
De Argonauten 
- Wij zijn een scoutinggroep die open staat voor iedere komaf, geslacht, 

geaardheid en achtergrond. We zijn in 1944 opgericht. 
- Ons doel is: het bieden van een plezierige vrijetijdsbesteding die met behulp 

van het spelaanbod van Scouting Nederland een bijdrage levert aan de 
vorming van de persoonlijkheid en zelfstandigheid. Respect voor natuur en 
medemens staan daarbij voorop. 
 

Besluitvorming 
- De groepsraad (algemene ledenvergadering) neemt alle belangrijke besluiten. 

De groepsraad wordt twee keer per jaar gehouden. Leiding, bestuur en een 
afgevaardigde per speltak hebben stemrecht. 

- In de spelraad overleggen de leidingteams over speltakopkomsten, 
groepsactiviteiten en het reilen en zeilen van de groep. 

- Het groepsbestuur begeleidt de leidingteams en is eerste aanspreekpunt. 
- Het stichtingsbestuur ondersteunt de groep op financieel, materieel en 

juridisch gebied. 
 

Huisregels 
- Leiding en kaderleden hebben een voorbeeldfunctie naar de jeugdleden. 
- We houden ons aan NIX-18 (alcohol, tabak). 
- Drugsgebruik is niet toegestaan. 
- Bij gebruik van alcohol en tabak door 18+ leden geldt de eigen 

verantwoordelijkheid. Geen alcohol en tabak onder de reguliere opkomsttijd 
van jeugdleden. Het clubhuis is rookvrij. 

- We houden ons aan het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, o.a. 
inzake besluitvorming, leeftijdsgrenzen en gedrag. 
 

Veiligheid 
- De groep biedt een veilige fysieke en sociale omgeving, waarin de leden zich 

veilig voelen en de persoonlijke grenzen altijd worden gerespecteerd. 
- Leiding en kaderleden beschermen het jeugdlid tegen vormen van ongelijke 

behandeling, (seksueel) misbruik en onveilige situaties. 
- Leiding en kaderleden zijn verplicht melding te maken van inbreuk op de 

sociale veiligheid van jeugdleden (protocol grensoverschrijdend gedrag). 
- De groep gaat bewust om met privacy gevoelige informatie (AVG). 

 

Meer informatie 
- Lees voor meer informatie het Jaarverslag van de Argonauten, het 

Huishoudelijk Reglement Scouting Nederland en de Gedragscode Scouting 
Nederland. 

- Groepsbestuur: Arnoud van Laer, groepsbestuur@argonauten.nl 
- Stichtingsbestuur: Felix Oberdorfer, stichtingsbestuur@argonauten.nl 
- Vertrouwenspersoon: David Roda, david@argonauten.nl 
 
 
 
Bronnen 

- Huishoudelijk Reglement Scouting Nederland 
- Gedragscode Scouting Nederland 
- Protocol Grensoverschrijdend Gedrag 
- Statuten Vereniging de Argonauten en Statuten Stichting de Argonauten 
- Jaarverslag Scouting de Argonauten 
- Eerdere besluiten in de Groepsraad 
- Onze website www.argonauten.nl en www.scouting.nl  
- Speltak- en vergaderkalenders: www.argonauten.nl/agenda 

De Argonauten  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Vereniging Scouting  

De Argonauten 

 Groepshuis ‘De Argo’ 
Eikbosserweg 278 
1213 SE Hilversum 

 E-mail: 
bestuur@argonauten.nl 

 Internet: 
www.argonauten.nl 

 Telefoon bestuur:  
06 – 5385 7575 

 Correspondentie: 
Scoutinggroep  
De Argonauten 
Vossenstraat 48 
1216 AG  Hilversum 

 Kamer van Koophandel Gooi 
en Eemland: 32133131 

 NL74 ABNA 0597508267 
t.n.v. Stichting de 
Argonauten Hilversum 

 

Samenvatting Huisregels 
November 2018 

Deze huisregels worden door de groep periodiek besproken en geactualiseerd 
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