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VORMING VOOR GROEPSLEIDING

MEER INFO 

Je hebt het kiesvisum in handen. Je gids bij de voorbereiding en begeleiding van de groepsleidingsverkiezing.

Groepsleiding heeft een belangrijke functie in de groep. Met dit visum bieden we jou als districtscommissaris (DC)  

een handleiding om de zoektocht naar nieuwe groepsleiding met succes te begeleiden.

Je kan dit visum gebruiken:

n om duidelijkheid te scheppen over het verloop van de verkiezing en je eigen rol als districtscommissaris.

n als hulp bij het omgaan met de spelregels. Wat is de juiste procedure? 

n om kandidaat-groepsleiding goed te informeren over wat de functie juist inhoudt. 

n om overleg tussen de verwachtingen van de groepsraad en de visie van de kandidaat-groepsleiding te stimuleren. 

n als opvolgingsinstrument voor district en gouw.

Bij Scouts en Gidsen Vlaanderen dragen we democratie bij het organiseren van groepsleidingsverkiezingen hoog  

in het vaandel. Het gebruik van dit visum is dan ook verplicht sinds de verbondsraad van oktober 2000.

Met verdere vragen kan je altijd terecht bij je gouwvoorzitter of bij de AVC-structuren, te bereiken via het nationaal 

secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Tenslotte kan je dit kiesvisum ook gebruiken bij andere verkiezingen binnen je district of gouw. Die verlopen namelijk 

gelijkaardig aan die van groepsleiding. Achteraan in dit kiesvisum vind je er meer info over. Ook de invulbladen kan je 

hiervoor gebruiken.

Veel succes.

De verbondsraad

© 2017

BESTE LEZER
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HET IDEALE MOMENT VOOR VERKIEZINGEN?  

UITERAARD TEGEN HET EINDE VAN HET WERKJAAR.  

LIEFST OOK VOOR HET KAMP. PROBEER GOED TE PLANNEN EN ZOEK 

SAMEN MET DE GROEP UIT WAT VOOR HEN HET BESTE MOMENT IS.

TIJDSLIJN

februari mei / juni maart / april septembertussendoor ... eerste werkjaar

(Na de examenperiode) 
Hoor eens rond in je district 
wie er stopt. Wie twijfelt er 

nog? Bij welke groepen loopt 
het wat moeilijker en zijn 

er dus mogelijk moeilijkere 
verkiezingen?

Spreek met de huidige 
groepsleiding de methodiek 
af. Doe dit aan de hand van 

gevoeligheden die in de groep 
leven.

Spreek een tijdstip om de 
verkiezing te houden af met de 

groepsleiding en hun groep.

Laat de verkiezing 
bekrachtigen op de 

districtsraad.

Bespreek met alle kandidaten 
de functie, hun motivatie, het 

engagement dat ze willen aan-
gaan en het verdere verloop 

van de procedure.  
(zie zie p 8-9)

Opvolgen en begeleiden van 
nieuwe groepsleiding. Sta ze 
bij terwijl ze zich inwerken in 
hun nieuwe functie. (zie p 19)

Stuur minstens zes weken 
voor de verkiezing naar alle 

stemgerechtigde leden van de 
groepsraad een oproep voor 

kandidaten. 
Zet daarin duidelijk de plaats 

en het tijdstip van de  
verkiezing.

Stuur ten laatste veertien 
dagen voor de verkiezing 

opnieuw een herinnering naar 
alle stemgerechtigde leden 

van de groepsraad.
Stel daarin de kandidaten voor 

en vermeld ook de plaats, 
de datum en het uur van de 

verkiezing.

De verkiezing
(zie p12)
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De oproep
Als DC stuur je zes weken voor de verkiezing een bericht naar alle stemgerechtigden van 
de leidingsploeg, waarin je de verkiezing aankondigt en hen oproept om zich kandidaat te 
stellen. 

Hierin zet je best:
n de deadline om kandidaturen binnen te brengen.
n de regels van een verkiezing.
n de datum en locatie van de verkiezing.

