Huishoudelijk reglement
Scouting Kornet van Limburg Stirum Olst-Wijhe
Deze versie van het huishoudelijk reglement is vastgesteld door de
groepsraad op 20 november 2019.

1) Gedragsregels
Pesten, geweld en discriminatie zijn simpelweg niet toegestaan.
Wij letten altijd op ons taalgebruik, dus wij vloeken niet, wij schelden niet en wij nemen geen
schuttingtaal in de mond.
Wij gaan met respect om met spullen (van een ander).
Bij aankomst, lopen wij even door het gebouw om de leiding te begroeten, alvorens wij naar
buiten gaan.

2) Alcohol en drugs
Op het terrein van onze groep geldt een totaal rookverbod. Er wordt er nergens op ons terrein
gerookt.
Voor het gebruik van drugs geldt een zerotolerance beleid.
Het gebruik van alcohol wordt alleen voor meerderjarige leden en leiding gedoogd, mits er geen
minderjarigen aanwezig zijn.

3) Kleding en uitrusting
Wij verwachten dat alle leden en leiding op opkomsten
•
•

Dichte schoenen aanhebben;
Een uniform met das aanhebben (indien hij/zij geïnstalleerd is).

Iemand mag een zakmes bij zich dragen op opkomsten en kampen, indien hij/zij een scout,
Explorer, Roverscout of Leiding is. Scouts dienen ook het insigne Zakmes te hebben. Zakmessen
dienen altijd gecontroleerd te worden door de leiding.
Telefoons worden niet gebruikt tijdens de opkomst. Ze worden aan het begin van de opkomst
ingeleverd bij de leiding.
(Fiets)sleutels kunnen aan het begin van de opkomst ingeleverd worden bij de leiding, zodat ze
niet kwijtgeraakt kunnen worden.
Wapens zijn niet toegestaan.
Ieder is altijd zelf verantwoordelijk voor de spullen die hij/zij meeneemt naar opkomsten of
kampen. Scouting Kornet van Limburg Stirum is dus niet verantwoordelijk voor schade of
verlies.
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4) Gebouw en terrein
Wij rennen niet in het gebouw.
Leden behoren alleen tijdens de opkomsten en op speciale bijeenkomsten (Jota Joti, kerst etc) op
het terrein te zijn. Er is dan altijd leiding aanwezig.
Gaat er iets per ongeluk kapot? Vertel het de leiding, zodat we het kunnen repareren!
Huisdieren mogen meegenomen worden door ouders, mits aangelijnd.
De keuken en de schuur zijn verboden terrein voor leden, tenzij ze toestemming hebben van een
verantwoordelijke (leiding, bestuurslid of ouder).
Het gebouw en het terrein worden na gebruik altijd netjes achtergelaten.

5) Veiligheid
EHBO- en blusmaterialen zijn zichtbaar aanwezig en worden periodiek gecontroleerd.
Vluchtwegen dienen altijd aangegeven te zijn en vrij te begaan zijn.
Alle verantwoordelijken zijn op de hoogte van wat ze moeten doen bij een calamiteit.
Leden maken geen vuur, tenzij ze toestemming hebben van een verantwoordelijke en dit op de
aangewezen plaats gebeurt.

6) Parkeren
Vanwege de veiligheid van de kinderen zouden wij het prettig vinden als u de auto op de
parkeerplaats naast het gebouw parkeert, en niet voor het gebouw. Het gras voor het gebouw aan de
weg willen wij graag vrij houden.

7) Vertrouwenspersoon
Scouting Kornet van Limburg Stirum heeft een vertrouwenspersoon. Voor meer informatie
hierover verwijzen wij naar de website.

Ten slotte
Leiding en bestuur mogen uitzonderingen maken op het huishoudelijk regelement.
Het huishoudelijk regelement mag te allen tijde door de groepsraad aangepast worden. Bij
relevante wijzigingen brengen wij leden, leiding en bestuur op de hoogte van de wijzigingen.
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