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1. VOORWOORD 
 
Op de website van Scouting Buys Ballot Epe / Heerde  en in het algemene 
informatieboekje wordt de structuur van zowel Vereniging als Stichting in 
hoofdlijnen weergegeven. Beide beschrijven hoe de scoutinggroep is 
opgebouwd en wat de verantwoordelijkheden en taken zijn. Bij vooral 
nieuwe bestuursleden blijkt behoefte aan meer informatie over de 
structuur die kan dienen als richtlijn bij het nemen van beslissingen. Maar 
ook ouders of externe instanties willen soms meer weten over de 
structuur van Scouting Buys Ballot. 
 
Dit document bestaat uit het organigram van Scouting Buys Ballot met 
daarbij in het kort toegelicht binnen welk kader het organigram geplaatst 
moet worden. Het document geeft houvast aan de zittende bestuursleden 
en moet nieuwe bestuursleden helpen snel inzicht te krijgen in de 
structuur en werkzaamheden van zowel Vereniging als Stichting, 
geplaatst binnen het overkoepelende orgaan Vereniging Scouting 
Nederland. Eveneens wordt aandacht besteed aan de verschillende 
functies binnen de Vereniging, de Stichting en de bijbehorende taken.  
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2. VERENIGING SCOUTING NEDERLAND 
 
Scouting Buys Ballot maakt onderdeel uit van een wereldwijde organisatie 
met als grondlegger de Engelse Lord Baden Powell. In Nederland kennen 
we de landelijke overkoepelende organisatie Vereniging Scouting 
Nederland. Ruim 1300 groepen door heel Nederland zijn hierbij 
aangesloten. 
 
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenvereniging van 
Nederland. Om een dergelijke vereniging te besturen, heb je natuurlijk 
een uitgebreide organisatie nodig. Gemiddeld 30 groepen vormen een 
Scoutingregio. Daarvan zijn er nu 47 in ons land. Het beleid van Scouting 
Nederland wordt vastgesteld door de Landelijke raad. Het bestuur van 
Scouting Nederland is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en 
de uitvoering en maakt daarbij gebruik van de medewerkers van het 
Landelijk servicecentrum. De organisatie van Scouting Nederland is 
vastgelegd in twee officiële reglementen, nl. de statuten en het 
Huishoudelijk Reglement (HHR). 

 
Binnen het door Scouting Nederland gestelde kader hebben individuele 
Verenigingen een tamelijk grote vrijheid om zaken als wel of niet 
gemengd draaien, levensbeschouwelijke grondslag, optionele uniform-
delen enz., zelf vast te stellen, waardoor er een grote verscheidenheid is 
binnen de verschillende scoutingverenigingen. 
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3. SCOUTING BUYS BALLOT EPE / HEERDE 
 
Zoals gezegd is Scouting Buys Ballot één van de ca. 1300 
scoutingverenigingen door heel Nederland die zijn aangesloten bij 
Vereniging Scouting Nederland.  
 
Het doel van scouting wereldwijd is om in groepsverband door middel van 
spelen te werken aan de vorming van de persoonlijkheid. Scouting Buys 
Ballot schaart zich volledig achter de wereldwijde doelstelling en zet zich 
in voor de persoonlijke groei van leden en leidingleden in een plezierige 
en veilige omgeving. 
Binnen Scouting Buys Ballot geven we elkaar daartoe veel ruimte, zij het 
dat we werken binnen de kaders van scouting en we met elkaar wel 
aanvullende gedragsregels hebben afgesproken. We zijn van mening dat 
onze leden en leidingleden veel leren en blijven ons daar voor inzetten. 
We zijn een ‘open’ groep en bieden ruimte aan alle kinderen van alle 
godsdiensten en levensbeschouwingen.  
 
