht verlenen om de
vereniging binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen;
Het landelijk bestuur kan voor de uitvoering van de hem opgedragen taken personeel in
dienst nemen danwel een beroep doen op vrijwilligers.
De rechtspositieregelingen en arbeidsovereenkomsten van het personeel en de regelingen
voor vrijwilligers worden vastgesteld door of namens het landelijk bestuur.
artikel 29
Indien het landelijk bestuur op grond van een besluit van de landelijke raad meent niet
langer de verantwoordelijkheid voor het bestuur van de vereniging te kunnen
dragen, stelt het zijn mandaat ter beschikking.
Het aftredende landelijk bestuur schrijft een vergadering van de landelijke raad uit ter
verkiezing van nieuwe bestuursleden. Deze vergadering wordt gehouden binnen drie
maanden na de datum waarop het landelijk bestuur zijn mandaat ter beschikking heeft
gesteld.
Het aftredende landelijk bestuur behartigt de lopende zaken van de vereniging tot een nieuw
bestuur is benoemd.

LANDELIJKE RAAD

1.

artikel 30
De algemene vergadering van de vereniging wordt gevormd door de landelijke raad. De
landelijke raad stelt het algemeen beleid van de vereniging vast.
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2.

3.
4.
5.

6.

1.

2.

3.

4.

1.
2.
3.

4.

1.

2.

De landelijke raad bestaat uit leden, benoemd uit en door de leden als genoemd in artikel
9 in elke regio, alsmede uit drie leden vanuit het landelijk overleg van het waterwerk,
(hetgeen gevormd wordt door de watergroepen van de vereniging).
Voor ieder van de leden van de landelijke raad wordt tevens een plaatsvervangend lid
benoemd.
De functie van lid en plaatsvervangend lid zijn over een man en een vrouw verdeeld.
Het aantal leden van de landelijke raad komt overeen met het door het landelijk bestuur
vastgestelde aantal regio's, vermeerderd met het aantal vertegenwoordigers van het
waterwerk als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
Aan de landelijke raad komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze
statuten aan andere organen zijn opgedragen.
artikel 31
Voor de vergadering van de landelijke raad worden de leden van de landelijke raad,
alsmede de leden van het landelijk bestuur tijdig schriftelijk bijeengeroepen. De wijze van
bijeenroepen, besluitvorming en verslaglegging wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.
De landelijke raad vergadert ten minste tweemaal per jaar. Daarnaast vergadert de
landelijke raad telkens wanneer het landelijk bestuur dit nodig acht.
Het bestuur is tot bijeenroeping verplicht wanneer ten minste één tiende van het aantal
leden van de landelijke raad het landelijk bestuur, onder opgave van hetgeen zij
behandeld wensen te zien, hierom schriftelijk verzoekt. Deze vergadering van de
landelijke raad dient te worden gehouden binnen vier weken na de indiening van het
verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig
het bepaalde in het huishoudelijk reglement.
De functies van voorzitter, vicevoorzitter en secretaris van de landelijke raad worden
vervuld door de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris van het landelijk bestuur, tenzij het
landelijk bestuur uit zijn midden een andere persoon aanwijst.
Voor de vergaderingen van de landelijke raad worden tevens de plaatsvervangende leden
uitgenodigd. De vergaderingen zijn openbaar voor leden van de vereniging. Het landelijk
bestuur beslist over de toelating van andere personen.
artikel 32
Elk lid, en bij zijn/haar afwezigheid plaatsvervangend lid, van de landelijke raad heeft één
stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
De leden van het landelijk bestuur nemen deel aan de vergaderingen van de landelijke
raad, maar hebben geen stemrecht.
De leden van het landelijk bestuur alsmede allen die daartoe op voorstel van de voorzitter
van de vergadering door de landelijke raad in de gelegenheid worden gesteld, hebben
spreekrecht in de vergaderingen van de landelijke raad.
Tijdens meningsvormende delen van de vergadering, die niet plenair plaatsvinden,
hebben de leden en plaatsvervangende leden van de raad spreekrecht, evenals de leden
van het landelijk bestuur en allen die door het landelijk bestuur zijn uitgenodigd.
artikel 33
Het bestuur van elke regio en het waterwerk organiseren ten minste elke drie jaar een
verkiezing van de leden van de landelijke raad en hun plaatsvervangers.
In de regio hebben alle kaderleden, als bedoeld in artikel 9, die een functie hebben binnen een
regio, danwel woonachtig zijn binnen de geografische grenzen van een regio kiesrecht en
worden in staat gesteld hun stem uit te brengen.
Alle leden hebben recht op één stem, terwijl stemmen bij volmacht is uitgesloten.
De leden van de landelijke raad en hun plaatsvervangers worden voor een periode van
drie jaar gekozen. Herverkiezing is mogelijk. De maximale aaneengesloten zittingstermijn
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3.

4.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.
4.

