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Begripsbepalingen
Artikel 1.
In deze statuten wordt verstaan onder:
●

De Stam:
een jongerenspeltak van de Scouting Henderik van Halewijn;

●

Stamadviseur:
een persoon die advies kan leveren aan de Stam;

●

Stambestuur:
het bestuursorgaan van de Stam;

●

Stamleden:
de Leden van de Stam;

●

Stamraad:
het overlegorgaan van de Stam;

●

Stamstatuten:
de statuten van de Stam.
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Algemeen
Artikel 2.
1.

De Stam bestaat uit minimaal vier leden.

2. De Stam kan worden bijgestaan door een Stamadviseur.
3. De Stam heeft een eigen Stambestuur.
4. De Stam heeft een eigen plek van waaruit activiteiten worden ondernomen.
5. De Stamleden zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de
programmabijeenkomsten en andere activiteiten van de Stam.
6. De verantwoordelijkheid wordt gedragen door alle Stamleden die zitting
hebben in de Stamraad en in deze raad met behulp van het Stambestuur
regelmatig gezamenlijk overleggen.

Artikel 3.
1.

De beginleeftijd van de Stam is bepaald op 18 jaar.

2. De eindleeftijd van de Stam is bepaald op 23 jaar.
3. Een persoon mag Stamlid worden als die zich tussen de leeftijdsgrenzen
bevind.
4. Bij bedreiging van het voortbestaan van de Stam geldt:
a. dat mensen langer lid mogen blijven dan de leeftijdsgrens van 23;
b. of leden langer mogen blijven moet door een stemming door de
Stamraad worden besloten;
c. de stemming of leden mogen blijven dient democratisch en
anoniem te gebeuren, wijze nader te bepalen voorafgaand aan de
stemming.
5. De opkomst van de Stam is op vrijdagavond en begint om 20:00 uur.
6. De Stamleden zijn op tijd aanwezig, zodat op tijd met het programma
begonnen kan worden. Van deze tijd kan worden afgeweken bij speciale
gelegenheden, hierover dient duidelijk gecommuniceerd te worden.
7. Het einde van het programma is ongeveer om 22:00 uur.
8. Na afloop van het programma is er gelegenheid tot het nuttigen van een
drankje.
9. Aansluiten na afloop van het programma mag tot en met 22:30 uur en
dient van tevoren te worden gemeld bij het Stambestuur.
10. Het programma van de Stam wordt apart van de andere speltakken
gedraaid, met uitzondering van eventuele, van tevoren besproken,
gezamenlijke programma’s.
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Stamstatuten
Artikel 4.
1.

De Stamstatuten zijn een samenstelling van een Huishoudelijk Reglement
en Statuten voor de Stamleden.

2. De Stamstatuten worden door het Stambestuur opgesteld.
3. De Stamstatuten mogen de statuten en Huishoudelijk Reglement van de
groep niet tegenspreken.
4. De Stamstatuten zijn opgesteld om afspraken die gemaakt zijn binnen de
Stam vast te leggen en om deze te kunnen handhaven, op wijze nader
bepaald door het Stambestuur.
5. De Stamstatuten hebben geen officiële rechtsgeldigheid.
6. De Stamstatuten worden in werking gesteld na goedkeuring door de
Stamraad.
7. Het verenigingsbestuur moet op de hoogte worden gebracht van de
nieuwe Stamstatuten of de wijzigingen in de Stamstatuten.
8. De Stamleden zullen een akkoord ondertekenen om aan te geven dat ze
zich zullen houden aan de Stamstatuten.

Stamadviseur
Artikel 5.
1.

De Stam kan zich met raad en daad laten bijstaan door een Stamadviseur.

2. De Stamadviseur kan adviseren in:
a. het zelfbesturen van de Stam;
b. het bedenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten;
c. het bemiddelen bij conflicten;
d. het waarborgen van de continuïteit van de Stam;
e. het wegwijs maken in Scouting Nederland.
3. De Stamadviseur:
a. ziet er op toe dat door de groep geen misbruik wordt gemaakt van
de Stam;
b. draagt geen verantwoordelijkheid voor de Stam;
c. is zowel proactief als reactief;
d. wordt door de Stamraad benoemd;
e. kan als afgevaardigde van de Stam zitting hebben in de groepsraad;
f.

moet in ieder geval de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt.
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Stambestuur
Artikel 6.
1.

De Stam heeft een bestuur.

