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Deze versie van het huishoudelijk reglement is vastgesteld in de groepsraad op 

18 september 2020.  
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

SCOUTING CAY-NOYA (GROEP) 

HOOFDSTUK 1 DE GROEP  

PARAGRAAF 1.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
1. Het huishoudelijk reglement van de groep Cay-Noya is een verdieping van 

het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Het huishoudelijk 

reglement van Scouting Cay-Noya is opgesteld in de groepsraad van 29 

mei 2015. Aanpassingen worden in de groepsraad goedgekeurd en de 

versiedatum staat op het voorblad. 

2. Cay-Noya bestaat uit een groep en stichting.  

3. De groep Cay-Noya bestaat uit de volgende speleenheden: 

a. Bevers: Speleenheid voor leden van de leeftijd 5 tot en met 7 

jaar. De speleenheid staat gelijk aan de in artikel 99 gestelde 

speleenheid bevers.  

b. Itzammahorde: Speleenheid voor leden van de leeftijd 7 tot en 

met 11 jaar. De speleenheid staat gelijk aan de in artikel 99 

gestelde speleenheid Welpen. De Itzammahorde gebruikt Het 

Jungleboek als themaverhaal en richt zich primair op het land als 

spelterrein. 

c. Dolfijnen: Speleenheid voor leden van de leeftijd 7 tot en met 11 

jaar. De speleenheid staat gelijk aan de in artikel 99 gestelde 

speleenheid Welpen. De Dolfijnen gebruiken het dolfijnenverhaal 

als themaverhaal en richten zich primair op het water als 

spelterrein. 

d. Landverkenners: Speleenheid voor leden van de leeftijd 11 tot en 

met 16 jaar, de speleenheid staat, uitgezonderd de leeftijd, gelijk 

aan de in artikel 99 gestelde speleenheid Scouts. De 

landverkenners richten zich primair op het land als spelterrein. 

e. Zeeverkenners: Speleenheid voor leden van de leeftijd 11 tot en 

met 16 jaar, de speleenheid staat, uitgezonderd de leeftijd, gelijk 

aan de in artikel 99 gestelde speleenheid Scouts. De 

zeeverkenners richten zich primair op het water als spelterrein. 

f. Nairana Stam: Speleenheid voor leden van de leeftijd 16 tot en 

met 21 jaar. De speleenheid staat, uitgezonderd de leeftijd, gelijk 

aan de in artikel 99 gestelde speleenheid Roverscouts. De Nairana 

Stam richt zich zowel op het land als het water als spelterrein.  

4. Cay-Noya draagt geen levensbeschouwelijke signatuur en respecteert 

iedere levensbeschouwelijke signatuur van leden. 

5. Cay-Noya is een jongensgroep en accepteert alleen mannelijke 

jeugdleden.  
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PARAGRAAF 1.2 DE TEAMS VAN LEIDINGGEVENDEN (SPELEENHEDEN)  
1. Verantwoordelijkheden van de leidingteams en leidinggevenden zijn 

uitgewerkt in het huishoudelijk reglement Scouting Nederland (Paragraaf 

1.2) 

PARAGRAAF 1.3 DE GROEPSRAAD  
1. Taken en samenstelling van de groepsraad zijn beschreven in het 

huishoudelijk reglement Scouting Nederland (Paragraaf 1.3). 

2. Besluiten over aanpassingen in het huishoudelijk reglement Scouting Cay-

Noya, in de statuten, over personen en functies worden genomen op basis 

van stemming. Beslissingen over andere onderwerpen hoeven alleen bij 

stemming genomen te worden als 1/3 van de aanwezigen in de 

groepsraad dit wil. 

3. Stemmen wordt gedaan door middel van handopsteking. Op verzoek van 

ten minste één aanwezige van de groepsraad, of bij stemming over 

personen / functies wordt de stemming schriftelijk gedaan. De groepsraad 

komt ten minste vier maal per jaar samen.  

4. Iedere speleenheid heeft twee stemmen in de groepsraad. Het 

groepsbestuur heeft twee stemmen.  

5. Blanco stemmen tellen niet mee ter bepaling van de uitslag van de 

stemming. 

6. Het stichtingsbestuur is een separaat orgaan en heeft geen stemmen in de 

groepsraad. 

