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Reglement Scouting Maasland 

 
Inhoud:  
Scoutingreglement Algemeen 
Scoutingreglement Wilde Vaart, Stam en Vrienden Van 
Spelregels leidinggevenden 
 

 

Scoutingreglement Algemeen 
 
Gedrag 

  

 Een goede Scout gedraagt zich naar de wet en belofte van Scouting 

 Scouts hebben respect voor de medemens, materiaal en natuur 

 Ieder lid houdt zich aan de regels en afspraken in de eigen speltak 

 De leden volgen ten alle tijden de instructies van de leiding op 
 

Bijeenkomsten 
 

 Alle leden nemen deel aan bijeenkomsten die voor de leden worden georganiseerd en zijn op 
tijd aanwezig, tenzij een lid zich tijdig afmeld bij de leiding 

 Ieder lid en leiding draagt tijdens bijeenkomsten het uniform, tenzij anders is afgesproken 

 Een lid verlaat de bijeenkomst niet zonder toestemming van de leiding 
 

Risico 
 

 De leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers accepteren de redelijkerwijs te verwachten 
risico’s die samenhangen met het Scoutingspel 

 Fietsen en ander eigen materiaal moeten voldoen aan de (wettelijke) veiligheidseisen. 

 De leiding informeert de ouders van het lid over eventuele excessen of ongevallen 
 

Verboden 
     

 Een lid mag geen alcoholische drank nuttigen of roken onder de 16 jaar 

 Een lid mag geen sterk alcoholische drank nuttigen onder de 18 jaar 

 Een lid mag geen verdovende middelen gebruiken 

 Misbruik en elke andere vorm van ongewenst gedrag is onaanvaardbaar 
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Scoutingreglement Wilde Vaart, Stam en Vrienden Van 
 
In en rond het Stamlokaal: 
 

 Op een doordeweekse opkomst geen alcohol voor 21.00 uur 

 Er wordt geen bier gedronken in het bijzijn van leden t/m zeeverkerkennersgroep 

 Er wordt niet gevloekt met bijvoorbeeld erge ziektes 

 Geen sterke drank in het stamlokaal (er wordt alleen fris en bier geschonken) 

 Ramen en nooddeuren zijn geen in/uitgang 

 Parkeer auto's / scooters / brommers / fietsen op gepaste afstand van de gevel zodat er 
loopruimte naar de loods overblijft 

 Zorg dat het stamlokaal na je opkomst ook weer netjes en opgeruimd is: 
 vegen 
 doekje over bar en tafel 
 koelkast bijvullen 
 koffiepot en filter legen 
 gordijnen dicht 
 afzuiging uit 

  
 In en rond de Botenloods: 
 

 Iedereen helpt mee met het botenonderhoud 

 Houdt de werkbank netjes en overzichtelijk 

 Zet kwasten en rollers altijd goed onder water 

 Sluit blikken goed af en op de juiste manier 

 Trek de stekker uit de compressor als je er klaar mee bent 

 Denk niet "dat doet een ander wel", hij/zij denkt dat namelijk ook en dan gebeurt er niets! 

 De witte tenten en ruimtevaarders worden erg vuil als je ze in de loods ophangt, dit is dus 
géén geschikte plek! 

  
Aan het bommeer: 
 

 Goed zeemanschap en algemeen aanvaarde normen en waarden gelden overal en altijd 

 Als Scout val je op bij anderen, zorg dat je een voorbeeldige ambassadeur bent! 

 We leven en recreëren in een schitterend en uniek gebied, wees er trots en zuinig op! 

 Rotzooi neem je mee terug aan wal voor in de prullenbak 

 Op een boot draag je het beste schoeisel met een stroeve zool om uitglijden en valpartijen te 
voorkomen (kaplaarzen zijn verboden) 

 Nooit in je eentje het water op 

 Laat thuisblijvers weten dat je bent gaan varen en hoe laat je verwacht thuis te komen 

 Zwemvesten zijn er voor je eigen veiligheid, van een klap van de giek kun je bewusteloos 
raken, zwemmen lukt dan niet meer! 

