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STAMSTATUTEN 
 
 
Ontwerp 6 oktober 1970. 
Ingediend door W. van Dorp  
 H.J. Kouwen  
 J.G. Soetekouw  
 C. van der Veer  
 G.J. Visscher  
 
Herziening 19 augustus 1973. 
Ingediend door J.G. Soetekouw (voorzitter) 
 B. ten Kate (schrijver) 
 A. Jansen (penningmeester) 
 M. van de Vegte (lid) 
 M.H. Nieuwenhuis (lid) 
 
Herziening 21 oktober 1975. 
Ingediend door P. Buys (voorzitter) 
 S. Stuiver (schrijver) 
 T. Stein (penningmeester) 
 
Herziening 26 augustus 1978. 
Ingediend door S. Stuiver (voorzitter) 
 M. Kolle (penningmeester) 
 
Herziening 10 september 1983. 
Ingediend door A. van Sante (voorzitter) 
 R. Hulsink (schrijver) 
 H. Arends (penningmeester) 
 
Herziening 7 september 1985. 
Ingediend door R. Hulsink (voorzitter) 
 H. Dijkslag (schrijver) 
 J.H. van Es (penningmeester) 
 P. Eikenaar (lid) 
 
Herziening 16 februari 1991. 
Ingediend door P. Vossers (voorzitter) 
 A. Fros (schrijver) 
 J. Schipper (penningmeester) 
 H. Klomp (lid) 
 
Herziening 13 maart 1993. 
Ingediend door P. Vossers (voorzitter) 
 R. Brouwer (schrijver) 
 J. Schipper (penningmeester) 
 O. La Roi (lid) 
 
Herziening 15 maart 1997. 
Ingediend door J. van Dieren (voorzitter) 
 R. Brouwer / C. van der Meer (schrijver) 
 H. van de Waarde (penningmeester) 
 C. de Jong   (lid) 



Stamstatuten Gildestam Huysmangroep III                                                              herziene versie de dato 23 juni 2013 
 

pagina 2 van 7 

 
Herziening  15 januari 2000   
Ingediend door T. Kouwen (voorzitter) 
 G. Satink (schrijver) 
 V. Aalders (penningmeester) 
 C. de Jong (hoofd barcommissie)  
 
Herziening  30 augustus 2002   
Ingediend door T. Kouwen (voorzitter) 
 J. Seuters (schrijver) 
 B. Overweg  (penningmeester) 
 
Herziening  11 december 2004   
Ingediend door W.L. Hoijtink (voorzitter) 
 D. van Dijk (schrijver) 
 Q.L. Verlaan  (penningmeester) 

Herziening 29 december 2007 
Ingediend door Q.L. Verlaan (voorzitter) 
 M. Kroon (schrijver) 
 W.L. Hoijtink   (lid) 

 
Herziening 23 juni 2013 
Ingediend door L. van Schubert (voorzitter) 
 K. van Schubert (schrijver) 
 A. Buijtenweg 

D. Vulkers   
(penningmeester) 
(activiteitenbeheer) 
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Artikel 1: Oorsprong. 
De Gildestam is een onderdeel van de Huysmangroep III te Zwolle. De stam is op 11 oktober 1969 door een 
aantal oud-Huysmangroep verkenners opgericht tijdens een vergadering in de Kievit. 

Artikel 2: Doel. 
De doelstellingen van de Gildestam kunnen in twee punten worden samengevat: 
a. Als stam specifieke scoutingactiviteiten organiseren voor zichzelf en voor de regio waarbij culturele en 

sociale aspecten een rol spelen. 
b. Bij de stam staat samenwerken, individueel zelfstandiger worden en zelfontplooing centraal. 