Ten laatste veertien dagen voor de verkiezing stuur je opnieuw een bericht naar al deze 
mensen. In dit bericht meld je:
n de verschillende kandidaten.
n het engagement dat ze willen opnemen.
n mogelijke afwijkingen op de spelregels.
n een herinnering aan de datum en locatie van de verkiezing. 

Enkele voorbeelden vind je op scoutsengidsenvlaanderen.be/district/verkiezingen

7

VOORAF

Wie mag kandidaat zijn?
Je kan alleen, alleen met adjuncten, als duo of als groepsleidingsteam opkomen.
Let wel op: je adjuncten als een duo of las groep worden als één geheel verkozen. 
Als iemand vroegtijdig de
ploeg verlaat, moeten er nieuwe verkiezingen georganiseerd worden.(dit is niet van 
toepassing bij adjuncten)
Is er een duo of een groep kandidaat? Dan raden we wel aan één iemand eindver-
antwoordelijkheid te geven. Deze persoon moet’t overzicht behouden en is een 
duidelijk aanspreekpunt naar buiten toe.Ben je een gemengde groep en kom je als 
groep/duo op? Dan moet je ook een gemengd duo zijn.
Verder kan iedereen zich kandidaat stellen.

Toch zijn er enkele uitzonderingen.

n Groepsleidingsdynastieën zijn niet gezond voor de groep, je mag maximaal 
twee termijnen van drie jaar groepsleiding zijn. Je mag dus maximum 6 jaar 
groepsleiding blijven.

n Groepsleiding zijn van een jeugdbeweging vereist zowel maturiteit als jeug-
digheid. De maximum leeftijd voor groepsleiding is dan ook 40 jaar,  
de minimumleeftijd is 21. 

n Verschillende verkozen functies binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn niet 
verenigbaar. Je kan dus bijvoorbeeld geen groepsleiding en districtscommis-
saris tegelijk zijn. 

n Een officieel politiek mandaat is niet verenigbaar met een verkozen functie in 
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Je mag dus wel opkomen bij politieke verkie-
zingen, maar als je verkozen bent en je een politiek mandaat opneemt, ben je 
automatisch ontslagnemend uit je functie.

De groepsraad kan altijd uitzonderingen stemmen. 

We gaan hier dieper op in op p.16.
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Ga voor de verkiezing eens samenzitten met de kandidaten. Zo kunnen jullie alvast ken-
nismaken en kan je hen inzicht geven in de taken van groepsleiding en het verloop van de 
verkiezing.
Leiding weet vaak maar de helft van de zaken waarmee groepsleiding bezig is. En dat is 
niet anders bij kandidaat-groepsleiding. Als DC is het belangrijk dat je de hen wegwijs 
maakt in de taken en verwachtingen voor de verkiezing zelf. Elke groep heeft haar eigen 
cultuur en gewoontes daarom kan het interessant zijn om de vorige groepsleiding hier bij 
te betrekken. Zo kan je de groepsspecifieke taken laten verduidelijken.

Taken van groepsleiding
Wat zijn de taken van groepsleiding? In de spelregels van Scouts en Gidsen Vlaanderen 
wordt de functie als volgt omschreven: “Groepsleiding is eindverantwoordelijke voor het 
spel van scouting in de groep”.

De algemene opdracht van groepsleiding is de groep doen draaien en zorgen voor een 
goede inhoudelijke werking met voldoende materiële ondersteuning. 
Met andere woorden:

n	 De groepsleiding is de takleid(st)er van de leidingsploeg: ze coacht en begeleidt de 
leiding bij hun taken; ze heeft aandacht voor inspraak en betrokkenheid van elke 
leid(st)er, maar durft ook knopen doorhakken wanneer nodig.

n	 De groepsleiding zorgt voor een goede organisatie van de groep: ze zorgt dat het pa-
pierwerk en de financiën in orde zijn, dat er voldoende en degelijke lokalen voorhan-
den zijn en materiaal aanwezig is. Ook het voorbereiden van de groepsraad behoort 
tot haar takenpakket.

