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1. Algemeen  

Kiliaen Van Rensselaer II   
 
De Scoutinggroep Kiliaen Van Rensselaer II ook wel afgekort voor KvR II. Is ontstaan in 1982 te 
Nijkerk, begonnen met een zogenoemd ‘’troephuis’’ vlak bij de havenkom.  Tegenwoordig 
beschikken we over een groot gebouw, eigen aanlegboxen en een garage voor eigen gebruik zoals 
reparaties aan de vletten. De Kiliaen Van Rensselaer II valt onder Scouting Nederland. Wij worden 
dan ook geacht dat er een duidelijk en overzichtelijk reglement is wat betreft de afspraken en regels. 
Dit staat allemaal vermeld in dit (huishoudelijke) reglement.  
 
Functie van dit huishoudelijk reglement van de Vereniging KvR II 
 
In onze groep zijn er duidelijke afspraken en regels. Hieruit is af te leiden wie er verantwoordelijk is en hoe onze 
groep bestuurd wordt.  
 
2. Organisatie  

Stichting en Vereniging  
 
KVR II heeft zowel een Stichting als een Vereniging. 
Het doel van de Stichting is vastgelegd in de statuten:  
De stichting heeft tot doel de behartiging van de materiële belangen van de groep en in het bijzonder 
de aanschaf en het beheer van de roerende en onroerende zaken, die de groep gebruikt. Met andere 
woorden het stichtingsbestuur is eigenaar van al het materiaal en de middelen van de groep.   
Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, secretaris, penningmeester en groepsbegeleider. 
 
Alle leden en jeugdleden zijn lid van de Vereniging. De vereniging wordt aangeduid als vereniging of 
als groep. Ook de vereniging heeft statuten. Het doel van de vereniging is: door het actief beoefenen 
van het Scoutingspel een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden aan jongens en meisjes, 
waardoor een bijdrage geleverd wordt aan de vorming van de persoonlijkheid. 
Er zijn drie soorten leden: Kaderleden, jeugdleden en buitengewone leden. Het Bestuur bestaat uit 
een voorzitter, secretaris, penningmeester en de groepsbegeleider. De voorzitter en de 
groepsbegeleider hebben geen functie als leidinggevende bij een speleenheid. 
 
Dit Huishoudelijk Reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging KvR II. 
 
  
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  
 
• Alle begeleiders van zowel de Dolfijnen, Zeeverkenners en de Wilde Vaart beschikken over een 

VOG. Zonder een VOG is het niet mogelijk om een leidinggevende functie uit te voeren binnen de 
groep. 

 
Leidingteams en de speltakken 
   
Dolfijnen 
 
Dit is onze jongste groep, de dolfijnen zijn voor kinderen tussen de 6 en 11 jaar oud.   
• Elk lid moet minimaal in het bezit zijn van zijn of haar zwemdiploma A.  
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• In de periode van april tot november wordt er gevaren in onze boten de lelievletten. Dit is niet 
zelfstandig maar samen met het leidingteam. Een zwemvest is natuurlijk verplicht bij iedereen 
die het water opgaat namens onze groep. 
 
 
 

Zeeverkenners  
 
De Zeeverkenners zijn de grootste speltak van onze groep en is voor de leeftijd 11 tot 16 jaar. 
• Elk lid moet minimaal in het bezit zijn van een zwemdiploma A.  
• In de periode van april tot november wordt er gevaren in onze lelievletten. Dit is zelfstandig 

maar altijd met een verantwoordelijke Bootsman. Deze wordt geassisteerd door zijn 
Kwartiermeester. Het Zeeverkennersleidingteam beoordeelt of deze zelfstandig het water 
kunnen opgaan. 

 
Wilde Vaart  
 
• Dit is de groep na de Zeeverkenners en is voor jongeren van 16 t/m 24 jaar.    
• De Wilde Vaart heeft geen leidingteam dat bestaat uit meerdere personen maar een 

aanspreekpunt en verantwoordelijke.  
 
De Boomstam  
 

• De Boomstam is een groep voor (oud)leden die niet meer bij de Wilde Vaart horen maar zich nog wel zo nu 
en dan willen inzetten voor de club. Er is 2x per maand een opkomst en net als bij de Wilde Vaart geen 
leidingteam maar een verantwoordelijke.  