7. Stemming bij volmacht is niet toegestaan. Dit wil zeggen dat bij 

afwezigheid van alle leiding van een speltak, beide stemmen vervallen. Bij 

aanwezigheid van één leidinglid mogen wel beide stemmen worden 

uitgebracht.  

8. Besluiten worden aangenomen bij een meerderheid van stemmen (50% + 

1) 

PARAGRAAF 1.4 HET GROEPSBESTUUR  
1. Verantwoordelijkheden van het groepsbestuur zijn uitgewerkt in het 

huishoudelijk reglement Scouting Nederland (Paragraaf 1.4). 

2. De bezittingen en financiële middelen van Scouting Cay-Noya zijn 

ondergebracht in de stichting Cay-Noya.  
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HOOFDSTUK 2 LIDMAATSCHAP 

PARAGRAAF 2.1 CONTRIBUTIE 
1. Contributie wordt afgedragen per kalenderjaar en wordt in het eerste 

kwartaal van het kalenderjaar voldaan. In overleg met de penningmeester 

van het stichtingsbestuur kan een betalingsregeling worden 

overeengekomen. Leden die gedurende het jaar instromen betalen het 

eerste jaar naar rato, waarbij de afdracht aan Scouting Nederland volledig 

wordt berekend. 

2. Contributie kan jaarlijks worden geïndexeerd volgens de 

Consumentenprijsindex.  

3. Jeugdleden betalen de volledige contributie vanaf de eerste dag dat ze 

meedraaien met de opkomsten. Deze is inclusief de bijdrage voor Scouting 

Nederland. 

4. Contributie van kaderleden en buitengewone leden wordt door de 

stichting rechtstreeks aan Scouting Nederland betaald.   

5. Jeugdleden die onvoldoende kapitaalkrachtig zijn kunnen voor aanvang 

van het scoutingjaar een regeling en/of korting overeenkomen met het 

stichtingsbestuur.  

PARAGRAAF 2.2 PROCEDURE LIDMAATSCHAP JEUGDLEDEN  
1. Aspirant-leden hebben de mogelijkheid om vier opkomsten vrijblijvend op 

proef mee te draaien. Hierna dient een aspirant-lid zich in te schrijven. 

2. Het teamlid van de speleenheid dat verantwoordelijk is voor de 

ledenadministratie meldt leden aan bij de verantwoordelijke voor de 

ledenadministratie.  

3. Voor doorstroom van leden naar een volgende speleenheid gelden de 

volgende afspraken: 

a. Twee maal per jaar is een doorstroommoment: het overvliegen. 

De eerste vindt plaats binnen vier weken na de eerste opkomst 

van het scoutingseizoen. De tweede vindt plaats in februari om 

bevers over te laten vliegen. Overvliegers van andere speltakken 

zijn in principe een uitzondering en worden in de groepsraad 

besproken. 

b. Het leidingteam van de vertrekkende speleenheid meldt de 

ontvangende speleenheid uiterlijk voor de laatste opkomst van 

het scoutingseizoen welke leden willen overvliegen. 

c. De leiding van de ontvangende speltak bepaalt welke leden 

geplaatst kunnen worden, binnen de afspraken van het 

huishoudelijk reglement Scouting Cay-Noya.  

d. Doorstroom is alleen mogelijk als er voldoende plaatsen voor 

jeugdleden zijn bij de speleenheid.  

e. Als meer jeugdleden willen doorstromen dan mogelijk is, heeft 

het jeugdlid dat het langst bij Cay-Noya ingeschreven is (in 

maanden) de eerste keus. 
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f. Als meer jeugdleden willen doorstromen dan mogelijk is en deze 

leden zijn even lang lid van Cay-Noya, heeft het oudste lid (in 

dagen) de eerste keus. 

4. Voor instroom van aspirant-leden gelden de volgende afspraken: 

a. Instroom van leden is op ieder moment van het jaar mogelijk als 

de ontvangende speleenheid vijf of meer plekken beschikbaar 

heeft. 

b. Als een speleenheid minder dan vijf plekken beschikbaar heeft, is 

instroom de laatste drie maanden voor het overvliegmoment niet 

mogelijk. 

c. Bij instroom wordt de volgorde van de wachtlijst gebruikt. Wie 

het langst op de wachtlijst staat, wordt het eerst geplaatst. 