Samengevat is de doelstelling van Scouting Buys Ballot: het bieden van 
een plezierige vrije tijdsbesteding voor leden vanaf 5 jaar, volgens de 
ideeën van Baden Powell en binnen de richtlijnen van Scouting Nederland.  
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4. ORGANIGRAM  
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5. ORGANISATIE SCOUTING BUYS BALLOT EPE / HEERDE 
 
Zoals iedere organisatie heeft ook onze groep een bepaalde structuur. 
Scouting Buys Ballot heeft de feitelijke uitoefening van het scoutingspel 
ondergebracht in een vereniging. Deze vereniging bestaat volgens de 
richtlijnen van Scouting Nederland uit een Groepsraad (GR) met 
Groepsbestuur (GB). 
 
Het beheer van pand, terrein en de daarbij behorende financiën, zijn 
ondergebracht in een (beheers)stichting. 
 
 

5.1. DE VERENIGING 
 
De vereniging bestaat uit haar (jeugd)leden binnen de speltakken, 
leeftijdsgroepafgevaardigden, de groepsraad en het groepsbestuur. 
 
Speltakken: een speltak bestaat meestal uit 20-30 (jeugd)leden met per 
speltak een leidingteam van 4-6 leidingleden, waarvan één leid(st)er is 
aangesteld als teamleid(st)er. 
De leidingteams van de verschillende speltakken stellen het programma 
van hun speltak samen en zorgen voor een onderlinge taakverdeling om 
hun speltak soepel te laten lopen. Elk leidinglid heeft een even grote 
inbreng en verantwoordelijkheid. De teamleid(st)er vertegenwoordigt 
het team naar buiten en draagt tevens de eindverantwoordelijkheid. 
In het spelprogramma dienen de waarden, die in de spelvisie van 
Scouting Nederland zijn genoemd en in de doelstelling van Scouting 
Buys Ballot staan, een plaats te krijgen (zoals de eigen inbreng van de 
kinderen). 
 
Leeftijdsgroepvertegenwoordigers: uit het midden van de (wettelijke 
vertegenwoordigers van de) jeugdleden wordt een 
leeftijdsgroepvertegenwoordiger gekozen die de betreffende 
leeftijdsgroep vertegenwoordigt binnen de Groepsraad. Deze 
vertegenwoordigers worden per leeftijdsgroep gekozen tijdens de 
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). 
 
Groepsraad: daar waar het Groepsbestuur het beleid van de groep 
voorbereidt, neemt de Groepsraad de beslissingen. 
In de Groepsraad hebben zitting: alle leidingleden en bestuursleden van 
de vereniging en vertegenwoordigers van de jeugdleden 
(leeftijdsgroepvertegenwoordigers). 
 
Groepsbestuur: de vereniging heeft een dagelijks bestuur dat wij 
Groepsbestuur noemen. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, 
secretaris, penningmeester, groepsbegeleider en 3 algemeen 
bestuursleden.  
Het Groepsbestuur behartigt de spelprogramma’s van Scouting Buys 
Ballot en bereidt de vergadering van de Groepsraad voor. Verder geeft 
ze uitvoering aan en controleert ze op de uitvoering van de door de 
Groepsraad genomen besluiten. Begroting en jaarverslag worden 
opgemaakt door het Groepsbestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan 
de Groepsraad. Ook vertegenwoordigt het Groepsbestuur de groep naar 
buiten.  

Groepsbestuur 
(GB) 

Speltakken 

Leeftijdsgroep-
vertegenwoordigers 

Groepsraad 
(GR) 
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Het Groepsbestuur wordt gekozen door de Groepsraad. 
 
Externe deskundigen: zij adviseren structureel de Groepsraad en het 
Groepsbestuur zonder bestuurslid te zijn en zonder stemrecht te 
hebben. 
 
Externe adviseurs (incidenteel): zij adviseren incidenteel één of 
meerdere onderdelen van de Vereniging. 
 
 
Externe vertrouwenspersonen: Scouting Buys Ballot heeft voor 
Vereniging en Stichting samen twee mensen van buiten scouting 
aangesteld als vertrouwenspersoon aan wie men vertrouwelijke zaken 
kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld seksuele intimidatie 
of persoonlijke problemen. 
 