 
Groepsraad  
 
Driemaal per jaar komen alle leiding en personen met een verantwoordelijke functie samen met het 
bestuur bijeen voor een groepsraad. Dit is een vergadering. Tijdens de raad worden alle 
onderstaande onderwerpen aan bod gebracht: 

• Bespreken van de notulen van de vorige groepsraad; 
• Planning van elke tak met elkaar doornemen; 
• Bespreken financiële stand van zaken;  
• Bespreken lopende zaken binnen de groep;   
 
Als er andere zaken zijn die aandacht nodig hebben zal dit uiteraard ook worden gedaan tijdens de 
groepsraad. Mocht er vanwege belangrijke/urgente zaken een groepsraad nodig worden geacht kan 
dit worden voorgesteld aan de Schipper.  
 
 
De Admiraliteit 11 Zuidwal  
 
Onze waterscouting KvR II hoort net als andere groepen bij een Regionale Admiraliteit. Voor ons is 
dit de Admiraliteit 11 “De Zuidwal”. De regionale admiraliteiten dragen zorg voor het afnemen van 
waterwerkexamens, keuringen, het verzorgen van trainingen en organiseren van activiteiten. In 
onze Admiraliteit zijn dat de volgende activiteiten: ZuWaKa, een kamp voor verkenners en Wilde 
Vaart, tijdens het Pinksterweekend, de ‘Dolfijnendag’ voor de Dolfijnen en in september de 
regionale zeilwedstrijden.  
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3. Gebruiken tijdens de opkomst  

Scouting kleding Zomer/Winter   
 
Zomer: Tijdens de periode dat we varen wordt de opkomst geopend en gesloten met het hijsen en neerhalen van de 
vlag. Dit gebeurt bij de Dolfijnen en de Zeeverkenners. Tijdens dit gebeuren draagt iedereen zijn uniform. Onder 
uniform valt een blauwe blouse met bijbehorende logo’s en onze geel/blauwe groepsdas. Na het openen/sluiten 
mag het uniform weer uit. Tijdens de regionale kampactiviteiten wordt het uniform ook gedragen.  
 
Winter: In de winterperiode wordt er niet geopend in uniform en mag het ook thuis blijven. Aangeraden wordt dan 
om oude kleding en schoenen te dragen omdat er onderhoud wordt uitgevoerd zoals schilderen, teren en lakken.  
 
   
Opkomsttijden  
 
In onderstaande tabel staan de opkomsttijden van de speltakken weergegeven.   
  

Groep:  Dagdeel + Tijd: 
Dolfijnen Zaterdagochtend 10.00-12.30uur 
Zeeverkenners  Zaterdagmiddag 13.00-16.30uur 

Wilde Vaart Zaterdagmiddag 13.00-16.30uur 
Boomstam Zaterdagmiddag 13.00-16.30uur 

(1x in de 2 weken) 
 
Mogelijk is er door de weeks een avond opkomst alleen voor Zeeverkennersleiding en Wilde Vaart. 
Dit is om extra onderhoud te verrichten. Dit wordt besproken op de zaterdag of er genoeg animo is 
voor de komende woensdag/donderdag. 
 
Gedurende het jaar zijn er verschillende spelactiviteiten waarbij afgeweken wordt van deze tijden. 
Denk aan, zeilwedstrijden, weekendkampen en groepsactiviteiten van alle speltakken tezamen. Dit 
wordt altijd ruim van tevoren aangekondigd via de e-mail en/ of WhatsApp.  
  
Afmelden voor opkomsten  
 
Kan een Dolfijn of Zeeverkenner bij een opkomst niet aanwezig zijn dan meldt het lid of de ouders 
zich van tevoren af bij de leiding. Voor de Wilde Vaart en Boomstam bij de speltak 
verantwoordelijke. 
 