 

Artikel 3: Leden. 
a. De stam kan in principe geen belangstellenden weigeren. Eerst zijn ze voortrekkersgast c.q. aspirant-stamlid 

en na het voldoen van een aantal eisen (zie art. 7), kunnen zij geïnstalleerd worden als voortrekker cq 
stamlid. 

b. Nieuwe leden hoeven niet lid van de Huysmangroep geweest te zijn, noch eerder lid van scouting. Deze 
nieuwe leden dienen wel eerst gemotiveerd en betrokken te zijn bij de Huysmangroep III. 

c. De contributie voor leden bestaat uit drie delen: contributie stamactiviteiten, bijdrage stichting en  
contributie scouting Nederland. De hoogte van de contributie stamactiviteiten wordt ieder jaar opnieuw 
bepaald tijdens het openingskamp. De bijdrage aan de stichting is bedoeld voor onderhoud en gebruik van 
de Kievit. De bijdrage voor scouting Nederland is niet van toepassing voor die leden van de stam waarvoor 
de stichting deze bijdrage al betaalt, bijvoorbeeld zoals het geval is voor leden die leiding bij een speltak 
geven. Deze bijdrage wordt door de stichtingspenningmeester overgemaakt. 

d. De leeftijdsgrenzen zijn de volgende. Je kunt bij de stam komen aan het einde van je sherro tijd wanneer je 
18 jaar bent, of, als je daar niet bij hebt gezeten als je 18 jaar of ouder bent. Je kunt daarna ieder seizoen 
blijven, zolang je op het openingskamp van dat seizoen 24 of jonger bent. 

e. Leden die in verband met de maximum leeftijd de stam moeten verlaten, maar nog graag lid willen blijven, 
kunnen in principe nog één maal een jaar dispensatie aanvragen. Zij dienen dit aan te kondigen voor het 
einde van het seizoen, waarna er op openingskamp gestemd zal worden over het verlenen van dispensatie 
(zie ook art. 6.1 en art. 6.2) 

f. Een lid dat dispensatie heeft gekregen, kan zich niet meer beschikbaar stellen voor een bestuursfunctie. Het 
recht om te stemmen blijft echter behouden. 

g. Reeds geïnstalleerde leden en stamgasten die weinig of geen interesse tonen voor het Gildestamgebeuren 
kunnen, na overleg met de stamvergadering geadviseerd worden hun lidmaatschap op te zeggen. Tevens kan 
de stamvergadering deze leden royeren als dit gewenst wordt door 75% van de stemgerechtigden. Royeren 
kan alleen wanneer de desbetreffende persoon een waarschuwing, in de vorm van een gesprek, heeft 
gekregen. Tevens is de penningmeester verantwoordelijk voor het afhandelen van de financiële 
verplichtingen van de geroyeerde. Het dispensatie aanvragen, zoals omschreven in lid e., dient dan ook als 
moment om in overweging te nemen of iemand nog wel goed binnen de stam functioneert. 

h. Niet-stamleden mogen stamavonden bezoeken na het einde van de opkomst of eerder op uitnodigingen. 

Artikel 4: Stambestuur. 
De stam is democratisch georganiseerd. Het stambestuur wordt gevormd door: 
 
Voorzitter 
• Leiden van de Gildestam, bestuurs- en ledenvergaderingen 
• Coördineren en controleren status van de bestuurstaken. 
• Vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten. 
• Onderhouden van contacten met onder meer de huismeester, vereniging, en het bestuur van de 

Huysmangroep. 
• In overleg met andere bestuursleden zorg dragen voor aanvulling van het bestuurlijk kader.Toezicht houden 

op en de verantwoordelijkheid nemen voor de juiste uitvoering van de statuten en de reglementen. 
• Volgen van externe ontwikkelingen en deze zo nodig afstemmen op de organisatie van de Gildestam. 
• Coördineren en controleren activiteiten van de Commissies en Gildes.Het (laten) regelen van de Installatie, 

inclusief borggesprekken, verblijf en bemiddeling, (insignes, epiletten, etc) 
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Secretaris/Schrijver 
• Plaatsvervangend voorzitter (bij ziekte o.i.d.) 
• In overleg met de voorzitter de agenda opstellen voor bestuurs- en ledenvergaderingen. Notuleren van de 

