Statuten Stam Scouting Abbé Pierre Nieuwveen
artikel 1 - oprichting
De speltak “De Stam” is gevestigd te Nieuwveen en is opgericht op achttien november
tweeduizend zeventien door de toenmalige Stamraad in aanwezigheid van
stamvertegenwoordiger S. B. Brozius, stamadviseur M. Houweling en de overige leden van de
Stamraad bestaande uit M. B. de Jong en J. Peterse in De Stinkende Emmer te Haarlem.
artikel 2 - doel
Het doel van de speltak “De Stam” is het vergroten van de betrokkenheid en het creëren van
draagvlak voor speltakoverschrijdende activiteiten in een veilige omgeving binnen de vereniging.
Verder neemt De Stam het voortouw in de algemene vorming van toekomstige leiding.
artikel 3 - leden
1. Leden van De Stam zijn: leiding, oud-leiding en toegetreden groepsleden vanaf achttien jaar
die voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in artikel vijf.
2. Leden kunnen vrijblijvend deelnemen aan de werking van Scouting Abbé Pierre in brede zin.
Ze kunnen daartoe onder andere deelnemen aan de groepswerking van de feitelijke
vereniging of met De Stam activiteiten organiseren.
artikel 4 - de Stamraad
De Stamraad bestaat uit de stamvertegenwoordiger, de stamadviseur en afgevaardigde leden van
De Stam. De Stamraad komt minstens twee maal per jaar bij elkaar om te vergaderen over
lopende zaken, stamactiviteiten en het bijwerken van de ledenadministratie.
1. De stamvertegenwoordiger vertegenwoordigt De Stam bij speltakoverschrijdende
aangelegenheden, zoals een groepsraad, het overvliegen en de dodenherdenking op vier mei.
2. De stamadviseur staat stamleden bij in het geval van eventuele ethische en/of morele
vraagstukken. Verder levert de adviseur een bijdrage bij het organiseren van stamactiviteiten
en levert ongevraagd advies in dezen. Als laatste functioneert de adviseur als
vertrouwenspersoon.
3. Afgevaardigde leden van De Stam organiseren en nemen deel aan stamactiviteiten. Verder zijn
deze aangesloten bij de Stamraad en nemen zij gezamenlijk beslissingen over het reilen en
zeilen bij De Stam.
artikel 5 - voorwaarden
Een stamlid dient te voldoen aan de voorwaarden zoals in dit artikel omschreven. Het naleven van
de voorwaarden wordt gecontroleerd door de Stamraad.
1. Een lid betaalt contributie zoals vastgesteld door de Stamraad in samenspraak met het
bestuur van de vereniging.
2. Aanwezigheid bij vijfentwintig procent van georganiseerde stamactiviteiten (zie artikel zes)
gedurende het scoutingseizoen, afgerond op hele activiteiten naar boven.
3. Leden worden geacht tijdens stamactiviteiten een uniform te dragen zoals voorgeschreven
door Scouting Nederland.
4. Leden van de Stam zijn geen lid van het bestuur.
5. Leden van de Stam hebben de bereidheidsverklaring ondertekend zoals te vinden in
aanhangsel één van deze statuten.
artikel 6 - stamactiviteit
1. Een stamactiviteit is een activiteit wanneer ten minste vijf stamleden op dezelfde plaats en op
dezelfde tijd aanwezig zijn en eenzelfde handeling verrichten, met uitzondering van de
reguliere bijeenkomst op vrijdagavond.
2. De Stam kan op eigen initiatief activiteiten organiseren met de stamleden als doelpubliek, in
functie van de eigen werking en/of om de feitelijke vereniging te ondersteunen. Het
organiseren gebeurt altijd in overleg en/of samenwerking met de Stamraad. In aanhangsel
twee van deze statuten zijn voorbeelden van stamactiviteiten beschreven.
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artikel 7 - verantwoordelijkheid
De organisatie en Stamraad zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van (immoreel) gedrag van
Stamleden. De Stamraad geeft zichzelf het recht om op het moment zelf en naderhand situaties in
te schatten en consequenties te stellen.
artikel 8 - opzeggen
Het lidmaatschap eindigt automatisch van rechtswege bij overlijden. Vrijwillige opzegging is
mogelijk vóór de oﬃciële start van het scouting seizoen. Een opzegging dient schriftelijk te
worden ingediend en ondertekent te zijn door het stamlid of een gemachtigde partij.
[artikel 9 tot en met artikel 17 zijn komen te vervallen]
artikel 18 - drugsbeleid
1. Het gebruik van verdovende, stimulerende en hallucinogene middelen is ten alle tijden
verboden, met uitzondering van alcohol (zie artikel 18.2) en nicotine (zie artikel 18.3) voor
stamleden met de wettelijk gerechtigde leeftijd, en in overeenkomst met het reglement op
locatie en algemene wetgeving.
2. Het nuttigen van alcohol is tijdens stamactiviteiten enkel toegestaan na tweeëntwintig honderd
uur voor stamleden met de wettelijk gerechtigde leeftijd, en in overeenkomst met het
reglement op locatie en algemene wetgeving. De organiserende partij kan te allen tijde ter
bevordering van het programma besluiten deze regel tijdelijk aan te passen in overleg met de
Stamraad.
3. Het gebruik van nicotine in vorm van sigaretten, shag en sigaren is toegestaan voor wettelijk
gerechtigde stamleden mits de regels van de locatie in acht worden genomen. Het gebruik
van nicotine tijdens deelname aan een programma is niet toegestaan.
artikel 19 - slotbepaling
In alle gevallen waarin de wet, deze statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien,
wordt beslist door het landelijk bestuur.
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Aanhangsel één: bereidheidsverklaring Stamleden

