
 

 

 
 

 
Reglement van de Vrienden van Bataven Ludger 
 
Artikel 1. Algemeen 
De “Vrienden van Bataven Ludger" (verder genoemd VvBaLu) is een commissie binnen scoutinggroep 
Bataven Ludger. Deze is gevestigd aan de Twekkelerweg 266 7553 LS te Hengelo (ov). De commissie 
legt verantwoording af aan het verenigings- en stichtingsbestuur van scoutinggroep Bataven Ludger te 
Hengelo (ov). 
 
Artikel 2. Verantwoording 
Aangezien de activiteiten van de VvBaLu een directe uitstraling naar scoutinggroep Bataven Ludger 
hebben wordt per jaar bij de groepsraad in het vierde kwartaal schriftelijk verslag gedaan van de 
activiteiten en de financiële stand van zaken aan het verenigings- en stichtingsbestuur van scoutinggroep 
Bataven Ludger. 

 
Artikel 3. Doelstelling 
De doelstelling van de VvBalu is het werven en behouden van donateurs die scoutinggroep Bataven 
Ludger een warm hart toedragen. Door middel van een jaarlijkse bijdrage stellen de donateurs de 
commissie van de VvBaLu in staat om activiteiten of projecten ten behoeve van scoutinggroep Bataven 
Ludger financieel te ondersteunen. Vaststelling van deze activiteiten of projecten gebeurt in overleg met 
de gezamenlijke besturen teneinde doublures in reserveringen en activiteiten of projecten te voorkomen. 
De VvBalu is geen eigen rechtspersoon, maar kan worden gezien als een collectief initiatief opererend 
binnen de stichting en de vereniging scoutinggroep Bataven Ludger. 
 
Artikel 4. Lidmaatschap 

a. ledereen (zowel natuurlijke personen, een groep van natuurlijke personen als rechtspersonen) kan een 
vriend worden van de VvBaLu. 

b. De bijdrage per lid (donateur) is minimaal € 50, - per jaar en wordt gezien als donatie. Tevens worden 
producten en of diensten ook gezien als donatie, de commissie schat in of de minimum waarde van € 
50,- overeenkomt. Als dank voor de donatie wordt de naam van het lid vermeld op een bord in het 
verenigingsgebouw, mag die aanwezig zijn bij het ‘Vretmoalke’ (de jaarlijkse boerenkoolmaaltijd), 
nieuwjaarsborrel, Jota/Joti en krijgt het lid de Wind uit het Oosten (het clubblad). 

c. De duur van het lidmaatschap bedraagt 1 jaar, gemeten vanaf het begin van het kwartaal van 
aanmelding. 

d. De commissie van VvBaLu zal in het kwartaal van aanmelding een email verzenden om de donatie 
over te maken of neemt contact met de donateur op voor de te leveren producten en of diensten. 

e. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door het lid zelf door schriftelijk of per e-mail op te zeggen 
bij de commissie van de VvBaLu. Opzegging dient te geschieden minimaal 1 maand vóór het aflopen 
van het lidmaatschap. 

f. Bij beëindiging van het lidmaatschap of bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting zal de 
naamsvermelding op het bord worden verwijderd. 

 
Artikel 5. Commissie 

a. De commissie van de VvBaLu bestaat uit minimaal twee leden. 
b. Vanuit het groepsbestuur of stichtingsbestuur heeft minimaal 1 bestuurslid zitting in de commissie. 
c. AIIe commissieleden zijn vrijwilligers en ontvangen geen enkele vergoeding vanuit de VvBaLu voor 

hun inzet/bijdrage en zijn tevens lid van de vereniging. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Artikel 6. Betalingsverkeer 

a. Ten behoeve van het ontvangen van donaties en het doen van betalingen zal er een spaarpot worden 
geopend die zal worden beheerd door de penningmeester van de vereniging. 

b. Betalingen ten behoeve van de VvBaLu kunnen alleen na toestemming van de commissie van de 
VvBaLu door de groepspenningmeester worden gedaan. 

c. Betalingsopdrachten dienen per email door de commissie doorgegeven te worden aan de 
groepspenningmeester. 

d. De leden van de scoutinggroep Bataven Ludger hebben het recht om tijdens de groepsraden (ALV), de 
financiële administratie (inclusief volledig financieel verslag) van de VvBaLu in te zien. 

e. De commissie van VvBaLu zal één keer per jaar een jaarverslag publiceren.  
 
Artikel 7. Besteding van middelen 

a. De groepsraad van scoutinggroep Bataven Ludger kan door het hele jaar heen wensen en ideeën voor 
de besteding van middelen in brengen. 

b. Tijdens de groepsraden van scoutinggroep Bataven Ludger, worden de wensen en ideeën voor 
besteding van de middelen besproken. Door de groepsraad zal door middel van stemming worden 
besloten welke wensen en ideeën de hoogste prioriteit hebben en voor realisatie in aanmerking 
komen. Een besluit wordt bij meerderheid van stemmen genomen. 

c. Voor spontane wensen en ideeën, waarvoor ten behoeve van de realisatie snelheid van handelen is 
vereist en waarbij het bijeenroepen van de groepsraad van scoutinggroep Bataven Ludger teveel tijd 
kost, geldt dat tot een bedrag van € 500, - de commissie van de VvBaLu bevoegd is om hiermee in te 
stemmen zonder de groepsraad van scoutinggroep Bataven Ludger te raadplegen. Bij bestedingen die 
deze grens passeren zal de groepsraad van scoutinggroep Bataven Ludger worden gevraagd om 
hierover te stemmen. 

d. De commissie VvBaLu zal de besteding van middelen voor activiteiten en projecten altijd doen in het 
algemeen belang van scoutinggroep Bataven Ludger. Indien er sprake moet zijn van ondersteuning 
van een speltak dan zal dit vooraf aan de groepsraad worden voorgelegd. Pas na akkoord hiervan de 
genoemde ondersteuning ten uitvoer worden gebracht. 

e. Activiteiten van de VvBaLu, besteding van middelen en/of aanschaf van zaken ten gunste van 
scoutinggroep Bataven Ludger mogen niet in strijd zijn met de statuten van de vereniging en stichting 
scoutinggroep Bataven Ludger of het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. 

f. Om mogelijke belangenconflicten te voorkomen worden de beslissingen genomen in de groepsraad. 
g. Teneinde de doelstelling van de VvBaLu optimaal tot haar recht te laten komen zal er uit de middelen 

van de VvBaLu geen budget beschikbaar worden gesteld voor het uitvoeren van commissie taken. De 
commissie van de VvBaLu zal de gezamenlijke besturen van stichting en scoutinggroep Bataven 
Ludger het verzoek doen haar te faciliteren in de uitvoering van haar commissiewerkzaamheden. 

h. De commissie kan haar financiële middelen aanwenden om noodzakelijke uitgaven te kunnen 
uitvoeren die niet in direct belang zijn van scoutinggroep Bataven Ludger. Noodzakelijke uitgaven 
kunnen bijvoorbeeld de aanschaf van naamborden en administratiekosten zijn.   

 
Artikel 8. Tot slot 
a. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de groepsraad van scoutinggroep Bataven 

Ludger. 
b. Bij eventuele opheffing van de VvBaLu zal het door de VvBaLu opgebouwde vermogen vanaf het 

moment van opheffing per direct beschikbaar worden gesteld aan scoutinggroep Bataven Ludger. 
c. Wijzigen van dit reglement kan alleen geschieden na instemming van de groepsraad scoutinggroep 

Bataven Ludger. 
 
 