n	 De groepsleiding zorgt voor een goede sfeer in de groep: ze bewaakt de goede 
relaties tussen de verschillende takken en zorgt voor een evenwichtige verdeling van 
taken en werkdruk onder de leiding.

n	 De groepsleiding is de sleutelfiguur in de doorstroming van informatie, zowel binnen 
als buiten de groep. Ze onderhoudt onder andere contact met ouders, groepscomité, 
vzw, districtsploeg, jeugdraad en parochie.

n	 De groepsleiding bewaakt de kwaliteit van de groep: 
zij houdt de inhoudelijke werking in het oog en geeft 
zelf het goede voorbeeld. Ze stimuleert de leiding om 
vorming te volgen, organiseert boeiende groepsraden 
en moedigt de leiding aan om creatief te zijn.

n	 De groepsleiding vertegenwoordigt de groep op 
districtsniveau. 

Zorg dat kandidaten een realistisch beeld hebben van hun 
toekomstig takenpakket en van de manier waarop ze on-
dersteund kunnen worden. Geef tijdens jullie voorbereidend 
gesprek aan dat jij er als DC voor hen zal zijn bij vragen of 
problemen. In ruil verwacht je van hen dat hun groep verte-
genwoordigd is op de districtsraad.

Bovenstaand takenpakket kan je met de voltallige groeps-
raad ook doornemen op de verkiezing zelf. Hoe zien de 
kandidaten de taakverdeling onderling? Wat willen ze graag 
uitbesteden aan de leiding? Dat zorgt mee voor een welover-
wogen beslissing tijdens de eigenlijke verkiezing.

Verwachtingen voor de verkiezing
Bij een verkiezing kiest de groep op democratische wijze zijn 
trekkers.  Een kwalitatieve verkiezing is niet enkel een stem-
ming voor een persoon of ploeg, maar ook een moment voor 
de groep om zijn koers te bepalen. Een uitgelezen kans dus 
om aan beide kanten de verwachtingen en doelen te toetsen. 

Moedig je kandidaten aan om hun kandidatuur een tweetal 
weken voor de verkiezing voor te bereiden. Zo hebben ze nog 
voldoende tijd om alles eens rustig te overlopen en komen ze 
vol zelfvertrouwen aan de start van de verkiezing te staan. 

Je kan hen aanraden om:
n	 hun plan en missie neer te schrijven.  

Een aantal hulpvragen hierbij zijn:
 > Waarvoor wil je gaan als groepsleiding?
 > Waar wil je staan op het einde van je termijn?
 > Aan welke aspecten wil je zeker aandacht geven 

(groepssfeer, ledengroei, kwaliteit van de leidings-
ploeg, …)?

 > Wat verwacht je van de leidingsploeg?
 > Hoe wil je de leidingsploeg ondersteunen?

OP DE
VOORBEREIDING

VERKIEZING

PLOEGWERK
De groepsleiding is niet alleen 

verantwoordelijk voor de groep: 

ze kan taken delegeren naar de 

leiding, ondersteuning vragen aan 

het groepscomite, beroep doen op 

materiaalmeesters, iemand voor de 

financien en de ledenadministratie, 

enz. Het goed functioneren 

van een groep is namelijk de 

verantwoordelijkheid van de hele 

leidingsploeg, en niet alleen van de 

groepsleiding. 

HULP NODIG BIJ DE VOORBEREIDING? CHECK ZEKER EENS:
n	 Scoutsengidsenvlaanderen.be/district

n	 Onthaalbrochure voor nieuwe groepsleiding

          Onthaalbrochure voor nieuwe groepsleiding 
n	 Groepsraadmap - meer info op scoutsengidsenvlaanderen.be  

         Groepsraadmap

n	 De spelregels en statuten van Scouts en Gidsen Vlaanderen  

- meer info op scoutsengidsenvlaanderen.be

          spelregels
n	 Het vormingsaanbod: scoutsengidsenvlaanderen.be/vorming
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n	 eens na te denken over hun kwaliteiten en werkpunten  

als toekomstige groepsleiding. 

