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Huisregels Scouting Dieren 
 
 
Deze huisregels zijn altijd van toepassing: 
• In het clubhuis; 
• Op het terrein rondom het clubhuis; 
• Op de boten van Scouting Dieren; 
• Tijdens opkomsten en andere (scouting) activiteiten. 
 
 
ALGEMEEN 
Behandel een ander zoals je zelf behandelt wilt worden. Bij twijfel over wat kan en wat niet 
kan: kijk het eens na in het gedragsprotocol Scouting Dieren (2006). Een exemplaar van dit 
protocol is in het clubhuis aanwezig. 
 
VEILIGHEID 
Houdt je aan de brand- en veiligheidsvoorschriften. Bij calamiteiten dienen de instructies van de 
aanwezige leiding te worden gevolgd. Het gebruik van boten, werktuigen of gereedschappen 
gebeurt uitsluitend door of onder toezicht van personen die daartoe gerechtigd of opgeleid zijn. 
 
GELUID  
Het produceren van, voor derden, hinderlijk geluid is niet toegestaan. 
 
GEBRUIK OPENHAARD / OPEN VUUR 
Het gebruik van de openhaard is alleen toegestaan in aanwezigheid van verantwoordelijke 
leiding en met toestemming van de Gemeentelijke Brandweer. Er mag alleen onbewerkt 
openhaardhout worden verbrand. Bij het verlaten van de accommodatie zal het kampvuur en/of 
de openhaard veilig voor de omgeving achtergelaten worden. Er mag binnen niet gehakt en/of 
gekloofd worden. 
 
OVERNACHTEN. 
Het overnachten is alleen toegestaan met instemming van de stichting Scouting Dieren of door 
diens vertegenwoordiger daartoe gemachtigd door de stichting. Dit is vóór aankomst van de 
groep geregeld via het huurcontract of anderszins.  
 
GEBRUIK VAN ALCOHOL 
Het gebruik van alcohol is niet toegestaan tijdens opkomsten, in het bijzijn van jeugdleden 
(geldt ook buiten opkomsttijden), door personen jonger dan 18 jaar of in combinatie met het 
bedienen van voer-, vaar- en werktuigen of gereedschappen. Daarnaast zijn de regels van de 
Drank- en Horecawet en de APV van de Gemeente Rheden onverminderd van toepassing. 
 
GEBRUIK VAN DRUGS 
Het gebruik of bezit van soft- of harddrugs is in geen geval toegestaan. 
 
HET PARKEREN VAN AUTO'S, MOTOREN EN (BROM) FIETSEN 
Op het terrein mogen geen voertuigen worden geparkeerd. Laden en lossen is toegestaan. (Brom) 
fietsen - op slot - dienen geplaatst te worden op het terrein binnen het hek in de daartoe 
aanwezige stalling. 
 
DUIKEN 
Duiken is verboden, in verband met de mogelijk te geringe waterdiepte.  
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ZWEMVESTEN 
Tijdens het roeien en zeilen dienen altijd zwemvesten te worden gedragen.  
 
SCHADE EN LETSEL 
Schade en letsel dienen altijd terstond te worden gemeld bij het bestuur, of aan diens 
vervanger. Dit is uitermate belangrijk in verband met mogelijke aansprakelijkheid. Alle 
mogelijkheden dienen benut te worden om dergelijke zaken terstond te melden. 
 
LOCATIES VAN BRANDBLUSMIDDELEN EN NOODUITGANGEN 
Leiding dient zich te vergewissen van de locatie van de brandblussers, nooduitgangen en 
veiligheidsvoorschriften. 
 
GEBRUIK KEUKEN 
Bij gebruik van de keuken dient deze weer schoon, hygiënisch en ordelijk achtergelaten te 
worden.  
 
GEBRUIK TOILETTEN 
Geen maandverband en of tampons in de toiletten, maar in de afvalbak.  
 
AFSLUITEN 
De laatste persoon die het gebouw verlaat, controleert of alles veilig en schoon is en of er 
niemand meer in het gebouw of op het terrein aanwezig is. De luiken dienen gesloten en 
vergrendeld te zijn en de waakvlam van de geiser is uit. Hoofdkraan van het gasfornuis is 
afgesloten. Alle verlichting is uit. 
 
MEEVAREN VAN NIET-LEDEN 
Alleen leden van Scouting Nederland mogen meevaren in boten. Niet-leden alleen na 
uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van Scouting Dieren.  
 
ROOKBELEID 
Binnen het gebouw en/ of in het bijzijn van jeugdleden mag niet gerookt worden. 
 