4. Lidmaatschap  

Aanmelden  
 
Bij ons mag je altijd drie keer vrijblijvend een opkomst meedoen, voordat we willen dat je je inschrijft.  Hiervoor 
neem je contact op met de juiste leiding, zodat we weten dat je komt. Ook willen wij graag een telefoonnummer van 
één of beide ouders, in geval van nood. 
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Als je besluit om lid te worden, zullen wij een digitaal inschrijfformulier toesturen. Aan de hand van deze gegevens 
wordt de inschrijving verder verwerkt. Er wordt verwacht dat er éénmalig een uniform en een das aangeschaft 
wordt. Tevens wordt er elk jaar contributie betaald. Het contributiejaar loopt van januari tot en met december. 
Kampen moeten apart betaald worden, kosten verschillen per kamp.  
In het overzicht hieronder is te zien hoeveel contributie er per jaar gevraagd wordt. Voor 2021 is dit: 
 
Dolfijnen  €128,50 
Zeeverkenners  €138,50 
Wilde Vaart  €143,50 
 
 
Opzeggen lidmaatschap  

 
• De opzegging dient te worden gedaan via de mail/sms/app of mondeling door een ouder aan de 

betreffende leiding/verantwoordelijke. De leiding informeert het bestuurslid dat de 
ledenadministratie doet.  

• De opzegtermijn bedraagt 1 maand gerekend vanaf de eerste dag van de volgende maand. Na de 
opzegtermijn is geen contributie meer verschuldigd.   

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR)  
 
Als waterscoutingorganisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze groep te kunnen 
organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens 
van leden worden opgenomen in het ledenadministratiesysteem van Scouting Nederland: Scouts 
Online (SOL). Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens. Hoe we met je gegevens omgaan 
staat beschreven in ons privacy beleid.  
  

5. Normen en waarden  

Algemeen  
 
Alle leden van onze groep gedragen zich naar de algemeen aanvaarde maatschappelijke normen en 
waarden. Een positie van een leidinggevende binnen de KvR II heeft de consequentie dat binnen de 
groep sommige grenzen anders liggen dan daarbuiten. Naast de verantwoordelijkheid die de positie 
met zich meebrengt, vraagt de positie van (direct) leidinggevende ook om (positief) 
voorbeeldgedrag. De leidinggevende is degene die bepaalt wat er gebeurt en moet gebeuren, wat 
kan en wat niet kan binnen een groep.  
 
Van belang is dat er binnen een groep duidelijkheid bestaat over de omgangsnormen en grenzen die 
daarbij horen. Die duidelijkheid ontstaat als een leidinggevende consequent is in zijn/haar gedrag 
tijdens het werken met kinderen en jongeren en duidelijk aangeeft wat zijn/haar eigen grenzen zijn. 
Scouting Nederland heeft een gedragscode opgesteld waarin staat wat wel en niet gewenst is in de 
omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden. Deze is te vinden op de website van Scouting Nederland;  
 
https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-
veiligheid/310gedragscode  
 
Ongewenst gedrag 
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De KvR II hanteert bij een (vermoeden van) ongewenst gedrag het Protocol grensoverschrijdend 
gedrag zoals dit door het landelijk bestuur van Scouting Nederland is vastgesteld. Het protocol is te 
vinden op de website van Scouting Nederland;  
 
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/calamiteiten/5-protocol-ongewenstgedrag/file  

Jeugdleden  
 
Alle jeugdleden zijn welkom, ook kinderen die wat meer begeleiding nodig hebben. Hierbij valt te 
denken aan beperkte gedragsproblemen of medische aandoeningen. De mogelijkheden voor 
begeleiding zijn wel beperkt. De speltakleiding bestaat volledig uit vrijwilligers veelal zonder 
medische of psychosociale opleiding.   
 
Het gedrag van een jeugdlid kan in onderstaande situaties aanleiding zijn tot ingrijpen.   
 
• In dien het gedrag een direct gevaar vormt voor de veiligheid en/of het plezier in een speltak.  
• In dien bij de overgang naar de volgende speltak wordt getwijfeld aan de houdbaarheid van het 

gedrag van het jeugdlid.   
  
In de eerste plaats zal een gesprek met de ouders plaatsvinden vanuit de speltakleiding. In dit 
gesprek wordt het huidige gedrag besproken. Ook wordt gekeken naar de gewenste 
gedragsverandering en de begeleiding die de speltakleiding hierin kan bieden. Zo nodig worden in dit 
gesprek afspraken gemaakt.   
 