 

5.2. DE STICHTING 
 
De Stichting heeft ten doel behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking 
van de doelstelling van de groepsvereniging door de financiële en 
materiële belangen van de groepsvereniging te behartigen en voorts al 
hetgeen met e.e.a. rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord (conform artikel 
3.1 van de akte van statutenwijziging, akte de dato 2 juli 2008). 
 
De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a) Het behartigen van de financiële en materiële belangen van de 
groepvereniging 

b) Het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder 
registergoederen, dienstbaar aan de groepsvereniging 

c) Alle overige geoorloofde middelen die niet in strijd zijn met het 
doel en de belangen van de groepsvereniging of van de stichting 
(conform artikel 3.2 van de akte van statutenwijziging, akte de 
dato 2 juli 2008). 

 
Bovenstaande doelstelling betekent in de dagelijkse praktijk dat de 
Stichting voor de Vereniging terrein en panden onderhoudt en beheert. 
Neventaken daarbij zijn o.a. de verhuur van het pand en het geldig 
houden van de gebruiksvergunning. De Stichting legt jaarlijks 
verantwoording af aan de Vereniging. 
 
Het bestuur van de Stichting is samengesteld uit 5 tot 7 personen en 
bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 tot 4 
algemene bestuursleden. De algemeen bestuursleden zijn meestal een 
onderhoudscoördinator, een Arbo-coördinator en 2 vertegenwoordigers 
vanuit de Vereniging. Alle bestuursleden van de Stichting moeten lid zijn 
of worden van Scouting Nederland waarbij de meerderheid uit de 
Groepsraad van de Vereniging gekozen moet zijn. Elk jaar treedt 1/3 
van het stichtingsbestuur af volgens een vooraf gemaakt rooster van 
aan- en aftreden. 
 

Externe 
deskundigen 

Externe 
adviseurs 

(incidenteel) 

Externe 
vertrouwenspersonen 

Stichtingsbestuur 
(SB) 
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Wat zijn de belangrijkste taken van het Stichtingsbestuur? 
- het beheren en onderhouden van de gebouwen; 
- het beheren en onderhouden van de terreinen; 
- het jaarlijks initiëren van een actie om geld in te zamelen; 
- het verhuren van de gebouwen volgens vastgesteld schema; 
- het desgevraagd met raad en daad bijstaan van de Groepsraad en 

het Groepsbestuur. 
 
Externe deskundigen: zij adviseren structureel het Stichtingsbestuur 
zonder bestuurslid te zijn en zonder stemrecht te hebben. 
 
Externe adviseurs (incidenteel): zij adviseren incidenteel het 
Stichtingsbestuur. 
 
Externe vertrouwenspersonen:  
Scouting Buys Ballot heeft voor Vereniging en Stichting samen twee 
mensen van buiten scouting aangesteld als vertrouwenspersoon aan wie 
men vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op 
bijvoorbeeld seksuele intimidatie of persoonlijke problemen. 
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6. VERSCHILLENDE FUNCTIES BINNEN DE VERENIGING 
 
In paragraaf 5.1 zijn de verschillende geledingen van de vereniging 
toegelicht. De vereniging wordt aangestuurd door het groepsbestuur 
(GB).  
 
De leden van het GB worden door de vereniging benoemd, elk voor een 
periode van 3 jaar, met een optie voor nog eens 3 jaar. Aftreden van GB 
gebeurt volgens een rooster van aftreden. 
 
Het GB bestaat uit: 
- voorzitter 
- secretaris 
- penningmeester 
- algemene bestuursleden (leidingvertegenwoordigers) 
- groepsbegeleider 
- adviseurs 
 
In dit hoofdstuk worden de taken van deze leden toegelicht. Tot slot 
wordt ook de taak van de praktijkbegeleiders benoemd. 
 
