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Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling op de door Scouting Nederland 

aangegeven statuten en het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Dit 

Huishoudelijk reglement is uitsluitend van toepassing op de Hopman Masselman Groep 

te Soest. Wijzigingen in dit huishoudelijk reglement kunnen alleen na goedkeuring van 

de groepsraad  worden doorgevoerd. 

 



1. Leeftijdsgrenzen speltakken en overvliegen: 

Begin     eind 

Bevers   minimaal 5 jaar    tot 7½ jaar 
Welpen   minimaal 7 jaar    tot 11 jaar 
Verkenners  minimaal 10½ jaar   tot 15½ jaar 
Rowans   minimaal 15 jaar   tot 18 jaar. 

 
Overvliegen: 
De overvliegleeftijden zijn (conform het bovenstaande) als volgt: 
Bevers    welpen 7½ jaar 
Welpen   verkenners 11 jaar 
Verkenners   rowans 15½ jaar 
Rowans   leiding 18 jaar. 

 
Er wordt twee keer per jaar overgevlogen (voor alle speltakken), n.l.: 
in september, de derde zaterdag en 
in februari, de tweede zaterdag. 
De overvliegdatum die in principe gekozen wordt is de laatst mogelijke 
overvliegdatum voordat het kind de overvliegleeftijd bereikt. Uitzonderingen kunnen 
alleen gemaakt worden op basis van een expliciete wens van de ouders en of 
speltakleiding. 
 

2. Vertegenwoordiging van ouders in de groepsraad: 

a. Iedere leeftijdscategorie dient te worden vertegenwoordigd door een (ouder) 

vertegenwoordiger van een van de leden van die leeftijdscategorie. Voor welpen en 

verkenners wordt er gestreefd naar een vertegenwoordiger per speltak.  

b. De rowans vertegenwoordigen zichzelf in de groepsraad door een van de rowans af 

te vaardigen naar de groepsraad. De afgevaardigde rowan dient tenminste 16 jaar te 

zijn. 

3. De teamleider wordt per speltak door het betreffende leidingteam in overleg met de 

groepsbegeleider voorgedragen in de groepsraad en hierover dient schriftelijk te worden 

gestemd. 

4. De groepsvoorzitter benoemt en installeert alle leiding. Installatie van leiding vindt pas plaats 

na goedkeuring van de groepsraad. 

5. Er zal een gescheiden boekhouding plaatsvinden in de stichting en in het groepsbestuur.  

a. De penningmeester van het groepsbestuur is verantwoordelijk voor: 

i. Innen van contributie. 

ii. Afdracht aan Scouting Nederland. 

iii. De kassen van de speltakken, IJsberenweekend en materiaalrekening. 

b. De penningmeester maakt in overleg met de penningmeester van de stichting 

jaarlijks een begroting. Deze begroting zal gelijk met de begroting van de stichting 

worden gepresenteerd aan de groepsraad. De groepsraad dient de 

verenigingsbegroting goed te keuren.  

c. De penningmeester maakt jaarlijks een financieel verslag. Dit wordt door twee leden 

van de groepsraad gecontroleerd. 