In ernstige situaties of in dien na verloop van tijd de gedragsverandering uitblijft kan het 
lidmaatschap vanuit het bestuur wordt beëindigd.   

6. Regels wat betreft: roken, alcohol, drugs en discriminatie 

Roken  
 
Wat betreft de wet houden wij de norm aan van niet roken onder de 18. Daarbij geldt dat erdoor 
leden, dit zijn Wilde Vaart en de Boomstam niet gerookt wordt in bijzijn van leden onder de 18. Een 
aantal extra regels zijn:   
 
• Roken in het gebouw is niet toegestaan;    
• Tijdens activiteiten wordt er niet gerookt in het bijzijn van jeugdleden. 

 
Alcohol  
 
De afspraak is dat er tijdens bijeenkomsten geen alcoholhoudende dranken worden genuttigd.   
Hierbij gelden onderstaande afspraken:    
• Licht gebruik van alcohol is mogelijk tijdens bijeenkomsten met alleen kaderleden van 18+;   
• Indien er wordt gedronken, dan drinken minimaal twee speltakleiders/ kaderleden (bij voorkeur 

1 met een rijbewijs) niet als men in functie is;   
• Een sober gebruik van alcohol is mogelijk bij bijzondere activiteiten door leden van 18 jaar of 

ouder;   
• Alcohol drinken door leden onder de 18 jaar is niet toegestaan.  

Drugs  
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Het gebruik van drugs is in de Nederlandse wet verboden. De KvR II accepteert in lijn met Scouting 
Nederland geen gebruik van drugs of het in bezit hebben van drugs tijdens bijeenkomsten. Dit is voor 
zowel soft- als harddrugs.  

Discriminatie/pesten  

Binnen onze groep is elke vorm van pesten en of discriminatie niet toegestaan. Dit zal worden gewaarborgd door de 
leiding. Bij constateren van zulk gedrag volgt er een waarschuwing. Bij nogmaals constateren van wangedrag zullen 
de ouders/voogd worden ingeschakeld voor een gesprek. Mocht dit niet voldoende zijn kan de KvR II het 
lidmaatschap van betreffend persoon per direct stopzetten.  
 
Sociale media  
 
Onze club is vertegenwoordigd op 3 manieren. Een website, een facebookpagina en een Wilde Vaart Instagram 
account. 
 
• De website wordt beheerd door Lars van Scheijndel,  eigenaar van het bedrijf ‘’East side to website’’.  
• Het Facebook-account wordt beheerd door het leidingteam van de Zeeverkenners met als 

eindverantwoordelijke de Schipper. 
• Het Instagram-account wordt beheerd door de Wilde Vaart, in overleg met de Schipper wordt bepaald wat er 

geplaatst wordt.  
 
Conflicten  
 
Bij enige vorm van een conflict dat betrekking heeft tot de club of zijn leden moet de Schipper 
verplicht worden geïnformeerd en op de hoogte worden gesteld. Hij/Zij zal dan ook verder actie 
ondernemen en het probleem eventueel voorleggen aan het ZV-leidingteam dat hem zal adviseren.  

Sancties  
 
Waarschuwingen worden uitgedeeld door leden van het bestuur. Schorsing vindt plaats door het 
bestuur. Bij het niet nakomen van de afspraken zoals omschreven in het huishoudelijk reglement kan 
na een waarschuwing eventueel schorsing volgen.  
  

7. Financiën  

Begroting  
 
De begroting wordt elk jaar opgemaakt en gedaan door de penningmeester. Het bestuur komt 
hierdoor te weten wat de voornaamste inkomsten en uitgaven van de club zijn. Dit wordt besproken 
met de Schipper die het zal delen met zijn leidingteam.  
 
Contributie  
 
De contributie wordt jaarlijks opgesteld en verstuurd door de penningmeester. Dit is voor elke 
speltak een vast bedrag en is te vinden in dit reglement.   

