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Deze samenvatting is bedoeld voor leden en vrijwilligers, zodat niet alle vier officiële documenten 

volledig hoeven worden doorgenomen en bevat alleen de belangrijkste zaken. Artikelen uit statuten 

of HR die niet of slechts beperkt van toepassing zijn worden niet genoemd, deze samenvatting is dus 

niet een volledige samenvatting. De originele documenten zijn leidend en kunnen worden gevonden 

op of via de website van Scouting Polaris Heerenveen. Per genoemd artikel wordt tussen [ ] de bron 

vermeldt: St(atuten) of HR van SN of SP artikel x.y.  

Link naar de SP site en documenten toevoegen -> documenten staan nog niet op de site 

De groepsvereniging 

Algemeen 
 De vereniging Scouting Polaris Heerenveen is een door Scouting Nederland erkende 

scoutinggroep. [St SP 1.2, HR SN 2.1] 

 Scouting Nederland is lid van de World Association of Girl Guides and Girl Scouts  (WAGGGS) en 

de World Organization of the Scout Movement en aanvaardt de verplichtingen die het 

lidmaatschap van beide met zich meebrengt [St SN 3.3] 

 Binnen de speleenheden wordt het Scoutingspel gespeeld [HR SN 2.3], dat aansluit bij de 

beschrijving van het spelaanbod zoals gehanteerd door Scouting Nederland en dat gericht is op 

de doelstelling van het spel: het op plezierige wijze, gebaseerd op de spelvisie, ondersteunen van 

de ontwikkeling van kinderen en jongeren [HR SN 3a] op grond van de ideeën van Lord Baden 

Powell [St SN 4.1, St SP 3.1] 

 Hiervoor hebben we contacten met ouders [HR SN 3d], de regio [HR SN 3e] en doen dat in een 

veilige omgeving [HR SN 3f/g] 

 Speleenheden beschikken over teams van leidinggevenden, die voldoen aan de landelijk 

opgestelde kwaliteits- en kwalificatienormen [HR SN 3c] 

 Wij geven Scouting Nederland inzicht in de gegevens van onze leden en betalen jaarlijks aan hen 

per lid contributie [HR SN 4.3b] 

 De statuten van de vereniging Scouting Polaris Heerenveen bevat een aantal verplichte artikelen 

[HR SN 7a-i, St SP 3] 

Teams van leidinggevenden 
 Scouting Polaris Heerenveen kent (team/bege)leiders bij de Bevers, Welpen, Scouts en Explorers 

(bij SP RSA genoemd) en een adviseur bij de Roverscouts (Bij SP Stam genoemd) [HR SN 8.1-3]. 

Leiding is gemengd, omdat onze speltakken gemengd zijn [HR SN 8.4].  



 Scouting Polaris Heerenveen heeft een praktijkbegeleider die zorgt dat de leidinggevenden de 

benodigde kwalificaties behalen [HR SN 10], en een groepsbegeleider, die zorgt voor het 

functioneren en plaatsen van leidinggevenden binnen de speleenheden [HR SN 11].In 

afwezigheid van een groepsbegeleider, is dit een taak die door de overige bestuursleden wordt 

vervuld. 

 De leidinggevenden van een speleenheid zorgen dat er een vertegenwoordiger van hun 

jeugdleden deelneemt aan de groepsraad [HR SN 12]. Bij de Bevers, Welpen, Scouts en Explorers 

(bij SP RSA genoemd) is dit een ouder die de minderjarige jeugdleden van de speltak 

vertegenwoordigd.  

De Groepsraad 
 De groepsraad is de algemene ledenvergadering van Scouting Polaris Heerenveen [HR SN 13]  

 De groepsraad bestaat uit de leden van het bestuur, alle leidinggevenden, iedereen die een 

benoemde functie vervult binnen de vereniging en één afgevaardigde (voor minderjarige 

jeugdleden een wettelijk vertegenwoordiger) per speleenheid [HR SN 14]. 

 De groepsraad coördineert de activiteiten  van de speleenheden [HR SN 16.1a], keurt het beleid 

van het bestuur goed en controleert het beleid van het bestuur [HR SN 16.1c/d] Daarnaast 

benoemt de groepsraad de leden van het bestuur, de vertrouwenspersoon,  de leidinggevenden, 

iedereen met een functie en de vertegenwoordiger van de vereniging bij de regioraad [HR SN 

16.2]. Bij aftreden of neerleggen van één van bovenstaande functies wordt dit in de groepsraad 

ter kennisgeving medegedeeld. 

 De groepsraad vergadert minimaal 2x per jaar [HR SN 17.1, St SP 8.6], waarvan een verslag wordt 

gemaakt [HR SN 17.5, St SP 11.3]. 

