Agendapunt 6: Erkenning en plaats van bijzondere organisaties
De Vereniging Scouting Nederland bestaat in hoofdlijn uit de groepsverenigingen, de regio’s en de
landelijke organisatie. Deze organisaties worden specifiek beschreven in het huishoudelijk reglement
van Scouting Nederland.
Naast deze hoofdlijn kennen we binnen Scouting nog diverse organisaties die actief zijn om Scouting
te ondersteunen en mogelijk te maken. Denk hierbij aan kampeerterreinen, plusscoutskringen,
Scoutingmusea, bovenregionale activiteiten, steunpunten en de stichtingen van een regio of groep.
In de praktijk hebben deze organisaties een plek gevonden in de vereniging, maar niet voor al deze
soorten organisaties is een duidelijke grondslag aan te wijzen in het huishoudelijk reglement.
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er behoefte bestaat aan duidelijkheid in het
huishoudelijk reglement over de erkenning van Scoutingorganisaties die geen groep of regio zijn.
Aanleiding hiervoor waren:
 de discussie rondom bijzondere organisaties tijdens de omvorming van groepen naar
groepsvereniging;
 een uitspraak van de geschillencommissie en de commissie van beroep over een bijzondere
organisatie;
 de groei aan bovenregionale activiteiten die een plek binnen Scouting zochten.
In een eerdere landelijke raad is afgesproken dat onderzocht zou worden hoe deze organisaties een
grondslag kunnen krijgen in het huishoudelijk reglement. Het resultaat is dit voorstel voor aanpassing
van het huishoudelijk reglement. Een aandachtspunt daarbij is de diversiteit van de bestaande
organisaties.
Het voorstel houdt in dat het huidige hoofdstuk 2, dat op dit moment alleen gaat over
beheerstichtingen, uitgebreid wordt naar een meer algemeen hoofdstuk over andere organisaties.
In de eerste paragraaf wordt bepaald dat rechtspersonen, die geen Scoutinggroep zijn, als
organisatieonderdeel kunnen worden erkend door Scouting Nederland. Het landelijk bestuur bepaalt
op welke wijze de rechtspersoon onderdeel van Scouting Nederland wordt. Dat maakt het mogelijk om
diverse soorten organisaties onderdeel te laten zijn van Scouting Nederland, en tegelijkertijd zowel
een willekeurige wildgroei als een uitputtende en uitgebreide beschrijving van elke soort organisatie
die nooit volledig zal zijn, te voorkomen.
In de daarop volgende paragrafen van hoofdstuk 2 worden de bepalingen waarin al specifiek de
beheerstichting en de plusscoutskring beschreven waren behouden en in dit hoofdstuk
bijeengebracht.
Deze aanpassingen op het huishoudelijk reglement zijn terug te vinden in het concept huishoudelijk
reglement, dat hoort bij Agendapunt 8: Algemene herziening huishoudelijk reglement.
De landelijke raad wordt gevraagd dit voorstel goed te keuren.
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