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Ter goedkeuring
Hierna treft u aan het huishoudelijk reglement (HR) met aanpassingen en voorstellen. De
voorstellen hebben betrekking op nog te nemen besluiten door de landelijke raad.
In de afgelopen periode hebben een aantal ontwikkelingen, waaronder het creëren van de
groepsvereniging, geleid tot een nieuwe (inrichting van de) organisatie Scouting Nederland.
Het project 2010, maar ook de nieuwe wijze van samenstelling landelijke teams zullen leiden
tot wijzigingen in de organisatorische verhoudingen binnen de vereniging. Het huishoudelijk
reglement is de plek waar, in aansluiting op wetgeving en statuten, de gevolgen daarvan
voor de inrichting van de organisatie worden vastgelegd.
Nog niet alle vernieuwingen zijn uitgekristalliseerd. Een aantal wijzigingen (te nemen
besluiten) laat dan ook nog op zich wachten en worden in de LR vergadering van juni 2010
toegevoegd.
Maar ook dan zal het nog niet klaar zijn. Eigenlijk dient het HR met regelmaat te worden
aangepast om mee te gaan in de ontwikkelingen van de vereniging. In die zin is het HHR
een dynamisch document.
Het wijzigingsproces moet echter werkbaar en volgbaar blijven. Daarom stelt het landelijk
bestuur voor om elke twee jaar aanpassingen door te voeren na voorafgaande
besluitvorming in de landelijke raad. Dat betekent dat er elke 2 jaar een nieuwe (digitale)
versie van het HHR zal verschijnen.
Met betrekking tot de voor u liggende versie is het volgende van belang:
In de tekst zijn opgenomen:
• Besluiten die genomen zijn in de landelijke raad (groene tekst).
• Aanpassingen die al langere tijd moesten gebeuren en die nu meteen worden
doorgevoerd (groene tekst).
• Aanpassingen op basis van besluiten die nog genomen moeten worden (rode tekst).
De rode teksten vormen de discussiepunten voor de landelijke raad en komen ten
dele ook terug in de voortgangsrapportage 2010 en in de notitie plusscouts..
De rode teksten staan dus niet vast; de uiteindelijke formulering hangt af van de
besluiten die de LR over de diverse onderwerpen neemt.
• Op een paar momenten wordt verwezen naar de appendix (vademecum). De teksten
die daarbij horen zijn nog niet klaar en worden in de LR vergadering van juni 2010
voorgelegd.
De discussiepunten (rode teksten) houden verband met:
• De benaming van de speltakken (leeftijdsgroepen).
• De status van de plusscouts.
• Er is een eigentijdse versie van de wet en belofte in de maak. Die komt in juni 2010
ter vergadering. De huidige tekst staat alvast in rood. Het voorstel de
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bereidverklaring en beginselverklaring af te schaffen komt dan ook ter tafel. Voor
jongeren en vrijwilligers wordt de lijn/de kern van de verbondenheid en de betekenis
van Scout zijn in de nieuwe wet- en belofte doorgetrokken met eventuele
toevoegingen.
Naast de inhoudelijke wijzigingen is op basis van het vernieuwde systeem van
deskundigheidsbevordering ook e.e.a. toegevoegd aan de verantwoordelijkheden van
groeps- en regiobesturen. Hoewel dit al in groen is gezet (het zijn tenslotte consequenties
van de besluiten op dit gebied), zullen deze vernieuwde verantwoordelijkheden in de
discussie worden meegenomen.

NB. Over de steunpunten zou een voorstel voor beschrijving in het HR ter tafel komen.
Zover is het echter nog niet. De steunpunten hebben hier met een aantal betrokken regio’s
overleg over. De tekst en eventuele voorbeeld statuten vraagt om overleg en afstemming.
Het proces hiervoor is gaande. Naar verwachting kan dit worden voorgelegd in de landelijke
raad van juni 2010.

(De paginanummering staat voor dit stuk op zichzelf).
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