 Bij dreigende botsing NOOIT afhouden met handen of voeten 

 Na het varen alle spullen op de juiste manier opbergen in de daarvoor bestemde rekken / 
vakken 

 Natte zeilen uithangen 

 Riemen recht neerleggen zodat ze niet krom raken 

 Meld bij je (bege)leiding als er iets kapot is gegaan of is kwijtgeraakt (zodat het gerepareerd, 
vervangen of gekocht kan worden) 

 Zonder vaarbewijs niet varen op Aberdeen of Poolster 

 Zonder gevolgde sleepinstructie van Ton niet slepen 

 Altijd het logboek invullen 
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WV Weekendjes weg: 
 

 Op grotere scouting evenementen zoals Kaagcup, MTC, Turfrace zijn we verplicht onze 
zwemvesten mee te nemen aan boord, dit is niet alleen voor de veiligheid, maar ook vanwege 
aansprakelijkheid 

 Zonder vaarbewijs wordt er niet met Aberdeen of Poolster gevaren 

 Goed zeemanschap en algemeen aanvaarde normen en waarden gelden overal en altijd 

 Als Scout val je op bij anderen, zorg dat je een voorbeeldige ambassadeur bent! 

 Na een weekend ruimt iedereen zijn spullen op. Laat dit niet slingeren in het stamlokaal 

 Niet in je eentje gaan zeilen, altijd met meerdere mensen het water op 

 Geen bier tijdens de zeilwedstrijden 

 Radio’s mogen mee in de boot, maar op een normaal volume 

 Geen klapstoelen in de boot 

 Denk om de reputatie van Scouting Maasland 
 

Kampterrein (bijvoorbeeld Kaag) 

 Alleen met bier rond de eigen tent 

 Probeer de zeeverkenners hun eigen programma te laten volgen 

 Elke kampeerder dient overlast aan anderen te voorkomen 

 Kampvuren en andere vormen van open vuur zijn met het oog op de veiligheid helaas niet 
toegestaan 

 Vanaf 22.30 uur geen spelactiviteiten  

 Vanaf 23.00 uur geen mechanische geluidsbronnen (rust) 

 Vanaf 23.30 uur stilte op het terrein. Dit houdt in: geen geluiden maken die dragen tot buiten 
de grenzen van het eigen terrein en niet onnodig over het terrein gaan lopen. 

 Een ieder die mee gaat tijdens het weekend dient ook een taak te hebben. Als hij/zij niet mee 
gaat om een wedstrijd te varen, zorg dan voor het koken of ga mee als bemanning op de 
boeiboot  

 Ga niet aan het einde van een wedstrijd naast de boeiboot liggen 

 Het is niet de bedoeling dat je vanaf de boeiboot anderen naroept  

 Probeer je aan deze kampterrein regels te houden, het zou namelijk enorm jammer zijn als we 
in de toekomst niet meer welkom zijn op het eiland. Je zou het dan verpesten voor de 
komende generatie. 
 
 

Spelregels leidinggevenden 
 
Verantwoordelijkheden en taken voor de teams van leidinggevenden 

Het onder verantwoordelijkheid van het groepsbestuur functionerende team van leidinggevenden 
draagt binnen de speleenheid zorg voor: 

 

 De uitvoering van het Scoutingspel volgens de landelijk opgestelde richtlijnen 

 Het voorbereiden en programmeren van de bijeenkomsten. Het opstellen van een lange 
termijn planning. 

 De orde, hygiëne en veiligheid. Een verantwoorde begeleiding van de leden. 

 De benodigde speltechnische deskundigheid binnen het team. Tijdens kamp of bivak moet ten 
minste één leidinggevende aanwezig zijn met kampbevoegdheid. 

 Het beheer en onderhoud van (spel)materiaal alsook de inrichting en schoonmaak van het 
lokaal. Het uitvoeren van de corveetaak vanuit de groep. 

 Geeft melding van gebreken aan het materiaal en/of het gebouw aan de 
onderhoudscommissie en zorgt dat het gebouw bij vertrek goed afgesloten wordt. 
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 De regeling van de eigen vergaderingen. De teamleider vervult een coördinerende functie 
binnen het team en vertegenwoordigt het team naar buiten. 

 De ledenadministratie en financiële administratie van de speltak in samenwerking met de 
secretaris en penningmeester van het groepsbestuur. 

 De werving en behoud van leden en leiding. 

 De voordracht voor benoeming van nieuwe leiding aan het groepsbestuur (afgevaardigden 
speltakken). 

 Het deelnemen aan de vergaderingen van de groepsraad (1x per jaar). 

 De deelname aan gezamenlijke groepsactiviteiten. De deelname aan activiteiten en trainingen 
georganiseerd uit naam van Scouting. 

 Het onderhouden van contacten met de ouders van de leden, waaronder het organiseren van 
een ouderavond en/of ouderbezoeken. 

 Het informeren van de groepsbegeleiding en/of -bestuur over de gang van zaken 


