Reglement taskforce Vrienden van het Raboes
Onderdeel van de stichting Raboes-Blijdenstein

Deze versie van het reglement taskforce Vrienden van het Raboes is vastgesteld
door het stichtingsbestuur van Raboes-Blijdenstein en goedgekeurd door de
groepsraad van de groepsvereniging Scouting Raboes. Het huishoudelijk reglement
wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en herzien waar nodig.
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2 Begripsbepaling

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

De stichting:

De stichting Raboes-Blijdenstein ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 41192723.

De groep:

De groepsvereniging Scouting Raboes ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 32014153.

De Vrienden:

De taskforce Vrienden van het Raboes.

De groepsraad:

Het algemeen bestuur van de groepsvereniging Scouting Raboes.

De statuten:

De statuten van de stichting, zoals vastgelegd in een akte gepasseerd op
25 september 2009 bij notaris Veldhuizen te Amersfoort.

Het stichtingsbestuur:

Het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 5 van de
stichtingsstatuten.

Donaties:

Gedoneerde gelden die via de Vrienden binnenkomen ter ondersteuning
van de groepsvereniging Scouting Raboes en de stichting Raboes
Blijdenstein.

De Raboesstam:

Een speltak van de groepsvereniging Scouting Raboes, op zichzelf
bestuurd door een eigen bestuur.

Vriend van het Raboes: Persoon die een donatie heeft gedaan via de Vrienden.
Stamdonateurs:

Door de stam benoemde personen of oud stamleden die een jaarlijkse
donatie doen aan de stam en hier bepaalde rechten aan ontlenen. Niet te
verwarren met Vrienden van het Raboes.
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3
3.1

Doelstelling en beleid
Doelstelling stichting Scouting Raboes-Blijdenstein

Conform artikel 3 uit de statuten van stichting Raboes-Blijdenstein:
1) De stichting heeft ten doel:
a) Het beheren in de meest uitgebreide zin van het woord van het terrein en de opstallen
gelegen te 1251 AK Laren, Raboes nummers 18 en 20, in eigendom verkregen uit de
nalatenschap/legaat van wijlen mejuffrouw Blijdenstein;
b) Behulpzaam te zijn bij de verwezenlijking van de doelstelling van de groepsvereniging, de
financiële en materiële belangen van de groepsvereniging te- behartigen en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.
2) De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a) Het behartigen van de financiële en materiële belangen van de groepsvereniging;
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

3.2

Doelstelling groepsvereniging Scouting Raboes

Conform Artikel 3 uit de statuten van Scouting Raboes:
1) De groepsvereniging stelt zich ten doel gestalte te geven aan het Scoutingspel van de groep op
grondslag van de ideeën van Lord Baden-Powell en beoogt daarmee een plezierige beleving van
de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de
vorming van de persoonlijkheid.
2) De groepsvereniging tracht dit doel te bereiken door:
a) het actief beoefenen van het Scoutingspel binnen de groep en het onderhouden van
contacten met andere scoutinggroepen en de diverse niveaus binnen Scouting Nederland;
b) het behartigen van de materiële en financiële belangen van de groep;
c) het verkrijgen en beheren van goederen, waaronder onroerende zaken, dienstbaar aan het
Scoutingspel in de groep;
d) het verkrijgen en beheren van gelden, het betalen van de contributies aan Scouting Nederland
voor de groepsvereniging en haar leden;
e) alle andere wettige en geoorloofde middelen die bevorderlijk zijn voor dit doel die niet in strijd
zijn met het doel en met de belangen van de groepsvereniging en/of van Scouting Nederland.
3) De groepsvereniging draagt een algemeen karakter
4) De groepsvereniging beoefent het scoutingspel conform de richtlijnen, het huishoudelijk reglement
en kaders zoals deze door Scouting Nederland zijn vastgesteld.
5) De groepsvereniging houdt zich aan de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement
van Scouting Nederland.
6) De groepsvereniging is zich ervan bewust dat zij deel uitmaakt van de landelijke en internationale
scoutingbeweging.
7) De groepsvereniging is als scoutinggroep erkend door Scouting Nederland en maakt daarmee
deel uit van de wereldwijde scoutingbeweging. Indien deze erkenning door Scouting Nederland
mocht worden ingetrokken, zal de groepsvereniging zich in het maatschappelijk verkeer, zowel
naar aard, uitstraling en gedrag, niet langer manifesteren als scoutinggroep.
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3.3

