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Huishoudelijk
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Besluitvorming
In juni 2010 is een nieuwe versie van het huishoudelijk reglement voorgelegd aan de
landelijke raad. In die versie waren besluiten van de landelijke raad van 2005 tot en met
2009 verwerkt. Om deze versie van het reglement zo veel mogelijk bij de tijd te laten zijn,
waren er ook nog te nemen besluiten in verwerkt. De ter zake kundige teams en personen
hebben voor deze versie input geleverd.
Vanwege de nieuwe besluiten, waarover veel regiovragen waren gesteld, en de toe te
passen zorgvuldigheid is deze versie op de landelijke raad van juni aangehouden en niet tot
besluit voorgelegd.
Een werkgroep huishoudelijk reglement, bestaand uit een tiental vrijwilligers uit de landelijke
raad, heeft de versie van juni vervolgens nogmaals bekeken onder aansturing van de
portefeuillehouder van het landelijk bestuur en de coördinator juridische zaken van het
landelijke servicecentrum.
Mede aan de hand van de opmerkingen uit deze werkgroep is vervolgens een nieuw concept
samengesteld. Ook hiervoor hebben weer de deskundige teams input geleverd.
De laatste opmerkingen van de werkgroep, deskundigen en betrokken zijn verwerkt in het
uiteindelijke concept dat nu aan de landelijke raad wordt voorgelegd ter vaststelling in
december 2010. Vlak voor de verzending naar de landelijke raad hebben de werkgroepleden
de eindversie ontvangen en is dank uitgesproken voor hun advisering.
Vastleggen van besluiten
Deze versie van het huishoudelijk reglement voldoet zo goed mogelijk aan hoe de huidige
vereniging nu functioneert. Dat is ook het uitgangspunt, het vastleggen - in het huishoudelijk
reglement - van de belangrijkste onderwerpen waarover binnen SN is besloten door het
hoogste orgaan, de Landelijke Raad.
Bij het opstellen van het reglement is rekening gehouden met de statuten van de
groepsvereniging, zoals die de laatste jaren voor de scoutinggroepen zijn voorgeschreven.
Uitgangspunt was dat die niet zouden hoeven te worden aangepast.
Voor de optimale aansluiting van de bestaande regels bij de vereniging is het van belang dat
ook de statuten van de vereniging Scouting Nederland op korte termijn worden herzien. De
huidige, door de wereldbonden goedgekeurde, versie is van 2001. De in 2006 door de
landelijke raad goedgekeurde statuten liggen momenteel nog ter goedkeuring bij de
wereldbonden. Op basis van onlangs gemaakte opmerkingen moet er mee rekening worden
gehouden dat een wijziging nodig is, Indien dat het geval is volgt een voorstel tot aanpassing
van de staten in de Landelijke Raad van juni of december 2011.
Regelmatige herziening huishoudelijk reglement
Het voorstel omvat een herziening van een huishoudelijk reglement uit 2005 dat vanwege de
vele ontwikkelingen de afgelopen jaren binnen SN tamelijk gecompliceerd is geworden. Met
een eerste bespreking in juni 2010 kan nu in de landelijke raad van december de afronding
plaatsvinden.
Zwarte tekst betreft ongewijzigde tekst waarvoor geen wijziging is voorgesteld.
Groene tekst betreft besluitvorming die heeft plaatsgevonden in een vorige LR en nu in het
HR wordt verwerkt.
Rode tekst betreft tekst waarop nog besluitvorming moet plaats vinden.

Het reglement krijgt vanaf nu elke twee jaar een update (eerste herziening wordt voorzien
voor 2012). Inhoudelijke voorstellen die aan de landelijke raad worden gedaan en die een
wijziging van het huishoudelijk reglement tot gevolg hebben worden tot een half jaar voor de
herziening nog meegenomen in de tekst.
Dat betekent dat in een volgende herziening alleen nog zwarte tekst en groene tekst staat.
Rode tekst (besluitvorming moet (nu) nog plaatsvinden) komt alleen nog in deze herziening
voor, omdat het een grondige inhaalslag betreft. Om het uitgebreide traject daarvan af te
kunnen ronden zijn sinds juni geen nieuwe onderwerpen in het huishoudelijk reglement
verwerkt. Eventuele nieuwe zaken worden genoteerd en meegenomen bij de herziening van
2012.
Overigens hebben besluiten van de landelijke raad werking vanaf het nemen van het besluit;
ook al staan ze nog niet in huishoudelijk reglement.
Toelichting per onderwerp
Een aantal onderwerpen uit het huishoudelijk reglement verdienen toelichting:
- Steunpunten: in deze versie worden voor het eerst de steunpunten beschreven. Ze
krijgen daarmee een duidelijke plaats in de vereniging. De voorgestelde tekst van juni
is nogmaals besproken door het landelijk bestuur en de steunpunten.
-