5. Voor het overstappen van leden naar een andere speleenheid binnen de 

leeftijdsgroep geldt: 

a. Dat dezelfde afspraken worden gehanteerd als voor instroom van 

leden.   

b. Leden die willen overstappen van speltak hebben voorrang op 

instroom. 

c. Voor leden die bij het laatste doorstroommoment niet geplaatst 

konden worden bij de speleenheid van voorkeur is geen 

beperking in het moment van overstap.  

PARAGRAAF 2.3 PROCEDURE LIDMAATSCHAP KADERLEDEN  
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) 

matchen met de wensen van Cay-Noya voeren wij het volgende 

aanstellingsbeleid conform Huishoudelijk reglement  van Scouting Nederland 

(artikel 96 / paragraaf 5.2) met hieronder aanvullingen:  

1. Na goedkeuring van het groepsbestuur (tijdens een intakegesprek) en 

nadat aan de voor de betreffende functie geldende instapeisen is voldaan 

hanteren we een kennismakingperiode van minimaal 4 

zaterdagopkomsten tot drie maanden.  

2. De geldende instapeisen voor kaderleden staan beschreven in het 

functieprofiel van de betreffende functie en zijn (met aanvullingen): 

a. Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement 

van Scouting Nederland (hr SN). 

b. Je onderschrijft het huishoudelijk reglement van Scouting Cay-

Noya (hr CN). 

c. Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland. 

d. Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of 

kunt deze overleggen. 

e. Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, je te kwalificeren 

en je te blijven ontwikkelen. 

f. Je bent bereid tijdens de activiteiten Scoutingkleding te dragen 

die per speltak vastgelegd is 



8 

 

3. de benoeming in een functie op groepsniveau geschiedt door de 

groepsraad. 

PARAGRAAF 2.4 OPZEGGING VAN HET LIDMAATSCHAP  
1. Het lidmaatschap dient voor aanvang van het kalenderjaar te worden 

opgezegd. Leden kunnen  contributie, exclusief de afdracht aan Scouting 

Nederland, per niet begonnen kwartaal terugvragen. 

PARAGRAAF 2.5 SANCTIES 
Het groepsbestuur van de groepsvereniging heeft de bevoegdheid een lid van 

de groepsvereniging op non-actief te stellen of tot functieontheffing over te 

gaan, dit conform het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. 
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HOOFDSTUK 3 WET EN BELOFTE  

PARAGRAAF 3.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
1. Scouting Cay-Noya hanteert afwijkende wetten en beloften ten opzichte 

van Scouting Nederland. 

PARAGRAAF 3.2 WET 
1. Beverwet: 

Een bever werkt hard, heeft plezier en helpt zijn familie en vrienden. 

2. Itzammahorde wet:  

Een welp is eerlijk, hulpvaardig en houdt vol. 

3. Dolfijnenwet: 

Een dolfijn speelt samen met anderen op en rond het water. Een dolfijn is 

eerlijk, vriendelijk, houdt vol en zorgt goed voor de natuur. 

4. Verkennerswet: 

Een verkenner is eerlijk 

Een verkenner is trouw 

Een verkenner is hulpvaardig 

Een verkenner is broeder voor andere scouts 

Een verkenner is voorkomend en sportief 

Een verkenner heeft zorg voor de natuur 

Een verkenner weet te gehoorzamen 

Een verkenner zet door 

Een verkenner is spaarzaam 

Een verkenner heeft eerbied voor zichzelf en alle anderen. 

5. Motto stam: 

DIENT! 

PARAGRAAF 3.3 BELOFTE 
1. Beverbelofte: 

Ik beloof van de natuur te houden en te helpen voor de wereld te zorgen. 

2. Itzammahorde belofte:  

Ik beloof mijn best te zullen doen, iedereen te helpen waar ik kan en de 

welpenwet te gehoorzamen. 

3. Dolfijnenbelofte: 

Een dolfijn speelt samen met anderen op en rond het water. Een dolfijn is 

eerlijk, vriendelijk, houdt vol en zorgt goed voor de natuur. 

4. Verkennersbelofte: 

Op mijn eer beloof ik ernstig te zullen trachten; mijn plicht te doen 

tegenover (God en) mijn land, iedereen te helpen waar ik kan, en de 

verkennerswet te gehoorzamen. 