is negen jaar.
Indien een lid van de landelijke raad of zijn plaatsvervanger aftreedt voor het einde van de
termijn waarvoor hij was gekozen, wordt door een tussentijdse verkiezing in zijn vervanging
voorzien; een bij tussentijdse verkiezing benoemde bekleedt zijn functie tot het einde van de
termijn waarvoor degene, in wiens plaats hij treedt, was gekozen.
De organisatie van de verkiezingen in de regio’s en het waterwerk wordt nader geregeld
in het huishoudelijk reglement.
artikel 34
Besluiten kunnen slechts worden genomen indien meer dan de helft van het aantal leden
van de landelijke raad aanwezig is.
Is het vereiste aantal leden van de landelijke raad niet aanwezig dan kan over hetzelfde
voorstel in de volgende vergadering opnieuw worden besloten, ongeacht het dan aanwezige
aantal leden van de landelijke raad.
Beslissingen worden genomen met een eenvoudige meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen. Blanco stemmen tellen niet mee ter bepaling van de uitslag van de stemming.
Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
Stemming over zaken geschiedt bij handopsteken, tenzij een lid van de landelijke raad
om een schriftelijke stemming verzoekt. Stemming over personen geschiedt schriftelijk.
artikel 35
De landelijke raad benoemt uit zijn midden een Financiële commissie, die uit ten minste
drie en ten hoogste vijf leden bestaat. Deze commissie kan zo nodig één of twee deskundigen
aantrekken.
De Financiële commissie heeft als taak de landelijke raad te adviseren over het goedkeuren
van de balans en de staat van baten en lasten (jaarrekening) en het vaststellen van de
begroting. Het landelijk bestuur is verplicht aan de landelijke raad en de Financiële commissie
alle inlichtingen te verschaffen, welke zij nodig hebben voor een goede vervulling van hun
taak.
De opdracht van de Financiële commissie kan te allen tijde door de landelijke raad
worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere Financiële commissie.
De wijze van samenstelling en werkwijze van de Financiële commissie worden nader
geregeld in het huishoudelijk reglement

FINANCIËLE MIDDELEN

1.

2.

1.
2.

artikel 36
De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:

bijdragen van leden en begunstigers;

subsidies en sponsorgelden;

verkrijging krachtens schenking, legaat of erfstelling;

de inkomsten uit het vermogen van de vereniging;

alle andere baten, welke de vereniging overigens mocht verkrijgen.
De geldmiddelen van de vereniging worden uitsluitend ten bate van de doelstellingen van
de vereniging aangewend.
artikel 37
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
Het landelijk bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
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3.

4.

Het landelijk bestuur brengt op een vergadering van de landelijke raad binnen zes maanden
na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de landelijke
raad, zijn jaarverslag uit en legt onder overlegging van een balans en een staat van baten en
lasten, rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar af.
Het financieel jaarverslag dient vergezeld te zijn van een verklaring van een
registeraccountant omtrent de getrouwheid en aan de landelijke raad ter goedkeuring te
worden voorgelegd. Goedkeuring door de landelijke raad strekt het bestuur tot décharge.
Na afloop van de termijn van zes maanden kan ieder lid van de landelijke raad deze rekening
en verantwoording in rechte van het landelijk bestuur vorderen.
Het landelijk bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel
gedurende de wettelijke termijn te bewaren.

STATUTENWIJZIGING

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

artikel 38
Deze statuten kunnen uitsluitend worden gewijzigd door een besluit van de landelijke raad.
Een voorstel tot wijziging van deze statuten kan te allen tijde schriftelijk, onder vermelding van
de woordelijke tekst der wijziging, door het landelijk bestuur bij de landelijke raad aanhangig
worden gemaakt.
Wanneer ten minste één vierde deel van het aantal leden van de landelijke raad een voorstel
tot wijziging van de statuten bij het bestuur indient, is het bestuur verplicht dit voorstel binnen
zes maanden na de indiening daarvan bij de landelijke raad aanhangig te maken.
De woordelijke tekst van een voorstel tot wijziging van de statuten wordt in de agenda,
welke aan de leden van de landelijke raad voor de vergadering wordt toegezonden,
opgenomen en uiterlijk vier weken voor de vergadering, waarin de statutenwijziging aan
de orde komt, aan de leden van de landelijke raad toegezonden.
Een rechtsgeldig besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met
een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin ten minste twee derde van het aantal leden van de landelijke raad
aanwezig is.
Is het vereiste aantal leden van de landelijke raad niet aanwezig, dan wordt ten minste
veertien dagen nadien doch uiterlijk binnen zes weken na de vorige vergadering wederom
een vergadering gehouden, welke met twee derde meerderheid van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige leden van de landelijke
raad.
Amendementen op een voorstel tot wijziging van de statuten moeten ten minste twee
weken voor de vergadering van de landelijke raad, waarin het voorstel zal worden behandeld,
schriftelijk ter kennis van het landelijk bestuur worden gebracht, dat de amendementen alsdan
onverwijld schriftelijk ter kennis brengt aan de leden van de landelijke raad.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte zijn twee gezamenlijk handelende leden van
het landelijk bestuur bevoegd.

ONTBINDING

1.
2.
3.
4.
5.

artikel 39
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de landelijke raad.
Het bepaalde in de leden 2, 3, 4, 5 en 6 van artikel 38 is van overeenkomstige toepassing.
Bij ontbinding geschiedt de vereffening door het landelijk bestuur of de door de landelijke
raad bij het ontbindingsbesluit aangewezen vereffenaars.
Gedurende de vereffening vertegenwoordigen de vereffenaars, zo die zijn benoemd,
gezamenlijk de vereniging in en buiten rechte.
Het besluit tot ontbinding houdt tevens in welke bestemming zal worden gegeven aan het
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6.
7.

liquidatiesaldo. Deze bestemming moet zoveel mogelijk het doel van de vereniging nabij
komen.
Wat betreft de bestemming van subsidies of sponsorgelden zal overleg worden gepleegd
met de betreffende instanties.
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging
gedurende zeven jaren berusten bij een daartoe door de landelijke raad bij het
ontbindingsbesluit aangewezen bewaarder van de boeken en bescheiden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1.
2.

artikel 40
De landelijke raad stelt een huishoudelijk reglement vast, alsmede die reglementen waartoe
verder wordt besloten.
De spelvisie van de vereniging, deskundigheidsbevordering en de Scoutingkleding worden
beschreven in het huishoudelijk reglement dan wel in de appendices behorend bij het
huishoudelijk reglement.

SLOTBEPALING
artikel 41
In alle gevallen waarin de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien,
wordt beslist door het landelijk bestuur.
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