Kostenvergoeding  
 
Indien bestuur, leiding of vrijwilligers kosten maken voor de KvR II na overleg, dan komen deze in 
aanmerking voor een kostenvergoeding. De kostenvergoeding bestaat primair uit de gemaakte 
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materiële kosten maar kan in omstandigheden afwijken.  Declaraties kunnen bij de Schipper worden 
voorgelegd en deze zal het oppakken in combinatie met onze penningmeester. 

 

8. Materiaal en Boten 

Sleper 

 
• Voor het varen met De Tonka is geen vaarbewijs benodigd. Varen gebeurt echter wel alleen 

onder toezicht van de Zeeverkennersleiding.  
• Het bedienen van een marifoon, eventueel op lange tochten, kan alleen gebeuren door iemand 

die in het bezit is van minimaal het basis certificaat Marifonie. De Schipper is in het bezit van dit 
certificaat.   
 

Vletten  
 
• Bemanning: 3 personen waarvan er in ieder geval 1 ervaren bootsman of 2 kwartiermeesters. 
• Te allen tijde dient er een verantwoordelijk persoon, de Bootsman aanwezig te zijn. Deze is 

leidinggevende op de vlet. Voor afvaart wordt vastgesteld wie deze verantwoordelijke persoon 
is. Bij vertrek van deze verantwoordelijke persoon, wijst deze een nieuw verantwoordelijk 
persoon aan.   

Freddy 
 
• De Freddy is het enige schip van de WV, er wordt op gevaren met minimaal 2 personen. Deze dienen kennis te 

hebben van het schip en moeten zowel kunnen motoren als zeilen.  
• Er dienen altijd genoeg zwemvesten aan boord te zijn voor het aantal aanwezige personen. 
• Omdat er zich in de kajuit een kookstel bevindt, dient er ook een brandblusser (gekeurd) aanwezig te zijn evenals 

een blusdeken.  
   
9. Veiligheid   

Ontruimingsplan  
 
Per ruimte is er een ontruimingsplan, zie de bijlages voor een overzicht van elke ruimte en de 
bijbehorende plattegrond. 

Veiligheid op het water 
 
De groep volgt de Nautische technische richtlijnen 2008 die door de Landelijke Nautische Technische 
Commissie in samenwerking met de Landelijke Admiraliteit zijn vastgesteld. Ook op het water zijn er 
spelregels. De Nautisch Technische Richtlijnen (NTR) zijn door de landelijke admiraliteit van Scouting 
Nederland opgesteld om de regelgeving op het water vast te leggen. Op deze manier wordt de 
veiligheid op het water gegarandeerd. 
 
De bovengenoemde richtlijnen zijn te vinden op:   
 
https://www.scouting.nl/ondersteuning/regelgeving/nautisch-technische-richtlijnen 
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De regelgeving op het water verandert voortdurend en daarom is het belangrijk om als leiding of 
bestuur op de hoogte te blijven van deze wijzigingen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de 
Schipper. Elk jaar wordt rond het derde kwartaal van elk jaar de nieuwe NTR verwacht. 

Procedure bij ongevallen  
 
Per speltak is er minimaal een persoon met een EHBO-certificaat.  
  
Op het Land:  
 
• Indien mogelijk, EHBO toepassen  
• Leiding waarschuwen/ informeren of 112 bellen (afhankelijk van de situatie).  
  
Op het Water:  
 
• Indien mogelijk, EHBO toepassen uit de boordkit 
• Zo snel mogelijk naar de kant 
• Leiding waarschuwen of 112 bellen (afhankelijk van de situatie).  
  
Algemeen:   
 
• De leden krijgen bij inschrijving een gezondheidsformulier waarop alle medische gegevens 

ingevuld dienen te worden. Op het gezondheidsformulier staan o.a. NAW-gegevens, 
zorgverzekeraar, polisnummer, huisarts vermeld.   

• De ouders/verzorgers van het lid zijn verantwoordelijk voor het up to date houden van de 
gegevens.   

   
Zakmessen  
 
Het gebruik van zakmessen is gebonden aan regels:  
• Dolfijnen: Op kamp mag een dolfijn een zakmesje meenemen. De dolfijn mag het onder 

begeleiding gebruiken.   
• Zeeverkenners: de verkenners mogen een zakmes bij zich dragen . 
• Wilde Vaart: Eigen verantwoording. 
  