 Stemmen gebeurt meestal per eenvoudige meerderheid [HR SN 18.1], blanco stemmen tellen 

niet mee [HR SN 18.2], stemmen over personen wordt schriftelijk gedaan [HR SN 18.3] en 

stemmen bij volmacht mag niet [HR SN 18.4]. 

 Alle taken die niet toebedeelt zijn aan een ander verenigingsorgaan liggen bij de groepsraad. 

Het groepsbestuur  
 Het groepsbestuur (hierna: bestuur) bestaat uit tenminste: een voorzitter, een secretaris, een 

penningmeester en een groepsbegeleider [HR SN 20.1, St SP 7.1] en is gemengd [HR SN 20.2]. 

 Leden van het bestuur worden voor 3 jaar benoemd [HR SN 21.1] en men kan tot een maximale 

termijn van 9 jaar worden herbenoemd [HR SN 21.2/3]. 

 Als leidinggevende bij een speleenheid mag je tegelijkertijd geen voorzitter of groepsbegeleider 

zijn [HR SN 21.4, St SP 7.1]. 

 Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het beleid en voert dit uit, roept de 

groepsraad bijeen, maakt een meerjarenplan en de jaarlijkse begroting, maakt het financieel 

jaarverslag, bewaakt het kwalificatieniveau van de leidinggevenden en verzorgt de administratie 

[HR SN 23, St SP 8.1]. 



Beheerstichting bij een groep 

De beheerstichting 
 SP heeft een stichting, Stichting Scouting Polaris Heerenveen. De stichting beheert de bezittingen 

van de groep [HR SN 31]. Bij Scouting Polaris Heerenveen is er voor gekozen om alleen de 

onroerende goederen, zoals gebouw, terrein en exploitatie hiervan onder te brengen bij de 

stichting.  

 Het bestuur van de stichting telt maximaal 9 leden [HR SN 32.2], waarvan de meerderheid lid is 

van de groepsraad [HR SN 32.4]. 

Lidmaatschap van Scouting Nederland en Scouting Polaris Heerenveen 

Leden 

 Scouting Nederland kent jeugdleden, kaderleden en buitengewone leden [St SN 7.1, HR SN 90.1] 

 Jeugdleden zijn de leden van de speleenheden [St SN 10, HR SN 91.1] en zij moeten zich 

gedragen naar de wet en belofte van hun speleenheid, conform de afspraken binnen Scouting 

Polaris Heerenveen [St SN 19.1] en contributie betalen [HR SN 91.3] 

 Kaderleden zijn alle vrijwilligers met een functie binnen Scouting Polaris Heerenveen en ook 

Scouting Nederland (en dus ook binnen) [St SN 9, HR SN 92.1]. Kaderleden moeten zich houden 

aan de doelstelling van Scouting Nederland, de statuten en het HR van Scouting Nederland, 

contributie betalen en de gedragscode van Scouting Nederland volgen [St SN 19.3, HR SN 92.3]. 

Inschrijving en contributie 
 Jeugdleden schrijven zich in bij een speltak vanScouting Polaris Heerenveen en betalen (na 

acceptatie) contributie [HR SN 95.2]. Scouting Polaris Heerenveen schrijft de jeugdleden in bij 

Scouting Nederland [HR SN 95.3], de jeugdleden vallen daardoor onder de collectieve 

aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering van Scouting Nederland [HR SN 95.4]. 

 Kaderleden bij Scouting Polaris Heerenveen hebben eerst een kennismakingsperiode [HR SN 

96.2], waarna ze in functie worden benoemd (door de groepsraad) [HR SN 96.3] en worden dan 

aangemeld als kaderlid bij Scouting Nederland [HR SN 96.4]. Voor de benoeming in functie levert 

het kaderlid een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in [HR SN 96.3e, HR SP 5.1]. Ook het 

kaderlid valt na inschrijving onder de collectieve aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering 

van Scouting Nederland vallen [HR SN 96.5]. 

 De jaarlijkse contributie van jeugdleden wordt door de groepsraad vastgesteld. Leidinggevenden, 

vrijwilligers met een benoemde functie en bestuursleden van de vereniging of stichting zijn 

hiervan vrijgesteld [HR SP 4.2] 

 Bij sommige speltakken wordt tegelijkertijd met de contributie een bijdrage geïnd ten behoeve 

van (kleine) kampjes. 