Doelstelling taskforce Vrienden van het Raboes

De Vrienden van het Raboes is een club voor (oud) Raboesers en geïnteresseerden van het Raboes.
Dit kunnen (oud) leden, leiding en stam zijn. Maar ook de ouders, betrokken bedrijven, etc. De
doelstelling van deze club is drieledig:
a. Een platform voor geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven van wat er gebeurt op het
Raboes en in contact willen blijven met (oud)Raboesers en het Raboes.
b. Een plek waar geïnteresseerden hulp kunnen bieden aan het Raboes.
c. Een nieuwe bron van inkomsten om de groepsvereniging Scouting Raboes en de stichting
Raboes-Blijdenstein financieel te kunnen steunen.
Elke Vriend van het Raboes wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd. Vrienden worden door middel van
nieuwsbrieven en social media op de hoogte gehouden van het reilen en zijlen op het Raboes. Ook
worden zij jaarlijks geïnformeerd over wat er met de donaties is gebeurd.
De donaties aan de Vrienden van het Raboes komen volledig ten goede aan het Raboes. Hiermee
bedoelen wij:
1. De groepsvereniging Scouting Raboes.
2. Stichting Raboes-Blijdenstein voor onderhoud van gebouwen en bos.
3. De Vrienden van het Raboes voor drukwerk, feestavonden, website, etc.
Mocht de Raboesstam door het oprichten van de Vrienden van het Raboes veel inkomsten mislopen
dan zal in de toekomst gekeken worden naar hoe zij hiervoor gecompenseerd kan worden. Voorlopig
blijft voor de stam het traditionele “Stamdonateurschap” gehandhaafd, wat de stam motiveert om
activiteiten te blijven organiseren voor haar donateurs.

3.4

Beleidsplan

Om inzichtelijk te maken voor de donateurs wat het beleid is van de groepsvereniging Scouting
Raboes dan wel de stichting Raboes-Blijdenstein dienen beide een beleidsplan openbaar te maken
voor de donateurs van de Vrienden waar het beleid van het bestuur voor de komende jaren in wordt
beschreven.
Een beleidsplan voor de stichting Raboes-Blijdenstein zal in 2016 worden opgesteld.
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4
4.1

Taken en verantwoordelijkheden
Opzet Vrienden van het Raboes als taskforce

De “Vrienden van” functioneert als zelfstandige taskforce onder het stichtingsbestuur. Zij moeten
verantwoording afleggen op de stichtingsvergadering en zijn hiermee indirect ook verantwoording
schuldig aan de groepsraad. Zo wordt gewaarborgd dat het geld dat door Vrienden aan het Raboes
wordt gedoneerd doelmatig verdeeld wordt over de verschillende doelen zoals benoemd in de
doelstelling.
4.2

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur functioneert conform de statuten van de stichting Raboes-Blijdenstein. De
meerderheid van het aantal leden van het bestuur bestaat uit leden uit de groepsraad van de
groepsvereniging. De groepsraad heeft daardoor altijd de grootste stem binnen de
stichtingsvergadering. De leden van de Taskforce Vrienden van het Raboes hebben geen stemrecht
binnen het stichtingsbestuur.
Naast de normale taken van het stichtingsbestuur is het stichtingsbestuur eindverantwoordelijk voor
het functioneren van de taskforce Vrienden van het Raboes. Zij zal ervoor zorgen dat:
• De taskforce Vrienden van het Raboes door een minimum van 2 vrijwilligers wordt bezet.
• De taskforce Vrienden van het Raboes minimaal 1 keer per jaar verantwoording aflegt op de
stichtingsvergadering.
• De financiële administratie van de stichting en de Vrienden gescheiden wordt gehouden en
inzichtelijk wordt gemaakt.
• De penningmeester van de stichting jaarlijks de financiële verantwoording van de Vrienden
controleert samen met een door de groepsraad aangewezen persoon.
4.3