bestuurs- en ledenvergaderingen. 
• In samenwerkingen met commissies en bestuursleden het opstellen van het jaarverslag.  
• Distribueren van inkomende en het verzorgen van uitgaande post: NJF, Sherrobrief, Darttoernooi brief, 

bestuursmededelingen, kampjes en andere activiteiten. 
• Zorg dragen voor een juiste archivering. (incl mail systeem) & het beheren van het archief. 
• De ledenlijst van de gildestam en contactpersonen up to date houden, E-mailcontacten bijhouden. 
• Coördineren en controleren activiteiten van de webmasters & Kraaiennest: zorgen dat de website up-to-date 

blijft, en er een stukje wordt geschreven in het kraaiennest. 
 
Penningmeester 
• Beheren van de geldmiddelen.  
• Verzorgen van de administratie van de inkomsten en uitgaven.  
• Het doen van betalingen namens de Gildestam.  
• Zorg dragen voor de inning van gelden: Contributies, recettes, financiële acties, donaties, sponsorgelden, 

subsidies, enzovoorts. 
• Verzorgen van de jaarstukken en financiële presentaties aan de leden van de Gildestam.  
• Opstellen van een ontwerpbegroting en deze voorleggen aan het bestuur en de Ledenvergadering. 
• Coördineren en beheren van de financiën van de commissies, opkomsten, kampjes.  
• Coördineren en controleren van het Onderhoud, en de inkopen daarvan. 

Artikel 5: Bestuursverkiezingen. 
Het stambestuur is verplicht ieder jaar af te treden. Ieder stamlid kan ten hoogste tweemaal herkozen worden 
voor een zelfde bestuursfunctie. Eén keer per jaar worden er verkiezingen gehouden. Tussentijds kan het 
stambestuur slechts aftreden wanneer zich gebeurtenissen voordoen, zoals vermeld in art. 5, lid a en b. 
a. Het lid/de leden van het stambestuur is/zijn verplicht af te treden, wanneer blijkt dat 75 procent van de leden 

zich gekant heeft tegen dit lid/deze leden van het stambestuur. De stamschrijver moet hiervan schriftelijk op 
de hoogte worden gesteld. Hij/zij moet nieuwe verkiezingen uitschrijven (zie verder art. 6.2). 

b. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals verhuizing, langdurige ziekte, enzovoort. Dit geldt slechts voor een 
deel van het stambestuur  

Artikel 6.1: Stemrecht. 
Het stemrecht is als volgt geregeld 
a. Besluiten die alleen de stam aangaan: iedereen die als stamlid is geïnstalleerd tenzij het collectief van 

aspirant-stamleden een meerderheid vormt. Ook zij hebben dan stemrecht. 
b. Groepsraadbesluiten: alleen geïnstalleerde stamleden. 
c. Besluiten t.a.v. de statuten: alleen geïnstalleerde stamleden. 
d.     Verkiezingen: iedereen die als stamlid is geïnstalleerd tenzij het collectief van aspirant-stamleden een 

meerderheid vormt. Ook zij hebben dan stemrecht. Met uitzondering van de eerste bestuursverkiezing van 
het seizoen (zie 6.1.g) 

e. Dispensatie-aanvragen: alleen geïnstalleerde stamleden, uitgezonderd het collectief van dispensatie 
aanvragers. 

f. Besluiten ten aanzien van royeren: alleen geïnstalleerde stamleden maar altijd in overleg met de 
oubaas/stamadviseur. 

g. Bestuursverkiezingen (de eerste van het seizoen tijdens het stam-openingskamp): iedereen die als stamlid 
geïnstalleerd is inclusief die stamleden die na het openingskamp de actieve Gildestam verlaten. 