 

6.1. FUNCTIE: VOORZITTER 
 
De voorzitter… 
 

 Woordvoerder/aanspreekpunt van de vereniging, representatieve functie 
 Algemene leiding van de vereniging en het bestuur 
 Coördinatie relatie stichting – vereniging 
 Externe relaties, ouders, oud-leden, sponsoren, gemeente, andere 

Scoutinggroepen 
 Voorzitten vergaderingen 
 Afstemmen van werkzaamheden van het bestuur (taakverdeling), 

eindverantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten en 
werkzaamheden 

 Toezien op verantwoordelijkheden, voortgang en afwikkeling van 
afspraken (gemaakt in vergaderingen), bewaken voortgang van 
activiteiten en meerjarenplanning 

 Coördinatie commissies en werkgroepen 
 Motiveren, stimuleren en adviseren van kaderleden; 
 

 
Bevoegdheden 
De voorzitter is bevoegd, samen met de secretaris en de 
penningmeester, om voor de Vereniging juridische verplichtingen aan te 
gaan. 
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6.2. FUNCTIE: PENNINGMEESTER 
 
De peningmeester… 
 

 formuleert een financieel (meerjaren) beleid. Uitgangspunten hierbij zijn 
het meerjaren beleidsplan en de programma-eisen van de vereniging. 
Dit resulteert o.a. in een jaarlijkse begroting en resultatenoverzicht. 

 is verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële administratie en 
bijbehorende werkzaamheden, inclusief de centrale contributie-inning. 
- In samenwerking met de ledenadministateur (groepssecretaris) 

maandelijks bijwerken van contributieregister en ledenadministratie 
- Aanmaken, verzending en inning van contributiebrieven 
- Bewaakt de jaarlijkse overdracht van speltak-kassen en doet het 

rekeningbeheer. 
 bewaakt de uitgaven in relatie met de daarvoor opgestelde budgetten. 

Daarbij ziet de penningmeester toe op de afrekening van voorschotten 
aan de activiteitencommissies en bewaakt de financiële afloop van 
activiteiten. 

 is verantwoordelijke voor het maken van de periodieke afsluitingen en 
rapportages voor de vereniging. 

 Maakt samen met de penningmeester van de stichting de subsidie 
aanvraag voor de beide gemeenten. 

 initieert samen met de penningmeester van de stichting de 
kascommissie en bewaakt de bijbehorende rapportage. 

 begeleidt (indien nodig) de speltak-penningmeesters m.b.t. financiële 
aangelegenheden; 
- houdt toezicht op de bestedingen van de speltakgelden 
- voert de rekening-courant met de speltakken 
- bewaakt en controleert de financiële jaaroverzichten van de 

speltakken 
 
 

Bevoegdheden 
De penningmeester is bevoegd, samen met de voorzitter en secretaris, 
om voor de Vereniging juridische verplichtingen aan te gaan. Verder is 
de penningmeester bevoegd tot het doen van uitgaven binnen de 
goedgekeurde begrotingen tot een bedrag van € 2.500,-. Daarbuiten 
bespreekt de penningmeester uitgaven eerst met de voorzitter, waarna 
ze zo nodig worden voorgelegd aan het dagelijksbestuur. 
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6.3. FUNCTIE: SECRETARIS 
 
De secretaris… 
 

 zorgt (met ondersteuning van de voorzitter) voor: 
 het vooraf vastleggen en rondsturen van de vergaderdata voor een 

scoutingjaar; 
 het opstellen en tijdig rondsturen van de agenda voor vergaderingen; 
 het maken van notulen en actielijst na groepsbestuur- en 

groepsraadvergaderingen. De voorzitter ondertekent de notulen samen 
met de secretaris voor akkoord bij de eerst volgende vergadering, na 
goedkeuring door de aanwezige leden van het Groepsbestuur resp. de 
Groepsraad. 

 is verantwoordelijk voor het verwerken, archiveren en eventueel 
distribueren van stukken (post, notulen, procedures, draaiboeken enz.). 

 levert op verzoek de gevraagde opgeslagen informatie. 
 bewaakt de zittingsperioden van de bestuursleden. 
 Fungeert als contactpersoon en correspondentieadres naar buiten 
 beheert de afsprakenlijst en de richtlijnen lijst 
 stelt de seizoenskalender op 
 Beheert de ledenadministratie, inclusief aan- en afmelding naar Scouting 

Nederland (functie: Gegevensbeheerder). Monitort de 
ledenontwikkeling. Levert op verzoek ledenlijsten en adresstickers. 