Als Stamlid…

doe je je best een goed Stamlid te zijn
neem je je verantwoordelijkheden
kom je je afspraken na
houd je je aan de belofte
meld je afwezigheid altijd
zet je je 100% in
geniet je van een potje stiften
heb je een actieve en enthousiaste houding
ben je niet bang voor de chips
sta je open voor een trip naar het buitenland
kan iedereen elkaar aanspreken op (on)gewenst gedrag
heb je een hekel aan geheimtaal
heb je dubbel pech
heb je respect voor jezelf, elkaar, de Stamraad en anderen
is het niveau hoog als er laag gegooid wordt
stuur je “Ik!” nadat de stamvertegenwoordiger heeft gevraagd wie er allemaal zijn vanavond

ruim je eerst de spullen op voordat je wat gaat drinken
besef je je dat bomen geen “au” kunnen zeggen
draag je uit dat grove maling de levensader van De Stam is
accepteer je dat hij nou eenmaal altijd woensdag om 12 uur komt
mag je pas naar huis als je gewonnen hebt met mexen
zing je Piano Man uit volle borst mee
komt er lichte lucht aan
neem je altijd een goed humeur mee ☺
ook als je eerder weggaat, ruim je op
laat je alles netjes achter
is 52 altijd genoeg
😎

________________________________________
Naam

_______________________________________
Handtekening
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Aanhangsel twee: voorbeelden van Stamactiviteiten
-

Overvliegen
Halloween
Stamweekend
Deelname HIT
Winterkamperen
Materiaalonderhoud
Schuur opruimen
Wandeldag of avondvierdaagse
Stam vertegenwoordigen op een groepsraad
Activiteit organiseren voor een andere speltak
Ondersteuning speltakken bij programma’s (bijvoorbeeld als instructeur scoutingvaardigheden
of vos bij een vossenjacht)
Bier drinken, muziek luisteren, frustraties uiten, vrouwen dragen, roken, stoken, kaarten en
discussiëren over belangrijke zaken in het leven, de wereld en omstreken
Dodenherdenking
Bezoek kampen jongere speltakken (Bevers, Welpen, Scouts en Explorers)
Meehelpen levensmiddelenactie
Verkoop scoutingloterij
Organisatie Leidingweekend (alleen voor leidinggevenden)
Stamcafé of themafeest
Financiële actie ten behoeve van de vereniging
Dorpsstraatfeest
Het pionieren van bijvoorbeeld een kerstster
Winterbarbecue
Stamuitje naar bijvoorbeeld de Efteling
Een stamavond naar De Stinkende Emmer
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