 

Artikel 6.2: Besluiten. 
a. Bij het nemen van de beslissing tot wijzigingen ten aanzien van de stamstandaard, of tot het uitbreiden 

daarvan, of tot het houden van bestuursverkiezingen of speciale verkiezingen (voortvloeiend uit art. 5, lid a 
en b, art. 12 en art. 13), is het verplicht alle stemgerechtigden tenminste twee weken van tevoren op de 
hoogte te stellen. Tenminste 75 procent van de stemgerechtigden dient op de dag van de beslissing aanwezig 
te zijn, of zijn stem aan de stamschrijver door de geven. 

b. 
 

Bestuursverkiezingen: bij een kandidaat moet tenminste 50 procent plus één van de stemgerechtigden de 
kandidaat steunen dan wel weigeren. Bij twee kandidaten gaat de functie naar de kandidaat met de meeste 
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stemmen. Bij drie of meer kandidaten wordt er voor de tweede maal gestemd op de twee kandidaten met het 
hoogst aantal stemmen 

c. Het is mogelijk om zich kandidaat te stellen voor meerdere bestuursfuncties, men kan echter slechts één 
functie bekleden. 

d. Indien een kandidaat wordt gekozen voor meerdere bestuursfuncties zullen alle stemgerechtigden door 
middel van een tweede stemronde de uiteindelijke functie van de kandidaat bepalen. Voor de andere functie 
wordt eventueel opnieuw gestemd. 

e. Wanneer blijkt dat door een gebrek aan kandidaten voor een functie of door de loop van de verkiezingen een 
functie niet kan worden vervuld dient het al wel gekozen deel van het bestuur met een kandidaat te komen, 
waarna volgens artikel 6.2 lid b opnieuw zal worden gestemd. 

f. 
 

Kandidaten voor een bestuursfunctie dienen zich tenminste twee dagen van tevoren op te geven bij de 
stamschrijver. Let wel: 48 uur voor de aanvang van de vergadering! 

g. Bij het aanbrengen van wijzigingen ten aanzien van de stamstandaard of uitbreiding daarvan moet in de 
vergadering 75 procent van de stemgerechtigden  het voorstel aanvaarden dan wel verwerpen. 

h. Bij overige stemmingen dient 50% + 1 van de stemgerechtigden het voorstel te steunen, dan wel te 
verwerpen. 

i. Wijzigingen of uitbreidingen ten aanzien van de stamstandaard dienen schriftelijk te worden ingediend bij 
de stamschrijver. 

j. De eerste zaterdag na de groepsraad dient de stamschrijver de binnengekomen post met de aanwezige leden 
te bespreken. Ook worden de programma's besproken. De agenda van deze stamvergadering wordt na de 
groepsraad op het prikbord in het stamlokaal gehangen. 

Artikel 7: De voortrekkersgast. 
De gast cq aspirant-stamlid moet aan een aantal voorwaarden voldaan hebben om tot voortrekker cq stamlid 
geïnstalleerd te worden. Deze zijn: 
a. Serieus geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap van de stam, 
b. Moet serieus geinteresseerd zijn in de verschillende scoutingactiviteiten van de stam, 
c. zich accoord verklaren met de stamstandaard van de Gildestam tijdens de borggesprekken, 
d. met goed gevolg een speciale installatieopdracht volbrengen, 
e. gewerkt hebben aan een specifiek scoutingprogramma, 
f. Geinteresseerden die niet eerder recent bekend waren met scouting, moeten eerst een seizoen met de stam 

hebben meegedraaid voor zij geinstalleerd mogen worden.  

Artikel 8: Algemene bepalingen. 
a. De eigendommen van de Gildestam zijn en blijven eigendom van de Huysmangroep III te Zwolle. Bij 

kapotte voorwerpen wordt dit aangegeven bij de huismeester. Deze zal ons verder inlichten over bij wie de 
kosten komen te liggen.  

b. De verantwoordelijkheid over het doen en laten binnen het stamgebeuren ligt in de eerste instantie bij het 
stambestuur en de oûbaas.  

c. Tijdens interne stambijeenkomsten behoeft geen uniform gedragen te worden. Bij het naar buiten treden 
echter wel, tenzij anders besloten is.  