Spelvisie en scouting Academy: De nieuwe spelvisie en de besluiten over Scouting
Academy zijn verwerkt in het reglement. Dat heeft zijn weerslag op een aantal
artikelen in de groepsvereniging, de taken van de besturen op groeps- en regioniveau
en de paragrafen over regionale en landelijke teams en het hoofdstuk
deskundigheidsbevordering.
Onder andere is in het reglement opgenomen wat de optimale verhoudingen tussen
de leidinggevenden en de jeugdleden zijn en hoe groot de speltakken zouden moeten
zijn. Deze regels geven duidelijkheid over hoe een speleenheid optimaal kan
functioneren met een goed samengesteld leidingteam.

-

Maatregelen: De maatregelen die binnen Scouting kunnen worden toegepast zijn
herzien in overleg met de teams en commissies die daarmee de meeste ervaring
hebben. [zie ook tekst bij stukken juni]

-

Lidmaatschap
In de artikelen 82 tot en met 85 huishoudelijk reglement is vastgelegd dat SN
jeugdleden (art 83), kaderleden (art 84) en buitengewone leden kent. Dit is in de lijn
van de statuten van de groepsverenigingen.

-

Plusscouts: De plusscouts krijgen nadrukkelijk een ondersteunende rol in de
vereniging. Eerder is besloten dat leden ouder dan 21 plusscout zijn en in die rol het
scoutingspel ondersteunen. Daarbij is ook besloten dat zij inbreng in de vereniging
krijgen door stemrecht uit te oefenen. Voorheen waren de plusscouts buitengewone
leden zonder stemrecht. Met het regelen van dit stemrecht in de vereniging moet
rekening worden gehouden met de statuten van de groepsvereniging. Daarin hebben
buitengewone leden geen stemrecht. Ook moet er rekening worden gehouden met de
diverse soorten plusscouts: ze zijn op verschillende niveau’s actief, en zelfstandig of
aangesloten bij groep, regio of land.
In hoofdstuk 5 (lidmaatschap) is daarom het volgende beschreven: Plusscouts zijn
leden ouder dan 21 jaar. Ze zijn kaderleden als ze op regio of landelijk niveau actief
zijn en hebben ook stemrecht op dat niveau. Plusscouts zijn verzameld in kringen.
Een kring op groepsniveau krijgt een afgevaardigde in de groepsraad, doordat zij een
leeftijdsgroep vormen. Op groepsniveau zijn plusscouts geen kaderleden maar
buitengewone leden en hebben als zodanig geen stemrecht. Doordat zij een
speltakvertegenwoordiger kunnen benoemen wordt die persoon een kaderlid en krijgt

in de groepsraad net als de andere kaderleden stemrecht. Bovendien wordt zo
voorkomen dat plusscouts op groepsniveau een niet gewenste
oververtegenwoordiging kunnen krijgen.
Zelfstandige kringen, die niet onderdeel zijn van een groep of regio, dienen een
formele kringvereniging op te richten. Op regioniveau hebben zij een stem in de
regioraad, net als de groepsverenigingen in de regio.
Alle kaderleden stemmen voor het lid van de landelijke raad voor hun regio. Als ze
kaderlid zijn op groeps- of regioniveau stemmen ze in hun regio. Anders stemmen ze
in de regio waar ze wonen.
De wijze waarop het lid van de landelijke raad wordt verkozen is daarmee nauwelijks
veranderd. Wel dient een grotere groep leden voor die verkiezing te worden
opgeroepen.

