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Inleiding: 
 
Dit Huishoudelijk reglement is een korte en leesbare samenvatting van de statuten van de 
groepsvereniging Scouting Traianus Nijmegen, aangevuld met wat specifieke zaken die het 
dagelijks reilen en zeilen van de groepsvereniging beschrijven. 
Aan dit Huishoudelijk reglement kunnen geen rechten worden ontleend. 
In geval van twijfel zijn de Statuten van de Groepsvereniging en van Scouting Nederland 
bindend. 
 
 
Art. 1 - Zetel 
 
De groepsvereniging Scouting Traianus Nijmegen, hierna genoemd de groep, is onderdeel 
van Scouting Nederland en is gevestigd aan de Grootstalselaan nr. 9 te Nijmegen. 
De groep wordt ondersteund door een Beheerstichting: De “Stichting Scouting Traianus Nij-
megen”, hierna genoemd de beheerstichting. 
 
 
Art. 2 - Doel  
 
Het doel van de groep is het spelen van het Spel van Scouting voor jeugd in de leeftijd van 6 
tot 24 jaar, waarbij samenwerking centraal staat. 
 
 
Art. 3 - Samenstelling 
 
De groep bestaat uit: 

1) Groepsraad 
2) Groepsbestuur 
3) Speloverleg 
4) Stafoverleg 
5) Beheersstichting 
 

ad. 1) De groepsraad van de groep is de algemene ledenvergadering. 
Dit orgaan bestaat uit  

- alle leiding en bestuursleden  
- vertegenwoordigers van de ouders (1 per leeftijdsgroep) 
- een afgevaardigde van de stam. 

De oudervertegenwoordiging wordt gekozen door het speloverleg. 
De groepsraad vergadert 2 maal per jaar over alle groepsaangelegenheden. 
De groepsraad kiest het groepsbestuur en de leidinggevenden 
 
ad. 2) Het groepsbestuur (dagelijks bestuur) 
Dit is het bestuur van de groepsraad. Het groepsbestuur regelt de dagelijkse gang van zaken 
in de groep, en vertegenwoordigt de groep naar derden toe. Het groepsbestuur vergadert zo 
vaak als noodzakelijk is. 
Bij Traianus vormen de voorzitter, secretaris en penningmeester van de stichting samen 
met de groepsbegeleider van de groep het groepsbestuur. 
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ad. 3) Het speloverleg  
Dit is de vergadering van alle ouders en de leiding van één leeftijdsgroep. (bijvoorbeeld de 
Scouts) Bij Traianus organiseren we het speloverleg meestal in de vorm van een jaarlijkse 
ouderavond. 
Het speloverleg bespreekt de gang van zaken in de betreffende leeftijdsgroep en benoemt een 
vertegenwoordiger in de groepsraad. 
 
ad. 4) Het stafoverleg 
Dit is de vergadering van alle leidinggevenden van de groep over spelaangelegenheden. 
Deze vergadering wordt georganiseerd en voorgezeten door de groepsbegeleider. 
De voorzitter van de groepsraad neemt bij afwezigheid van de groepsbegeleider deze taken 
over. 
 
ad. 5) De beheerstichting. 
De groep heeft al haar middelen (geld, materiaal, het clubhuis) in beheer gegeven bij de stich-
ting: deze int de contributie, doet investeringen in gebouw en materiaal en is verantwoorde-
lijk voor de subsidie aanvragen. De stichting is autonoom, maar omdat de meerderheid van de 
bestuursleden wordt gekozen door en uit de groepsraad, heeft de groep altijd de eindcontrole. 
 