 Coördineert  de groepswebsite, feitelijk beheer van de websites van 
groep en speltakken gebeurt door de Webmaster 

 Beheert het informatieboekje van de groep 
 Vergunningen: aanvraag en melding van nachtactiviteiten in het bos en 

stookactiviteiten bij de gemeente Heerde. 
 

Bevoegdheden 
De secretaris is bevoegd, samen met de voorzitter en de 
penningmeester, om voor de Vereniging juridische verplichtingen aan te 
gaan. 
 

6.4. FUNCTIE: ALGEMEEN BESTUURSLID (LEIDINGVERTEGENWOORDIGER) 
 
Het algemeen bestuurslid… 
 

 Vertegenwoordigen de leidingleden van de vereniging binnen het 
bestuur; 

 Behartigen de groepsbelangen. 
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6.5. FUNCTIE: GROEPSBEGELEIDER 
 
De groepsbegeleider…. 
 

 Onderzoekt de kwaliteiten van leiding en leidingteams, stimuleert en 
activeert om deze te ontplooien 

 Coördineert het volgen van trainingen en cursussen 
 Introduceert nieuwe vrijwilligers en ouders in de groep 
 Bemiddelt bij conflicten met betrekking tot kaderleden, ouders, 

groepsraad en bestuur om te komen tot een oplossing tot ieders 
tevredenheid 

 Zoekt naar mogelijkheden voor mensen met (verstandelijk of 
lichamelijke) beperkingen binnen de groep 

 Bevordert de sfeer, samenhang en cohesie van de groep 
 draagt zorg voor een veilige leeromgeving voor kinderen 
 Bevordert de kwaliteit van het Scoutingprogramma binnen speltakken 

van de groep 
 Coördineert en/of begeleidt stagaires en maatschappelijke stages door 

scholieren 
 Maakt de Scoutingmethode, doelstellingen en meerwaarde van Scouting 

aan derden/externe relaties duidelijk. 
 

6.6. FUNCTIE: ADVISEUR 
 

De adviseur…. 
 

 Is een ervaren (oud) leidinglid die het GB ondersteunt en adviseert. 
 

6.7. FUNCTIE: PRAKTIJKBEGELEIDER 
 
De praktijkbegeleider…. 
 

 Maakt geen onderdeel uit van het Groepsbestuur, maar wordt in het GB 
vertegenwoordigd door de groepsbegeleider 

 Begeleidt de verschillende leidingteams en heeft specifieke zorg voor 
individuele competentieontwikkelingen van leidingleden 

 Zorgt voor een goede balans tussen leidingleden binnen een team en 
zorgt dat de competenties van deze leidingleden op elkaar aansluiten 

 Overlegt regelmatig met de groepsbegeleider en draagt via de 
groepsbegeleider punten aan die in het Groepsbestuur besproken 
kunnen worden 

 Is het eerste aanspreekpunt voor een speltak en lost problemen en 
zorgpunten binnen het leidingteam zelfstandig op 

 Schakelt een andere deskundige in waar nodig 
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7. VERSCHILLENDE FUNCTIES BINNEN DE STICHTING 
 
Ieder bestuurslid binnen de Stichting heeft zijn/haar eigen taak. Naast 
het bestuur zijn enkele taakgroepen die belast worden met de feitelijke 
uitvoering van de werkzaamheden. De leden van een taakgroep kunnen 
door het Stichtingsbestuur aangemerkt worden als externe deskundigen 
en kunnen op verzoek buitengewoon lid worden. Zij kunnen dan ook als 
zodanig ingeschreven worden bij Scouting Nederland. Zij hebben tijdens 
de vergaderingen van de Stichting wel spreekrecht maar geen 
stemrecht. 
 