10. Beheer en gebruik gebouw en terrein  

Clubgebouw en rondomliggend terrein 
 
• De Dolfijnen, Zeeverkenners en Wilde Vaart zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken en 

schoonhouden van de eigen ruimte. De Boomstam heeft geen eigen ruimte.  
• De schoonmaakmaterialen staan in de kast naast de keuken, dit is tegelijk ook het zwemvesten 

hok. 
• Als de keuken wordt gebruikt door een groep, is de leiding van de groep verantwoordelijk om de 

keuken aan het eind van de opkomst schoon achter te laten.  
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Sleutelbeheer en afsluiten  
 
• Alle geïnstalleerde leiding hebben het recht om in het bezit te worden gesteld van de sleutels 

van het clubgebouw.   
• Voorafgaand een leiding in het beheer komt van een sleutel wordt er door de Schipper een 

ronde gelopen. Dit om te controleren of de persoon genoeg kennis heeft om het gebouw alleen 
te kunnen afsluiten. 

• Als een lid besluit te stoppen dan dienen de clubsleutel(s) weer te worden ingeleverd. 
• De sleutels blijven eigendom van de KvR II en moeten op verzoek worden ingeleverd.  
  
Terrein  
 
• Rondom het gebouw dient er geen afval te worden geloosd.  
• Het terrein wordt onder leiding van de Zeeverkenners samen met hulp van de Boomstam indien nodig gesnoeid, 

geveegd en opgeruimd.  
• De parkeerplaats en alles binnen de omheining is van de club. Dit valt bij de huur van de grond in. De weg 

ernaartoe en het grasveld zijn eigendom van de gemeente. 
 
Haven  
 
• De boten hebben allemaal een vaste ligplek: 5 boxen voor de 4 vletten en de sleper. 
• De boot van de Wilde Vaart ligt achter de boxen tegen de kant.  
• Tijdelijk de boten voor de club leggen is toegestaan als er moet worden opgetuigd of ingeladen voor kamp. Maar 

voor de nacht moeten de boten altijd terug naar de vaste plek om zo pleziervaart en vrachtschepen niet te 
hinderen. 

11. Verhuur  

Aanvragen  
 
Het clubgebouw kan gehuurd worden door collega-scoutinggroepen. Verhuuraanvraag kan gedaan 
worden door contact op te nemen via de mail: verhuur@kvr2nijkerk.nl of contact opnemen met een 
van de beheerders: 

• Joost Idzerda:  (06) 53 88 22 59 
• Evert Otto:   (06) 10 04 11 75 

Beschikbaarheid  
 
De beschikbaarheid wordt bekeken waarbij de opkomsten voorrang hebben op die van verhuur. Het 
clubhuis wordt niet verhuurd voor feesten, partijen of bruiloften. Het bestuur behoudt zich te allen 
tijde het recht om een hurende partij te weigeren.  

Tarieven  
 
Het huurtarief wordt afgesproken via de contactpersoon. Het huurtarief wordt bepaald door het 
aantal huurders en de duur van het verblijf en benodigde faciliteiten.  
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Betaling  
 
Betaling van huur en borg gaat volgens het verhuurreglement. 

Oplevering na de huurperiode 

 
De ruimten, omgeving en parkeerplaats dienen te worden opgeleverd zoals ze waren voor aanvang 
huur. De beheerder controleert het pand en omgeving na afsluiting van de huurperiode met de 
huurders. Na de huurperiode dienen de sleutels en de parkeerpas weer te worden ingeleverd. Als dit 
niet mogelijk is zullen de kosten worden verhaald op de huurder.  
 
12. Bijlage 1 Organigram Killiaen van Rensselaer II  
  

  
     

Vereniging KvR II

Bestuur

Materiaal beheerder Schipper/Groepsbegeleider

Leidinggroep Zeeverkenners 
4-5 leidinggevenden

Zeeverkenners

Leidinggroep Dolfijnen           
3-4 leidinggevenden

Dolfijnen

Boomstam Wilde vaart
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13. Bijlage 2 voorbeeld ontruimingsplattegrond  
  
 
 
 
 
 
 
  