 Hulpvragen hierbij zijn:
 > Waar ga je nog aan werken?
 > Hoe kan de groep jou ondersteunen bij je  

werkpunten?
 > Waar zijn jullie als duo of ploeg complementair?
 > Waaraan denk je dat de groep wil dat je werkt?
 > Welke vorming ben je bereid te volgen?

n	 te bepalen welke groepsleidingstaken ze zelf zullen opnemen, 

en welke ze graag zouden verdelen over de groepsraad?

Vlak voor de verkiezing (een uurtje ofzo) spreek je met hen 
af om het verloop en de regels van de verkiezing nog eens te 
overlopen (zie: verloop van de verkiezing). Zo komen ze niet 
voor verrassingen te staan. Een verkiezing kan voor een kan-
didaat behoorlijk zenuwslopend zijn. Bespreek zeker ook de 
mogelijkheid van een ongeldige of negatieve stemming.

Geen kandidaten? (rampenplan)
Je hebt netjes op tijd de oproepingsbrieven verstuurd, maar 
helaas is er niemand die zich kandidaat gesteld heeft. Wat nu?

Als DC ga je dan samen met de groep actief op zoek naar 
mogelijke kandidaten.
Je kan de procedure opnieuw opstarten en hopen dat er 
binnen afzienbare tijd (maximaal zes weken) nieuwe kandi-
daten opdagen. Volgende methodieken kunnen helpen bij de 
zoektocht naar nieuwe kandidaten.

n	 De groepsraad stelt een profiel op van de ideale groeps-
leiding. Op basis van de belangrijkste competenties van 
dit profiel gaat de groep verder op zoek naar geschikte 
kandidaten.

n	 Leiding kan (anoniem) zelf kandidaten naar voor schui-
ven. Leiding die geen kandidaat is, maar op deze manier 
gevraagd wordt, kan alsnog kandidaat worden. 

Als er nog altijd geen kandidaten zijn, dan kan de DC of een 
door de DC aangeduide afgevaardigde  optreden als waarne-
mend groepsleiding voor een bepaalde periode. Die persoon 
krijgt dan de rechten en de plichten van de groepsleid(st)er, 
behalve stemrecht.

Een “wildvreemde” aan het hoofd van je groep zien verschij-
nen, is niet vanzelfsprekend. Spreek deze keuze dan ook 
goed door met de groep. De samenwerking loopt alleen maar 
vlotter als de groep vertrouwen heeft in de nieuwe “ad inte-
rim” groepsleiding. Het mandaat moet van tijdelijke aard zijn 
(bepaal desnoods de periode) en heeft het karakter van een 
noodoplossing. Er moet ondertussen verder gewerkt worden 
aan het zoeken van nieuwe kandidaten.

Hou als DC het vuur ook 
brandend en blijf zelf ook 
verder werken aan het 
zoeken naar een  
definitieve oplossing. 

GROEPSLEIDINGSCONGRES
Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert om de drie jaar een Groepsleidingscongres. Hét moment voor groepsleiding om de 

ideologische en pedagogische richting van Scouts en Gidsen Vlaanderen mee te bepalen. Het Groepsleidingscongres is dan  

ook het hoogste orgaan in onze structuren. Wat het congres beslist, is bindend.

Om te zorgen dat alle leiding zich betrokken voelt, vragen we in de maanden vooraf meestal de mening van de groepsraden over 

het thema van het Groepsleidingscongres. 

De dag zelf stemt alle aanwezige groepsleiding over specifieke vragen en stellingen. 

Voor groepsleiding is deze dag vooral een verrijking: ze ontmoeten andere groepsleiding en er is ruimte voor uitwisseling,  

vorming op maat en ideeën om mee naar de groepsraad te nemen.

www.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsleidingscongres
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ALS DC LEID JE DE VERKIEZING IN GOEDE BANEN.  