 

7.1. FUNCTIE: VOORZITTER  
 
De voorzitter… 
 

 geeft leiding aan het Stichtingsbestuur, coördineert bijbehorende taken 
en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten en 
werkzaamheden. 

 controleert regelmatig de voortgang en afwikkeling van afspraken, 
gemaakt in vergaderingen en bewaakt hiermee de voortgang van 
activiteiten. 

 formuleert het algemeen meerjarenbeleid zoals dat binnen het 
Stichtingsbestuur wordt besproken, waarin aspecten als algemeen 
bestuur, financiën, huisvesting, onderhoud, verhuur, verenigingscontact 
en relatiebeheer aan de orde komen. De voorzitter neemt zo nodig 
initiatief betreffende bijbehorende uit te voeren werkzaamheden. 

 ondersteunt de secretaris bij: 
- het vooraf vastleggen van de vergaderdata voor een scoutingjaar; 
- het opstellen van de agenda voor vergaderingen; 
- het maken van de notulen van vergaderingen door deze te 

contoleren en zonodig aan te vullen. De voorzitter ondertekent de 
notulen samen met de secretaris voor akkoord bij de eerst volgende 
vergadering, na goedkeuring door de aanwezige bestuursleden. 

- het bevorderen van de continuïteit van het stichtingsbestuur middels 
roulatieschema’s en het actief benaderen van mensen voor 
vacatures binnen het stichtingsbestuur enz. 

 zorgt dat de informatie op de website betreffende de Stichting up-to-
date gehouden wordt. 

 behandelt geschillen. 
 is algemeen aanspreekpunt en contactpersoon voor stichtingszaken 

richting vereniging, ouders en externen en treedt namens de Stichting 
naar buiten. 

 
 
Bevoegdheden 
De voorzitter is bevoegd, samen met de secretaris en penningmeester, 
om voor de Stichting juridische verplichtingen aan te gaan. 
De voorzitter heeft als bestuurslid stemrecht 
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7.2. FUNCTIE: PENNINGMEESTER (TAAKGROEP VERHUUR) 
 
De penningmeester… 
 

 formuleert een financieel (meerjaren) beleid, waarin aspecten van 
fondsenwerving, fondseninning, -uitgaven en -beheer aan de orde 
komen. Uitgangspunten hierbij zijn het meerjaren beleidsplan en de 
programma-eisen van de Vereniging. Dit resulteert o.a. in een jaarlijkse 
begroting en resultatenoverzicht. 

 is (mede-)verantwoordelijk voor het goed afstemmen met collega-
functies voor fondsenwerving of uitgaven zoals onderhoud, verhuur en 
secretariaat en vraagt subsidies aan. 

 is verantwoordelijk voor de dagelijkse financiële administratie en 
bijbehorende werkzaamheden van de Stichting. 

 bewaakt de uitgaven in relatie tot de opgestelde budgetten, ziet daarbij 
toe op de afrekening aan de activiteitencommissies en bewaakt de 
financiële afloop van activiteiten, bijvoorbeeld de jaarlijkse 
geldinzamelingsactie. 

 is verantwoordelijk voor het maken van de periodieke afsluitingen en 
rapportages voor Vereniging, Stichting en Gemeente. 

 initieert de kascommissie en bewaakt de bijbehorende rapportage. 
 schrijft periodiek een bijdrage aan het groepsblad "de Wijsneus". 

 
 
Bevoegdheden 
De penningmeester is bevoegd, samen met de voorzitter en de 
secretaris, om voor de Stichting juridische verplichtingen aan te gaan. 
Verder is de penningmeester bevoegd tot het doen van uitgaven binnen 
de goedgekeurde begrotingen tot een bedrag van € 2.500,-. Daarbuiten 
bespreekt de penningmeester uitgaven eerst met de voorzitter, waarna 
ze zo nodig worden voorgelegd aan het Stichtingsbestuur. 
De penningmeester heeft als bestuurslid stemrecht. 
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7.3. FUNCTIE: SECRETARIS 
 
De secretaris… 
 

 zorgt (met ondersteuning van de voorzitter) voor: 
- het vooraf vastleggen en rondsturen van de vergaderdata voor een 

scoutingjaar; 
- het opstellen en tijdig rondsturen van de agenda voor 

vergaderingen; 
- het maken van notulen en actielijst na stichtingsvergaderingen. De 

voorzitter ondertekent de notulen samen met de secretaris voor 
akkoord bij de eerst volgende vergadering, na goedkeuring door de 
aanwezige bestuursleden. 