2. Het Stambestuur bestaat uit tenminste drie leden, die door de Stamraad
worden benoemd.
3. Het Stambestuur is niet eindverantwoordelijk voor wat er zich binnen de
Stam afspeelt. De verantwoordelijkheid wordt door de Stamraad gedragen.
4. Het Stambestuur bevat minstens een voorzitter, secretaris en
penningmeester.
5. De voorzitter:
a. is de manager van de Stam;
b. zorgt ervoor dat de Stamraad voorgezeten wordt dat ieder Stamlid
de gelegenheid krijgt tot inspraak en dat er duidelijke besluiten
genomen kunnen worden. De voorzitter zorgt dat er niet overlegd
wordt om te overleggen, maar dat het overleg volgens een agenda
gestructureerd en ordelijk verloopt. Meestal zal de voorzitter, in
overleg, het initiatief nemen om een Stamraad bijeen te roepen als
hij of zij of iemand anders hiertoe aanleiding ziet;
c. moet op de hoogte zijn van allerlei relevante zaken die zich in de
eigen scoutinggroep afspelen. Zaken die meestal per post, via de
secretaris, de Stam bereiken. Heeft hij of zij hulp nodig bij het
uitvoeren van zijn of haar taak als voorzitter, dan raadpleegt hij of zij
de Stamadviseur of de groepsvoorzitter;
d. is tevens het eerste aanspreekpunt voor mensen van buiten de
Stam, bijvoorbeeld voor mensen binnen de groep;
e. heeft regelmatig, eventueel zelfs periodiek overleg met de
Stamadviseur. Zo kan de Stamadviseur in een tweegesprek advies
geven over de gang van zaken en kan de voorzitter om advies
vragen. Tevens kunnen adviseur en voorzitter in deze gesprekken
gedachten uitwisselen over de Stam en hierover een beslissing
nemen die wordt voorgelegd aan de betreffende mensen, dan wel
de gehele Stam.
6. De secretaris:
a. zorgt voor de schriftelijke ondersteuning van de Stam;
b. is gegevensbeheerder voor de Stam;
c. moet de agenda opstellen voor de Stamraad en waarborgt dat er
genotuleerd wordt;
d. moet het archief van de Stam beheren;
e. hij of zij houdt bij wie er af en aanwezig zijn bij de opkomsten en wat
het programma was. Op deze manier kan er tijdens de Stamraad
geëvalueerd worden;
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f.

zorgt voor alle inkomende en uitgaande stukken. Om deze stukken te
kunnen ontvangen namens de Stam, moet de secretaris toegang
hebben tot het Stambestuur e-mailadres.

7. De penningmeester:
a. is de beheerder van de financiën van de Stam;
b. heeft het overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Stam. Deze
inkomsten en uitgaven kunnen te maken hebben met:
i.

periodieke inkomsten uit de groepskas, na verantwoording
van de uitgaven en inkomsten van de voorgaande periode;

ii.

huur of aanschaf van materialen die nodig zijn voor de
Stamactiviteiten;

iii.

incidentele inkomsten uit activiteiten.

c. toont na iedere periodeafsluiting een financieel overzicht aan de
Stam;
d. mag door ieder Stamlid op elk punt worden gecontroleerd voor het
opsturen van de verantwoording naar de groepspenningmeester;
e. zal regelmatig overleg hebben met de groepspenningmeester.
Gezamenlijk zullen zij afspraken maken over het financieel beheer
van de Stam.

Artikel 7.
1.

De manier waarop men het Stambestuur kiest, zal democratisch moeten
zijn. Deze manier kan men gezamenlijk bepalen.

2. Er wordt altijd voor bestuursleden gestemd. Iedereen moet de kans krijgen
om zitting te nemen in het bestuur. Ook als de zittende bestuursleden
functiebehoud willen, zullen ze herkozen moeten worden en is er officieel
sprake van een bestuurswissel.
3. Voor de stemming van bestuursleden geldt:
a. er wordt aan het begin van ieder scoutingseizoen gestemd;
b. er wordt anoniem gestemd;
c. er wordt gestemd op een persoon die zich beschikbaar stelt voor de
functie;
d. er kunnen meerdere kandidaten zijn;
e. er kan ook voor gekozen worden om blanco te stemmen, als je vindt
dat geen van de kandidaten geschikt is.
4. Indien niemand zich kandidaat stelt of de meerderheid blanco stemt, zal er
naar het meest geschikte persoon worden gezocht om de functie tijdelijk te
bekleden. Dit interim-bestuurslid blijft de functie uitvoeren tot er een
nieuwe kandidaat is, waarna een nieuwe stemming zal volgen.
5. Bij driemaal gelijke stemmingen, zal door het lot worden bepaald welke
kandidaat gekozen wordt.
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Commissies
Artikel 8.
1.

Commissies kunnen - door ieder Stamlid - worden ingesteld voor het
organiseren van bepaalde activiteiten.

2. Een commissie wordt ingesteld tijdens een Stamraad.
3. De leden van een commissie worden tijdens een Stamraad gekozen.
4. Degenen die plaatshebben in een commissie doen dit op vrijwillige basis.
5. Een commissie en de activiteiten daarvan vormen een afgebakend geheel,
er wordt toegewerkt naar een vooraf gedefinieerd resultaat.
6. Een commissie kan een eigen kas hebben.