 Leden die de contributie financieel niet kunnen voldoen kunnen in overleg met de 

penningmeester de contributie op een andere wijze voldoen. [HR SP 4.3] 

 Opzegging kan per kwartaal. Opzegging moet schriftelijk of per e-mail bij de penningmeester van 

SH. [HR SP 4.4] 

 Het bestuur kan een lid op non-actief stellen, indien daar aanleiding toe is. [HR SN 103]  



Leeftijdsgrenzen 
 Scouting Nederland onderscheid de volgende leeftijdsgroepen [HR SN 100]: 

o Bevers: 5-7 jaar 

o Welpen: 7-11 jaar 

o Scouts: 11-15 jaar 

o Explorers: 15-18 jaar 

o Roverscouts: 18-21 jaar 

o Plusscouts: vanaf 21 jaar 

 Scouting Polaris Heerenveen hanteert in de praktijk voor sommige speleenheden andere 

leeftijdsgroepen dan Scouting Nederland: 

o Roverscouts: 18+ jaar 

o In overleg met de (team)leiders van de speleenheden worden leeftijdsgrenzen indien 

gewenst of noodzakelijk voor het jeugdlid verlaagd of verhoogd 

 Scouting Nederland geeft de volgende minimumleeftijden aan voor leiding/teamleiding [HR SN 

101]: 

o Bevers: 17/18 jaar 

o Welpen: 17/18 jaar 

o Scouts: 18/21 jaar 

o Explorers: 20/21 jaar 

o Roverscouts: 21 jaar (coaches van 21-23 jaar) 

 Aanbevolen wordt een maximum leeftijd van leiding van 45 jaar 

 Scouting Nederland geeft voor besturen aan [HR SN 101]: 

o De helft van de leden dient 21 jaar of ouder te zijn 

o De voorzitter dient minimaal 21 jaar te zijn 

o De minimumleeftijd voor overige bestuursleden is 18 jaar 

Deskundigheid 

Algemeen 
 Elke functie kent een basisniveau en een gekwalificeerd niveau [HR SN 123] 

 Ook teams kennen profielen en competenties [HR SN 125] 

 De bij de niveaus horende competenties worden door de praktijkbegeleider, de regio en Scouting 

Nederland getoetst en bewaakt [HR SN 124, 126] 

Training 
 Voor het verkrijgen van competenties biedt Scouting Nederland diverse trainingen aan [HR SN 

127, 128] 

 Scouting Polaris Heerenveen vergoedt de kosten voor de basistraining (leiding kwalificatie), 

teamleiderstraining (teamleider kwalificatie) en kamptraining (kamp kwalificatie) [HR SP 6.3] en 

verwacht dat speltakleiding deze kwalificaties behaalt binnen redelijke termijn [HR SP 6.2] 

 De EHV  training en de Gilwell training komen voor vergoeding in aanmerking [HR SP 6.4] 

 Om voor vergoeding in aanmerking te komen worden er mogelijk afspraken over het voltooien 

van de training en/of  het gedurende een bepaalde tijd aanblijven als kaderlid gemaakt [HR SP 

6.5]  



Geschillen 
 Bij geschillen worden de partijen eerst geacht zelf tot een oplossing te komen, eventueel met 

behulp van een onpartijdige derde [HR SN 143] 

 Bij Scouting Polaris Heerenveen kan een geschil of klacht ook kenbaar gemaakt worden via de 

vertrouwenspersoon. 

 Indien zelfstandig oplossen niet lukt, kan er via Scouting Nederland op verschillende manieren 

bemiddeld worden [HR SN 144-169] 

Ongewenst gedrag 
 Leden van Scouting Nederland gedragen zich respectvol ten opzichte van elkaar. Seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en elke andere vorm van ongewenst gedrag zijn binnen Scouting 

Nederland onaanvaardbaar. [HR SN 170] 

 Scouting Nederland heeft protocollen en gedragscodes omtrent ongewenst en/of seksueel 

grensoverschrijdend gedrag vastgesteld, waarnaar iedereen dient te handelen. [HR SN 171-173, 

HR SN Appendix 3] 

 Bij overschrijding van de gedragsregels is tuchtrecht van toepassing [HR SN 174]. 

Drugs, alcohol en roken 
 Het meenemen of gebruiken van drugs is te allen tijde verboden bij Scouting Polaris Heerenveen, 

het meenemen en nuttigen van alcohol is verboden voor leden onder de 18 jaar [HR SP 6.1]  

 Voor iedereen vanaf 18 jaar is het toegestaan zwak alcoholische dranken te drinken [HR SP 6.2], 

maar nooit in het bijzijn van jeugdleden (onder de 18 jaar) [HR SP 6.3]  

 Tijdens activiteiten op en uit naam van Scouting Polaris Heerenveen zijn er altijd minimaal 2 

kaderleden per speltak nuchter [HR SP 6.4]  

 Het is niet toegestaan te roken in het bijzijn van jeugdleden [HR SP 6.5]  

 