- het bevorderen van de continuïteit door roulatieschema’s enz. 
 is verantwoordelijk voor het verwerken, archiveren en eventueel 

distribueren van stukken (post, notulen, procedures enz.). 
 levert op verzoek de gevraagde opgeslagen informatie. 
 bewaakt de zittingsperioden van de bestuursleden. 
 voert het centrale sleutelbeheer binnen Scouting Buys Ballot, waaronder 

de uitgifte en inname van sleutels en de bijbehorende borgsommen. 
 

 
Bevoegdheden 
De secretaris is bevoegd, samen met de voorzitter en de 
penningmeester, om voor de Stichting juridische verplichtingen aan te 
gaan. 
De secretaris heeft als bestuurslid stemrecht. 
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7.4. FUNCTIE: ONDERHOUDSCOÖRDINATOR 
 
De onderhoudscoördinator… 
 

 beheert en coördineert de gebouwen en terreinen. 
 aandachtspunten: 

- onderhoud gebouwen 
- afvalverwerking 
- klussendag 
- schoonmaakacties (Witte Tornado) 
- storingen 
- reparaties 
- kampvuurvergunningen 

 houdt bij het opstellen van de onderhoudsplannen rekening met de 
levensduur van zowel onroerende (gebouwen) als roerende zaken en 
een spreiding van de kosten. De onderhoudscoördinator waarborgt 
daarbij dat alle onderhoud, voor zover noodzakelijk, door erkende 
partijen c.q. installateurs wordt uitgevoerd. Doelstelling daarvan is dat 
de Stichting wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid voor 
ondeugdelijke installatie- of reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, 
terrein(en) en de daarop aanwezige installaties. 

 is aanspreekpunt namens de Stichting richting de Vereniging en andere 
partijen die gebouwen en terreinen gebruiken zoals bij verhuur. In 
geval van calamiteiten zoals verstopping van de riolering en 
doorgeslagen stoppen is de onderhoudscoördinator bevoegd om direct 
een deskundige partij in te schakelen. 

 onderhoudt het contact met de terreinbeheerder. Deze persoon is in het 
stichtingsbestuur als externe deskundige opgenomen. 

 onderhoudt het contact met de ‘mathokkers’ c.q. de personen die voor, 
tijdens en na opkomsten de spelmaterialen beheren en onderhouden 
voor de vereniging. 

 
 
Bevoegdheden 
De onderhoudscoördinator is bevoegd tot het doen van uitgaven tot  
€ 400,- voor zover die vallen binnen de onderhoudsbegroting zoals die is 
afgestemd met het stichtingsbestuur. 
De onderhoudscoördinator heeft als bestuurslid stemrecht. 
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7.5. FUNCTIE: ARBO-COÖRDINATOR 
 
De Arbo-coördinator… 
 
is verantwoordelijk voor het borgen van een veilige en verantwoorde 
omgeving voor de speltakken, binnen de gestelde ARBO-wetgeving. 
 
Onder borgen wordt verstaan: 

 Beleidsmatig op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en de mogelijke 
veranderingen daarin. 

 Het opstellen en regelmatig actualiseren van een RI&E (niet meer 
wettelijk verplicht). Het maken en actueel houden van de alarmkaarten. 

 Het vertalen van ARBO wet- en regelgeving naar de opstallen en 
inrichting van “de Huve”, zodat die opstallen en inrichting aan de actuele 
ARBO wet- en regelgeving voldoet. 

 Het er voor zorgen dat relevante informatie over ARBO aan de 
speltakken en –leiding beschikbaar wordt gesteld en dat noodzakelijke 
opleiding en training plaatsvindt. 