JE BENT GEEN LID VAN DE GROEP EN KAN DE 

VERKIEZING DAARDOOR VEEL GEMAKKELIJKER 

OBJECTIEF LEIDEN. BOVENDIEN BEN JE GOED 

OP DE HOOGTE VAN DE SPELREGELS. BEN JE 

DC EN LID VAN DEZE GROEPSRAAD? GEEF DE 

COORDINATIE DAN DOOR AAN JE MEDE DC OF 

GOUWVOORZITTER.

:

Je rol als DC 
 Als DC leid je de verkiezing in goede banen.  Je bent geen lid van de groep en kan 
de verkiezing daardoor veel gemakkelijker objectief leiden. Bovendien ben je goed 
op de hoogte van de spelregels. Ben je DC en lid van deze groepsraad? Geef de 
coördinatie dan door  aan je mede-dc of gouwvoorzitter. 

Hou bij de voorbereiding en het leiden van een verkiezing rekening met  de 
groepssamenstelling en werking: 

n	 Had de groep onlangs conflicten ? 
n	 Zitten er een aantal sterke stemmen bij die de anderen niet aan bod laten? 
n	 Zijn er gevoeligheden waar je rekening mee moet houden? 
n	 Of varen ze al lang een (te?) rustige koers? 

Verloop van de verkiezing
n	 Overloop het takenpakket van groepsleiding zoals gespecifieerd in de 

spelregels. Maak ook duidelijk dat het goed draaien van een groep de 
verantwoordelijkheid is van de volledige groepsraad.

n	 Licht de procedure toe aan de groep. Maak duidelijk wanneer er vragen 
gesteld kunnen worden, welke methodiek er gehanteerd wordt en wanneer 
en hoe er gestemd wordt.

VERKIEZING
DE EIGENLIJKE 

GELDIGE STEMMING
Om een geldige stemming te organiseren moet twee derde van de stemgerechtigde 

personen aanwezig zijn. Is dat niet het geval, dan moet er een nieuwe 

verkiezingsdatum vastgelegd worden. Op die nieuwe datum kan dan altijd gestemd 

worden, ongeacht het aantal aanwezigen. 

n	 Een logische volgorde voor het verder verloop van de 
verkiezing is:

 > voorstelling van de kandidaten
 > stemming
 > uitslag 
n	 Als er meer dan één stemronde aan te pas komt, maak 

dan tussen de stemrondes tijd voor een kort gesprek. 
Zo kan de  groep zich heroriënteren op de overgebleven 
kandidaten en krijgt ze de kans om een aantal 
bijkomende vragen te stellen.

Voorstelling van de kandidaten
Gebruik een methodiek waarin de kandidaten de ruimte 
krijgen om zichzelf en hun visie voor te stellen. Geef ook 
de leiding en de  jezelf de kans om vragen te stellen aan de 
kandidaten. Pas daarom je methodiek aan de grootte van de 
groep aan.

Met onderstaande volgorde kan je discussies en vragen 
gestructureerd laten verlopen :

n	 Praktisch
 > Hoe lang wil je dit engagement opnemen?
 > Hoe is de taakverdeling binnen het duo of de ploeg?
 > Welke taken wil je delegeren naar de groep?

n	 Plan en missie: Wat is jullie doel als groep? 
 Zowel op korte als lange termijn.
 > Voorbeeldvragen:
  - Spoel de tijd voort tot het einde van je mandaat:  

 hoe ziet onze scoutsgroep er dan uit? Wat is er 
anders?

  - Op welke zaken wil je als groepsleiding extra op 
inzetten?  
 Heb je hier al concrete ideeën voor?

  - Wat kan de groepsraad doen om jullie te helpen 
met dit plan en/of missie?

n	 Persoonlijk:
 > Aan welke zwakkere eigenschappen ga je werken?
 > Welke sterke eigenschappen maken van jou de 

geschikte groepsleid(st)er?
 > Op welke eigenschappen wil je groeien?
 > Aan welke eigenschappen wil je werken?
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WIE MAG ER STEMMEN?

n	 Alle actieve leiding (= leiding van leden).

n	 De groepsleiding heeft een stem. Bij een duo hebben beide 

leden elk een stem. Een groepsleidingploeg met meer dan 

twee leden, heeft maar een stem. Actieve leiding die deel 

uitmaakt van een groepsleidingsploeg heeft vanuit die functie 

ook recht op een stem. Alle overige groepsleiding kan gebruik 

maken van de resterende groepsleidingsstem.

n	 Leiding met meerdere functies, mag maar vanuit een functie 

stemmen en heeft dus maar een stem. 