 
Art. 4 - Gedragsregels 
 
De groep wil dat iedereen zich bij haar kan thuis voelen en daarom hebben we een aantal af-
spraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan, zowel leiding als jeugdleden. 
- “storend” gedrag wordt niet getolereerd. Voorbeelden daarvan zijn: pesten, drugsgebruik, 

niet deelnemen aan of saboteren van het aangeboden programma. 
- Van leden en leiding mag regelmatige deelname en inzet verwacht worden. 
- De leiding onthoudt zich van politieke of andere beïnvloeding. 
- Conform het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland, verlangt de groep van 

elke ingeschreven vrijwilliger een verklaring omtrent gedrag (VOG). 
- Drugsgebruik of verboden wapenbezit zal altijd aan de ouders worden medegedeeld en bij 

de politie worden gemeld. Het kan zonder waarschuwing vooraf leiden tot schorsing. 
- Zowel de juniorleden als de leden van het leidersteam dragen op alle bijeenkomsten van 

de groep het door Scouting Nederland voorgeschreven uniform.  
- De groep draagt zorg voor inschrijving van de leden bij Scouting Nederland. 

Leden dienen daartoe schriftelijk te worden aan- en afgemeld bij de secretaris. 
- Privacy is belangrijk voor iedereen in de groep, daarom: 

1. Persoonsgegevens: 
De groep gaat terughoudend om met privégegevens van de leden. 
Hieronder valt alle door de ouders en leden verschafte (medische) informatie. 
Toegang tot deze gegevens is voorbehouden aan het lid zelf en geautoriseerde perso-
nen, (leidinggevenden, penningmeester, secretaris). De informatie wordt alleen ge-
bruikt in het belang van het lid of voor zover dat nodig is voor het goed functioneren 
van de groep. 

2. Foto-/beeldmateriaal: 
Publicatie van foto- en beeldmateriaal, bijvoorbeeld op de website, geschiedt met in-
achtneming van de privacy, het belang van de afgebeelden én met inachtneming van 
het portretrecht. 
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Art. 5 - Verzekeringen 
 
Alle leden van de groep vallen automatisch onder de: 
a. Ongevallenverzekering 

Deze verzekering voorziet in een uitkering in geval van overlijden, blijvende invalidi-
teit of geneeskundige kosten als gevolg van een ongeluk. 

b. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) 
Scoutingleden zijn verzekerd als ze aansprakelijk zijn voor schade aan: 
- mensen of goederen van derden; 
- terreinen of gebouwen plus de daarop of -in behorende goederen die Scou-

tingleden tijdelijk in huur of gebruik hebben; 
- goederen die ze geleend, gehuurd of in gebruik hebben. 

 
Voor beide verzekeringen geldt dat ze secundair zijn. Dat wil zeggen dat er alleen uitgekeerd 
wordt als er geen andere verzekeringen zijn waarop de kosten of schade verhaald kunnen 
worden. Daarnaast heeft de groep nog een opstalverzekering, een inboedelverzekering en 
een goederentransportverzekering. Deze laatste verzekering dekt de groepseigendommen 
op kamp en tijdens het vervoer daar naar toe en terug tegen van buitenaf komend onheil 
(diefstal en vermissing zijn onder bepaalde voorwaarden meeverzekerd). 
De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij de groepspenningmeester. 
 
 
Art. 6 - Wijziging Reglement 
 
a. De groepsraad kan dit reglement wijzigen bij eenvoudige meerderheid van stemmen 

in een bijeenkomst waar tenminste de helft van de groepsraadsleden aanwezig is. 
b. Het bestuur van de groepsvereniging is verplicht het Huishoudelijk Reglement te her-

zien of aan te vullen zodra blijkt dat het niet meer in overeenstemming is met de statu-
ten van de groep, of met de statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van Scouting 
Nederland. 

c. Dit reglement zal elke drie jaar aan de groepsraad worden voorgelegd ter actualise-
ring. 

 
 
Art. 7 - Toepassing Reglement 
 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de groepsraad met inachtneming van de 
statuten van de groep en het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland. 
 
 
Art. 8 - Datum van ingang 
 
Dit reglement vervangt het per 25 november 2011 vastgestelde Huishoudelijk Reglement van 
de Scoutinggroep Traianus en treedt in werking op de dag van dag van vaststelling, namelijk 
21 november 2014. 
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