 Het vertalen van ARBO wet- en regelgeving naar checklisten, instructies 
en formulieren e.d. 

 Het organiseren of laten organiseren van een jaarlijkse 
ontruimingsoefening. 

 Het organiseren of laten organiseren van een jaarlijkse EHBO instructie. 
 Het organiseren of laten organiseren van een brandoefening met de 

brandweer Epe / Heerde. ( om de drie à vier jaar. i.o.m. brandweer). 
 Fungeren als contact voor beheerders Mathok op ARBO-gebied en 

controle op kwaliteit / kwantiteit van de Mathok materialen. 
 
De kwaliteit van de spelmaterialen en beschikbare handleidingen is ook 
een zaak van de ARBO-coördinator. Het verdere veilige gebruik van die 
materialen en de handleidingen is een taak van de spelleiding zelf. 
 
Bevoegdheden 

 Het inschakelen van deskundigen voor het zekerstellen dat de opstallen 
en inrichting voldoen aan de ARBO wet- en regelgeving. Afhankelijk van 
de noodzaak tot acute actie zal overleg zijn met de voorzitter van de 
Stichting dan wel wordt het opgenomen als agendapunt tijdens het 
regulier overleg van de Stichting 

 Het toezien op veiligheid van het terrein “de Huve” en mensen 
aanspreken op hun gedrag dan wel een ARBO-verantwoord gebruik van 
opstallen en inrichting. 

 De Arbo-coördinator heeft de volledige bevoegdheid van het bestuur om 
een spel, activiteit of het gebruik van materialen en gebouwen met 
onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd stil te leggen, als er naar 
oordeel van de Arbo-coördinator, een direct gevaarlijke situatie is of 
dreigt te ontstaan. 

 Het (laten) organiseren van een brandoefening met de brandweer Epe / 
Heerde (om de drie à vier jaar i.o.m. de brandweer). 

 Fungeert als contactpersoon naar de beheerders van het Mathok inzake 
Arbo-aangelegenheden en adviseert zo nodig. 

 De arbo-coördinator heeft als bestuurslid stemrecht. 
 

n.b. spelmateriaal onderhouden, de kwaliteit waarborgen, handleidingen 
beschikbaar stellen, het spelmateriaal zo nodig keuren en het verder 
veilig gebruiken van de verschillende materialen, is een taak van de 
Vereniging. 
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7.6. FUNCTIE: GROEPSAFGEVAARDIGDE 
 
De groepsafgevaardigde… 
 

 Is de spreek- en luisterbuis tussen Vereniging en Stichting 
 Behartigt de belangen van leidingleden binnen de Stichting 
 Waakt ervoor dat de Stichting te allen tijde in dienst staat van het 

scoutingspel 
 Waakt ervoor dat de Stichting goed functioneert en signaleert indien er 

problemen ontstaan 
 
 
Bevoegdheden 

 De groepsafgevaardigde heeft als bestuurslid stemrecht. 
 Indien de mening van leidingleden wordt uitgesproken door de 

vertegenwoordiger, dan zal deze zwaarwegend meetellen in het 
eindoordeel 

 

7.7. FUNCTIE: ALGEMEEN BESTUURSLID 
 
Het algemeen bestuurslid….. 
 

 Is onderdeel van het bestuur vanwege specifieke kennis of een 
specifieke taak 

 Zorgt met die kennis of taak dat de Stichting alle belangen goed zal 
afwegen 

 
 
Bevoegdheden 
Het algemeen bestuurslid heeft stemrecht. 
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8. BRONNEN VAN INFORMATIE 
 

 Modelstatuten voor Stichting samenwerkende groepen  
 Landelijk Service Centrum Scouting Nederland, Infocentrum. 
 Website www.scouting.nl 
 Website www.scoutshop.nl 
 Website www.scoutingbuysballot.nl 
 Akte van statutenwijziging van Stichting Scouting Buys Ballot 

Epe.Heerde, Schaepmanstraat 12, 8162 DX te Epe, akte de dato 2 juli 
2008 

 

 