Taskforce Vrienden van het Raboes

De taskforce Vrienden van het Raboes bestaat uit een minimum van 2 vrijwilligers. Deze vrijwilligers
worden aangesteld per besluit van de stichtingsvergadering. Zij zijn verantwoordelijk voor:
• De werving van Vrienden voor de Vrienden van het Raboes.
• Communicatie naar de Vrienden van het Raboes.
• Het uitnodigen van de Vrienden bij scoutingevenementen waar ook de Vrienden welkom zijn.
• De inning van de donaties en het bedanken van de Vrienden voor hun donatie.
• Het bijhouden van de persoonsgegevens van de Vrienden.
• Het bijhouden van de financiële administratie van de Vrienden in samenwerking met de
penningmeester van de stichting.
• Het minimaal 2 keer per jaar opstellen van een (elektronische) nieuwsbrief voor de Vrienden.
• Het minimaal 1 keer per jaar verantwoording afleggen over het functioneren van de taskforce
op de stichtingsvergadering.
• Het verzamelen van de aanvragen van de groepsvereniging en de stichting voor een bijdrage
uit de donaties en deze verspreiden onder de leden van de stichtingsvergadering alvorens
hier een besluit over kan worden genomen.
Eenmaal per jaar – bij voorkeur de eerste vergadering van het jaar - wordt op de stichtingsvergadering
besproken wat met de verworven donaties wordt gedaan en hoe deze worden ingezet. De ideeën
hiervoor komen bij de groepsvereniging of de stichting vandaan conform het beleid van de stichting
en/of de groepsvereniging. Het geld dat niet wordt gebruikt wordt opgespaard. De taskforce Vrienden
van zal naar de Vrienden communiceren wat er met de donaties is gebeurd via de nieuwsbrief. Mocht
er zich een situatie voordoen waarin op een ander tijdstip gelden nodig zijn uit de donaties van de
Vrienden dan zal dit door middel van een stichtingsvergadering geschieden.
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5
5.1

Vergaderingen en besluitvorming
De stichtingsvergadering

Eenmaal per jaar – bij voorkeur de eerste vergadering van het jaar - wordt op de stichtingsvergadering
besproken hoe de verworven donaties worden ingezet. De toewijzing wordt bepaald volgens
paragraaf 5.5.3 uit het huishoudelijk reglement van de taskforce Vrienden van het Raboes.
5.2

Taskforce Vrienden overleg

Minimaal 4 keer per jaar komt de taskforce Vrienden van het Raboes bijeen om te overleggen over het
functioneren van de taskforce. In dit overleg wordt besproken hoe de taken uit paragraaf 4.4.3 worden
verdeeld en uitgevoerd.
5.3

Besluitvorming over de verdeling van de donaties

De inzet van de donaties geschied conform de doelstelling van de taskforce Vrienden van het Raboes.
De ideeën voor een aanvraag uit de taskforce Vrienden van het Raboes-pot komen bij de
groepsvereniging of de stichting vandaan conform het beleid van de besturen. De ideeën moeten
daarom een maand voor de vergadering worden verzameld en verspreid onder de leden van de
stichtingsvergadering.
Het geld dat niet wordt gebruikt wordt gereserveerd ten behoeve van een spaarpot voor onvoorziene
omstandigheden. Mocht er zich een situatie voordoen waarin op een ander tijdstip dan genoemd in
paragraaf 5.5.1 gelden nodig zijn uit de donaties van de Vrienden, dan zullen deze alleen door middel
van een stichtingsvergadering kunnen worden ingezet.
Als er over de inzet van geld van de donaties van de Vrienden geen overeenstemming wordt bereikt
op de stichtingsvergadering, wordt er een voorstel gedaan aan de groepsraad van de
groepsvereniging Scouting Raboes. De besluitvorming zal dan geschieden conform de statuten van
de groepsvereniging Scouting Raboes.
5.4