Artikel 9.
1.

De KoelkastComissie zorgt voor de in- en verkoop van eten en drinken
binnen de Stam.

2. De KoelkastComissie:
a. kan uit meerdere personen bestaan voor het verdelen van taken;
b. houd een aparte kas bij. Verantwoording hierover wordt afgelegd
aan de Stamraad na iedere periodesluiting;
c. hoeft geen verantwoording af te leggen aan de
groepspenningmeester.
3. Voor de producten van de KoelkastComissie geldt:
a. producten kunnen voor een van tevoren afgesproken vergoeding
gekocht worden;
b. er moet uiteraard naar de wensen van alle Stamleden geluisterd
worden;
c. de producten die verkocht worden, moeten in overeenstemming zijn
met het alcoholreglement zoals dat is opgesteld door het
groepsbestuur.
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Stamraad
Artikel 10.
1.

De Stamraad is een overlegorgaan.

2. De naam wordt tweeledig gebruikt, zowel voor de mensen die bij de
vergadering aanwezig zijn als voor de vergadering zelf.
3. De gehele Stamraad heeft de verantwoording voor beslissingen en
afspraken die genomen en gemaakt worden.
4. Als iemand niet bij de vergadering aanwezig is, kan hij of zij wensen van
tevoren kenbaar maken, anders kan er met deze wensen geen rekening
gehouden worden bij het maken van beslissingen en of afspraken.
5. Er mag gestemd worden door leden die zitting hebben in de Stamraad.
6. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter.
7. Er wordt door de secretaris een agenda gemaakt, die voor iedereen die
zitting heeft in de Stamraad beschikbaar is.
8. Elk Stamlid mag agendapunten voor de agenda opstellen. Dit moet worden
aangeleverd bij de secretaris, voor de agenda is verspreid.
9. Tijdens de Stamraad zijn er enkele vaste agendapunten:
a. Opening: er wordt gekeken wie er aanwezig zijn en de vergadering
wordt geopend.
b. Vaststelling agenda: er wordt gekeken of alle agendapunten juist zijn
en of er andere punten op de agenda moeten.
c. Mededelingen: er worden mededelingen besproken die nuttig zijn
voor de hele Stam en eventueel invloed hebben op het verloop van
de vergadering. Mededelingen kunnen door ieder lid gedaan
worden. Als er zaken zijn besproken in de groepsraad die de Stam
aangaan worden die onder dit punt medegedeeld.
d. Inkomende en uitgaande stukken: de binnengekomen en de
verstuurde stukken zoals post en mail worden besproken.
e. Notulen vorige Stamraad: de notulen van de vorige vergadering
worden bekeken en wijzigingen of opmerkingen worden in de
notulen van de huidige Stamraad vastgelegd.
f.

W.V.T.T.K.: alle zaken die tijdens de vergadering boven komen maar
niet in de agenda zijn opgenomen worden besproken.

g. Rondvraag: er kunnen vragen gesteld worden over vergaderpunten
of andere onderwerpen die niet duidelijk zijn.
h. Sluiting: de vergadering wordt afgesloten.
10. Tijdens de Stamraad kunnen actiepunten worden opgesteld. Dit zijn taken
die voor een gedefinieerd moment uitgevoerd moeten zijn en bij de
volgende Stamraad besproken worden.
11. De notulen van een Stamraad worden door de secretaris zo kort mogelijk
na de vergadering verspreid onder de Stamleden.
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Groepsraad
Artikel 11.
1.

De groepsraad is het belangrijkste orgaan van de groep.

2. Alle leiders en andere vrijwilligers hebben zitting in de groepsraad als het
overlegorgaan van de leidinggevenden en het groepsbestuur.
3. De Stam wordt vertegenwoordigd in de groepsraad.
4. De Stam heeft geen leider, de raad wordt bij voorkeur bijgewoond door de
leden van het Stambestuur en/of de Stamadviseur.
5. Van tevoren spreken de leden van het Stambestuur af wie de
eerstvolgende keer de Stam zal vertegenwoordigen.
6. In de groepsraad telt de stem van de Stamadviseur net zo als die van een
Stamlid.
7. De stem de Stam wordt niet door een persoon besloten, dit gebeurd door
de hele Stam door:
a. de opkomst voor de groepsraad te overleggen over wat het
standpunt van de Stam over bepaalde punten op de agenda van de
groepsraad is en of er nog punten zijn die aangekaart moeten
worden die de Stam aangaan;
b. de afgevaardigden van de Stam in de groepsraad op te laten letten
en bij laten houden wat er gezegd wordt met betrekking tot de Stam,
zij vertellen dit de eerstvolgende opkomst aan de andere leden van
de Stam.
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