5. Belofte Stam: 

Op mijn eer beloof ik ernstig te zullen trachten; mijn plicht te doen 

tegenover (God en) mijn land, iedereen te helpen waar ik kan, en de 

verkennerswet te gehoorzamen 
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HOOFDSTUK 4 DE SCOUTINGKLEDING  
1. Bevers  

a. Blauwe spijker- of scoutbroek 

b. T-shirt 

c. Rode trui met beverlogo 

d. Gele das met dasring 

e. Rode pet met beverinsigne 

2. Itzammahorde 

a. Scoutbroek of egale blauwe spijkerbroek 

b. Groene scoutingblouse 

c. Gele das met dasring 

d. Groene pet met welpeninsigne 

e. Groene itzammahoody 

3. Dolfijnen 

a. Scoutbroek 

b. Blauwe scoutingblouse 

c. Gele das met dasring 

d. Blauwe pet met dolfijneninsigne 

e. Blauwe dolfijnenhoody 

4. Zeeverkenners 

a. Scoutbroek of blauwe spijkerboek 

b. Blauwe scoutingblouse 

c. Gele das met dasring 

d. Donkerblauwe of zwarte sokken 

e. Tok met zeeverkennerslint en witte hoes 

f. Blauwe zeeverkennershoody 

5. Landverkenners  

a. Blauwe spijker- of scoutbroek 

b. Beige scoutingblouse 

c. Gele das met dasring 

d. Donkerblauwe of zwarte sokken 

e. Stevige schoenen 

f. Verkennershoed 

g. Groene landverkennershoody 

6. Nairana Stam 

a. Zwarte spijkerbroek 

b. Blauwe Nairana trui 

c. Zwarte cap  

d. Wit Nairana T-Shirt 

e. Nairana sweater 
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HOOFDSTUK 5 GEDRAGSCODE 

PARAGRAAF 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN 
1. De gedragscode van uit het huishoudelijk reglement Scouting Nederland 

(appendix 3) is voor alle leden van Scouting Cay-Noya van toepassing. 

PARAGRAAF 5.2 GEBRUIK ALCOHOL 
1. Scouts houden zich aan de wet. Ook nu de leeftijdsgrens voor de verkoop 

en bezit van alcohol naar 18 jaar is verhoogd. Dit geldt ook voor het 

besturen van voer- en/of vaartuigen onder invloed van alcohol. Leden, 

zowel jeugd- als leidingleden, onder de 18 drinken dus geen alcohol 

2. Tijdens opkomsten en programma wordt geen alcohol gedronken. 

3. Er wordt geen alcohol genuttigd in het bijzijn van jeugdleden . 

Daarentegen mag wel alcohol genuttigd worden in het bijzijn van 

stamleden en leidingleden onder de 18. 

4. Gedurende een kamp waarbij jeugdleden aanwezig zijn en waarbij de 

leiding de verantwoordelijkheid draagt over de jeugdleden (oftewel, in 

functie is) wordt een sober alcoholbeleid gehanteerd; 

a. Minimaal twee leden uit het eigen leidingteam drinken niet, 

waarvan minstens één leidinglid met een geldig rijbewijs. 

b. De overige leidingleden drinken maximaal 2 flesjes bier (à 33cc) 

of drie glazen bier (à 22cc) of 3 glazen wijn (à 10cc) of 3 glazen 

sterke drank (à 3,5cc) of 3 glazen mixdrank van 3,5cc sterke drank 

(à 25cc). 

c. Een kamp vormt geen uitzondering op de overige regels uit dit 

beleid. 

5. Bij programma’s en kampen waarbij door een externe organisatie wordt 

gemeld dat het nuttigen van alcohol niet op prijs wordt gesteld, wordt 

geen alcohol gedronken. 

6. Alcoholische dranken worden nooit uit een scoutingkas betaald. 

Uitzondering hierop is de cateringkas van de Stam. 

7. Alcoholische dranken en drankverpakkingen staan/liggen niet in het zicht 

van jeugdleden of zichtbaar in scoutinggebouwen. Uitzondering hierop is 

de jeugdleden van de Stam. 