Jaarlijks vaststellen huishoudelijk reglement taskforce Vrienden

Het huishoudelijk reglement wordt elke eerste stichtingsvergadering van het nieuwe jaar opnieuw
vastgesteld en herzien waar nodig. Voorgenomen wijzigingen moeten minimaal twee weken voor de
vergadering bij alle bestuursleden bekend zijn gemaakt. Aanpassingen aan het huishoudelijk
reglement moeten per stichtingsvergadering worden goedgekeurd conform de besluitvorming zoals
beschreven in de statuten van de stichting Raboes-Blijdenstein.
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6 Communicatie en verantwoording
6.1

Financiële verantwoording

De taskforce Vrienden van het Raboes zal op de eerste stichtingsvergadering van het jaar een
financieel overzicht geven van de totaal ingekomen donaties, de gemaakte kosten, de uitgegeven
gelden en de totale balans. Deze zal gecontroleerd worden door de penningmeester van de stichting
samen met een door de groepsraad aangewezen persoon.
Een overzicht van de financiële balans zal ook verspreid worden aan de Vrienden via de nieuwsbrief
en deze zal gepresenteerd worden op de groepsraad van de groepsvereniging.
6.2

Communicatie naar Vrienden

De taskforce zal zijn best doen om de Vrienden zo goed mogelijk op de hoogte te houden en proberen
zo veel mogelijk mensen Vriend te laten worden. Zij zal dit doen door:
• In overleg met het bestuur van de groepsvereniging genoemd te worden in de communicatie
naar de ouders, de jeugdleden en de leden van de vereniging om onder hen mogelijk ook
Vrienden te werven.
• Minimaal 2 keer per jaar een (elektronische) nieuwsbrief op te stellen met daarin in ieder geval
1 keer per jaar de financiële balans. De nieuwsbrief kan onder meer nieuws bevatten uit de
stichting en de groepsvereniging, maar kan ook mogelijke vrijwilligersvacatures bevatten.
• Een websitepagina op te stellen en actueel te houden op de Scouting Raboes website.
• In overleg met de taskforce Media te posten op de social media van de groepsvereniging.
6.3

Royement

Een lid van de taskforce Vrienden van het Raboes kan geroyeerd worden, als hij/zij door onbehoorlijk
functioneren schade aan de stichting, groepsvereniging dan wel de taskforce heeft veroorzaakt, dan
wel zou hebben veroorzaakt en het lid daarover een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Wanneer dit
het geval is wordt het lid initieel per direct door de stichtingsvoorzitter op non-actief gezet. Royement
geschied per besluit van de stichtingsvergadering na hoor en wederhoor.
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7 Donaties & Vrienden
7.1

Hoe wordt je Vriend van het Raboes?

Je wordt Vriend van het Raboes door een donatie over te maken aan de taskforce Vrienden van het
Raboes. Donaties mogen het hele jaar gedaan worden. Je bent Vriend voor een jaar. Dit gaat per
kalenderjaar. Elke eerste maand van het jaar zal de taskforce de Vrienden aanschrijven of zij opnieuw
een donatie willen doen.
Vrienden die geen donatie doen zullen niet meer de rechten ontlenen die Vrienden van het Raboes
genieten. De taskforce zal ze echter wel opnieuw aanschrijven in de hoop nogmaals een donatie te
krijgen.
7.2

Wat is de minimale donatie om Vriend te zijn van het Raboes?

De minimale donatie aan de Vrienden van van het Raboes is 15 euro. Iedereen kan Vriend worden
van het Raboes.
7.3

Welke rechten ontlenen Vrienden van het Raboes?

Vrienden van het Raboes krijgen met hun donatie bepaalde rechten. Zij krijgen:
• Minimaal 2 keer per jaar een elektronische nieuwsbrief .
• Een speciale uitnodiging voor evenementen waar Vrienden ook van harte welkom zijn
(bijvoorbeeld een open dag of een jubileumviering).
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8 Slotbepaling
In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de
stichtingsvergadering conform de statuten van de Stichting Raboes-Blijdenstein. In gevallen waarin
het huishoudelijk reglement de statuten tegenspreekt zijn de statuten leidend.
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