d. Tijdens het openingskamp (eind augustus) wordt een jaarverslag bekend gemaakt waarin de stamschrijver 
aan de hand van de gemaakte notulen een overzicht schrijft en waarin de penningmeester een financieel 
overzicht presenteert. De mogelijkheid tot kascontrole door stamleden moet te allen tijde geboden worden. 

e. Het gebouw is te allen tijde toegankelijk voor stamleden, behalve tijdens: 
• vergaderingen van de regio of onderdelen daarvan, 
• gebruik van het gebouw door leiders en leidsters van de diverse speltakken (alleen op zaterdag). 

f. 
 
g.    
 
h. 

Het jaarlijkse kerstkamp wordt georganiseerd voor voortrekkers en voortrekkersgasten. Zie voor het begrip 
voortrekkersgast art. 7. 
De penningmeester van de stam moet twee keer per jaar door de verenigingspenningmeester en een 
onafhankelijk stamlid buiten het bestuur gecontroleerd worden.  
Afmelden wordt gedaan bij de desbetreffende gildemeester tot maximaal 24 uur voor aanvang. En anders 
dient er even gebeld te worden.  

  

Artikel 9: Contributie en lidmaatschap. 
Men betaalt contributie vanaf het moment dat men zich bij de stamschrijver heeft laten inschrijven. Bij de 
penningmeester staat men ingeschreven als de eerste contributie is betaald (zie ook art. 3, lid c). De persoon in 
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kwestie is dan voortrekkersgast. Lidmaatschap dient men op te zeggen bij de stamschrijver. In overleg met hem 
wordt dan de datum van uittreding vastgesteld. Achterstallige contributie moet voor die datum voldaan zijn aan 
de penningmeester. 
a.  Bij het niet betalen van de contributie binnen de afgesproken tijd, wordt de desbetreffende persoon 

uitgesloten van kerstkamp, eventuele andere kampen en opkomsten. 
b. Tijdens openingskamp geeft de penningmeester een redelijk termijn op waaraan men zich dient te houden. 

Indien dit voor enkelen niet haalbaar is, wordt er met de penningmeester een regeling getroffen.  

Artikel 10: Gilden. 
a. Een gilde bestaat uit minimaal drie leden. Een stamlid moet in minimaal één gilde, maximaal in drie. 
b. Uit hun midden kiezen de gildeleden een gildemeester. 
c. Alle eigendommen van een gilde zijn en blijven eigendom van de gildestam voor zover die eigendommen 

betaald zijn door het gilde of de gildestam, of aan het gilde geschonken zijn. Ze staan onder beheer van de 
gildemeester (zie verder art. 8, lid a). 

d. Voor elke opkomst is er een bedrag van €5,00 beschikbaar. Een hoger bedrag voor een opkomst wordt tijdig 
met de penningmeester besproken. Deze geeft dan wel of geen toestemming. 

e. Per jaar moet ieder gilde tenminste één programma organiseren voor de hele stam. 

Artikel 11: Commissies 
a.    De stam kiest jaarlijks, gelijk met de bestuursverkiezingen, een lid barcommissie uit de stamleden.  
c. Consumpties door stam- en groepsleden worden genoteerd en betaald volgens het systeem dat de zittende 

barcommissie (in overleg met de stam) hanteert. 
d. 
 
e. 
 
f.        

De barcommissie heeft het recht om mensen op redelijke gronden een consumptieverbod op te leggen. Zij 
moet deze beslissing t.o.v. de stam kunnen verantwoorden. 
De omvang van een commissie (kerstkamp, NJF etc.) wordt bepaald aan de hand van de grote van de stam 
en de inspanning die er voor nodig is. 
Commissies houden het bestuur op de hoogte van de stand van zaken. 