8. Uitzonderingen: 

a. Uitzonderingsactiviteiten voor de hele groep, met betrekking tot 

regel 2 en 3 zijn de Nairana Trail (Dit geldt niet voor de Stam), het 

Kerstdiner met de leiding en de nieuwjaarsreceptie. 

b. Uitzonderingsactiviteiten voor de Stam met betrekking tot regel 

2,3 en 4b zijn Kerstdiner, (S)Interbarbecue, Stam2Cafés, het 

StaBoStaLeKa, de StamBoomstamdag/Reünie, en het eigen 

zomerkamp.  

c. Bij regioactiviteiten waarbij een centrale staf en EHBO aanwezig 

is, kan de speleenheid er voor kiezen een uitzondering te maken 

op  4b.  
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d. Overige activiteiten die uitzondering vragen dienen uiterlijk 1 

week van te voren te worden gemeld bij het groepsbestuur, 

waarna het groepsbestuur dit zal goed/afkeuren. 

PARAGRAAF 5.3 ROKEN 
1. Scouts houden zich aan de wet. Ook nu de leeftijdsgrens voor de verkoop 

en bezit van tabak naar 18 jaar is verhoogd. Leden, zowel jeugd- als 

leidingleden, onder de 18 roken dus niet. 

2. Er wordt niet gerookt in het bijzijn van/zicht van jeugdleden. Daarentegen 

mag wel gerookt worden in het bijzijn van stam- en leidingleden. 

3. Er wordt niet gerookt in gebouwen en tenten. 

PARAGRAAF 5.4 ANDERE DRUGS 
1. Het gebruik van hard- of softdrugs is te allen tijde verboden. Onder drugs 

verstaan we alles, maar niet beperkt tot, wat in Lijst I en II van de 

Opiumwet als drug gedefinieerd is. 

PARAGRAAF 5.5 SLAPEN IN GEBOUWEN VAN CAY-NOYA 
Slapen tijdens kampen en ten behoeve van het programma is toegestaan. 

Slapen is bovendien voor meerderjarige leden toegestaan in alle 

omstandigheden. Voor minderjarige kaderleden is er toestemming van de 

ouders/voogden nodig.  
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HOOFDSTUK 6 PROGRAMMA 

PARAGRAAF 6.1 REGULIER PROGRAMMA 
1. Om programma te kunnen bekostigen hebben speltakken recht op een 

door de stichting vastgestelde bijdrage per lid en kaderlid. Deze bijdrage 

wordt ieder kwartaal door de stichting aan de speltak betaald. 

2. Het team van leidinggevenden verzorgt een spelaanbod volgens de 

spelvisie van Scouting Nederland passend bij de leeftijdsgroep en het 

speltakthema. Voor bijzondere activiteiten kan het team van 

leidinggevenden een aanvullende vergoeding vragen aan de leden. Deze 

vergoeding mag nooit een reden zijn voor leden om niet deel te kunnen 

nemen.  

PARAGRAAF 6.2 KAMPEN 
1. De kampbegroting dient ruim voor het zomerkamp maar uiterlijk op 1 

februari van het betreffende ZoKa-jaar én voordat de info naar de 

ouders/verzorgers gaat, ingediend te worden bij het groepsbestuur. Het 

groepsbestuur zal de penningmeester informeren over de kampbegroting.  

2. De Stam kan er voor kiezen om vooraf geen begroting in te dienen 

(paragraaf 6.2 sub 1 en 4 vervalt hierbij). In deze gevallen is de stam 

volledig verantwoordelijk voor eventuele tekorten die voortkomen uit het 

kamp zelf en kan geen aanspraak worden gemaakt op middelen van de 

groep of stichting.  

3. Advies is dat ieder ZoKa-leidinglid minimaal 50% van een kampcontributie 

betaalt.  

4. Bij een tekort aan het einde van het kamp, draagt de leiding bij in het 

tekort tot een maximumbedrag van één kampcontributie per persoon. 

Zodra sprake is van een tekort dat niet kan worden opgevangen door de 

speltakkas, dient dit te worden gemeld bij het groepsbestuur. Het 

groepsbestuur zal de penningmeester hier over informeren.  

5. Bij groepskampen betaalt de leiding 50% van een kampcontributie. Dit 

geldt ook voor stamleden als deze als leiding worden ingezet tijdens het 

kamp. 

6. Binnen 2 maanden na het kamp wordt een eindafrekening ingediend bij 

de penningmeester van de stichting.  


