Bestuursstructuur Waterscouting ST. Franciscus Roermond
Groepsvereniging Waterscouting ST.Franciscus Roermond

Taken en verantwoordelijkheden Groepsraad:
• coördineren spelactiviteiten

• Alle groepsleden of hun wettelijke vertegenwoordigers
• Functiehouders

• goedkeuren beleid groepsvereniging
• opstellen meerjarenplan
• controle op uitvoering beleid
• het (laten) innen van contributies en overige bijdragen

Groepsraad (Grote Vlootraad) (alg. vergad. groepsvereniging)
• Groepsbestuur

• functiehouders

• groepsvoorzitter (onafh.)
• groepssecretaris
• (groepspennigmeester)
• groepsbegeleider (onafh)
• max. 3 overigen

• afgevaardigde Wilde Vaart

Gemengde samenstelling

• alle leidinggevers

• afgevaardigde jongerentak (stam)
• wettelijke vertegenwoordiger per leeftijdsgroep (dolfijnen / troep)

Bevoegdheden Groepsraad:
• opstellen verenigingsbeleid
• benoemen leden groepsbestuur
• benoemen leidinggevenden en functiehouders
• benoemen vertrouwenspersoon
• benoemen vertegenwoordiger in regioraad en admiraliteit
• benoemen afgevaardigde bestuursleden in beheersstichting
• Overdragen financiële middelen en zaken aan de beheersstichting
• accorderen van door de stichting voorgestelde contributies en overige bijdragen

Het groepsbestuur fungeert als dagelijks bestuur van de Groepsraad:
Kleine Vlootraad (overleg binnen een speltak)
• groepsvoorzitter

• groepsbegeleider
• schippers speltakken
•contributies
•overige inkomsten

•voorzieningen
•services / ondersteuning
•spelgelden
•overige middelen

Stichting Waterscouting Roermond
• Stichtingsbestuur (maximaal 7 personen)
• Overige stichtingsleden en adviseurs
Stichtingsbestuur
• Dagelijks bestuur

• stichtingsvoorzitter
• stichtingssecretaris
• stichtingspennigmeester

• 4 leden uit de groepsraad
•
•
•
•

Groepsvoorzitter
Groepsraadlid 1
Groepsraadlid 2
Groepsraadlid 3 (ouder vertegenwoordiger)

Taken en verantwoordelijkheden beheersstichting:
• het behartigen van materiele en financiële belangen van de groepsvereniging
• verwerven en beheren van (on)roerende goederen
• innen en beheren van contributiegelden van de leden van de vereniging
• verkrijgen en beheren van overige inkomsten
• beschikbaar stellen van accommodatie en (geld)middelen aan de groepsvereniging
• het leveren van diensten aan de groepsvereniging
• opstellen van een begroting en een jaarverslag
• Gevraagd en ongevraagd met raad en daad ondersteunen van de groepsvereniging

Bevoegdheden beheersstichting:
• Bevoegd tot het benoemen van een dagelijks bestuur uit hun midden
• vaststellen van een begroting en een financieel jaarverslag
• betalen van contributies aan Scouting Nederland
• het voldoen van verplichtingen van de groepsvereniging aan derden

Bijlage bij huishoudelijk reglement 08 december 2009