Artikel 12: De oûbaas. 
De oûbaas is een medestamlid, zonder stemrecht, met een vooral ceremoniële taak. Om de functie van de oûbaas 
te kunnen vervullen is dus een scoutingverleden vereist en dient de oûbaas tenminste redelijk op de hoogte te 
zijn van het gebeuren binnen de Gildestam. De oubaas is een geinstalleerd stamlid geweest. Om dit te 
bewerkstelligen heeft de stamvoorzitter de taak ervoor te zorgen dat de oûbaas op de hoogte blijft van de 
ontwikkelingen binnen de stam door middel van het (laten) opsturen van de notulen, eventueel gewijzigde 
stamstandaard en ander materiaal dat de oûbaas van nut kan zijn om hem inzicht in het gebeuren binnen de 
Gildestam te verschaffen. Daarnaast is de oûbaas in principe op elke stambijeenkomst welkom, behalve op de 
avonden waarop er een vergadering staat gepland, aangezien de aanwezigheid van de oûbaas het verloop van de 
vergadering en de daarin genomen besluiten zou kunnen beïnvloeden. De oûbaas wordt ook uitgenodigd bij 
speciale gelegenheden zoals de nieuwjaarsborrel.  
De voornaamste taak van de oûbaas is het instellen van installatieeisen zoals vermeld in art. 7. Hiertoe stelt de 
Gildestam in overleg met de oûbaas de data vast waarop het voorbereidend gesprek tussen de oûbaas, 
stambestuur, borgen en te installeren voortrekkersgasten  en de installatie zelf plaatsvinden. 
Een andere taak van de oûbaas is het, in samenwerking met de stamadviseur, corrigeren van de stam in het geval 
dat de stam een besluit neemt of actie onderneemt dat in strijd is met de stamstandaard en de daarin vastgelegde 
doelstellingen. Als het goed is, zal deze laatste taak nooit uitgevoerd hoeven te worden. 
Samengevat, de oûbaas is een medestamlid dat af en toe langskomt en contact onderhoudt met de Gildestam. Hij 
draagt zorg voor de staminstallatie en de voorbereidingen daartoe. Het is mogelijk dat de functie van oûbaas en 
stamadviseur door de zelfde persoon gedragen wordt. 
Het is de oûbaas niet verplicht jaarlijks af te treden. Dit gebeurt slechts dan, wanneer dit uitdrukkelijk gewenst 
wordt door de oûbaas of door de stamleden. Het aftreden van de oubaas kan door middel van stemming van de 
stamleden bij een meerderheid van 75%. 
 
 
Artikel 13: De stamadviseur 
Als aanvulling op de oûbaas kan de stam een stamadviseur aanstellen. Om deze functie te kunnen vervullen is 
een verleden binnen de Gildestam vereist, de adviseur moet reeds geïnstalleerd zijn bij de Gildestam. 
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Bij voorkeur is de stamadviseur tussen de 25 en 35 jaar oud en heeft hij of zij voldoende aansluiting met de 
stamleden. Hij is met enige regelmaat (ongeveer een maal in de twee maanden) aanwezig bij programma’s, zodat 
alle stamleden hem goed kennen.  
De voornaamste taak van de adviseur is het adviseren van de stam over de normale gang van zaken. Indien 
gevraagd observeert, begeleidt en motiveert hij de stam en waakt hij over de kwaliteit. Op uitnodiging is hij 
welkom bij vergaderingen, maar het is niet de bedoeling dat hij deze altijd bij woont. Hij is echter geen 
ingeschreven stamlid en heeft derhalve ook geen stemrecht tijdens vergaderingen. 
Hij wordt door het stambestuur op de hoogte gehouden van de gang van zaken binnen de Gildestam en adviseert 
het bestuur waar nodig.  Tevens adviseert hij individuele stamleden waar nodig. 
De stamadviseur wordt door de stam verkozen, op voordracht van het stambestuur (zie verder art. 6.2). Zijn 
functioneren wordt elk seizoen tijdens de openingsvergadering geëvalueerd. 
Het is mogelijk dat de functie van oûbaas en stamadviseur door de zelfde persoon gedragen wordt. 
 
 
 
 