 (bijvoorbeeld: De huidige groepsleidster is ook leiding van  

de kapoenen: ze heeft maar een stem)

n	 De kandidaten hebben zelf ook een stem, op voorwaarde dat 

ze tot een van bovenstaande categorieen behoren (actieve 

leiding, groepsleiding). Als je dus iemand nieuw aantrekt als 

kandidaat-groepsleiding heeft die geen stem.

Geef hier zeker bij meerdere kandidaten genoeg aandacht aan. 
Voorzie ook voor elke kandidaat evenveel tijd. Een verkiezing mag 
geen populariteitspoll zijn. De groepsraad kiest welke richting de 
groep zal uitgaan met hun nieuwe groepsleiding. Zorg ervoor dat 
iedereen aan bod kan komen. De verwachtingen vanuit de groep 
moeten duidelijk en gedragen zijn.

Dat kan door:
n	 een vragenrondje,
n	 vragen op papiertjes laten schrijven,
n	 op voorhand al vragen door te sturen.

De stemming
Omdat de stemming over personen gaat, is ze altijd anoniem. 
Geef de stemgerechtigden papier en laat hen daarop de naam 
van de kandidaat van hun keuze  of “onthouding” schrijven. In 
geval van één kandidaat is het voldoende om “ja” of “nee” (dat kan 
eventueel met een plus of minteken) te schrijven. Enkel tijdens 
een derde stemronde met één kandidaat is het zinvol om jezelf te 
“onthouden” van stemming. Noteer in dat geval onthouding of “O”. 
Laat alle papiertjes  plooien en ophalen. 

Tel samen met de jongste aanwezige stemgerechtigde de 
stemmen. Deel aan de groepsraad mee dat de kandidaat verkozen 
is of niet. Hoeveel onthoudingen of tegenstemmen er zijn, hou je 
voor je: dat is een plicht voor beide tellers. Enkel als de stemming 
unaniem positief is, kan je dat zeggen. Vernietig na de telling de 
stempapieren.

VOLMACHT?

Stemmen via een volmacht, in wat voor 

vorm dan ook, kan niet. Net zomin als 

stemmen vanop afstand. Het is belangrijk 

dat zoveel mogelijk leiding aanwezig is en 

de motivatie van de kandidaten kan horen.

Alle overige functies binnen de groep, zoals bijvoorbeeld 
adjuncten-groepsleiding, de groepsaalmoezenier, het 
groepscomité, ouders, het stuurcomité, voortrekkers, 
voorstam, de secretaris of materiaalmeesters hebben geen 
stem, tenzij ze tot de actieve leiding of groepsleiding behoren.

Ook jins die in leiding komen, hebben geen stemrecht.  
We kiezen hiervoor omdat jins zelf nog niet in leiding staan. 
Ze kennen de kandidaten niet als medeleiding en weten nog 
niet voldoende wat ze van groepsleiding mogen verwachten. 
Dit geldt voor alle nieuwe leiding. Ook externe nieuwe leiding 
heeft geen stemrecht. Zij moeten vertrouwen hebben in de 
keuze van de bestaande leidingsploeg.
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Is 2/3 van de stemgerechtigden aanwezig?
JA NEE

Verkiezing kan doorgaan
Er moet een nieuwe groepsraad bijeengeroepen worden.

Die kan dan geldig stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen.

Er is slechts 1 kandidaat.
Stemt de helft +1 van de aanwezige stemgerechtigden voor de kandidaat?

JA NEE

De kandidaat is verkozen.
 
 

Er volgt een tweede stemronde.

Stemt de helft +1 van de aanwezige stemgerechtigden voor de 
kandidaat?

JA NEE

De kandidaat is verkozen.

Er volgt een derde stemronde.

De kandidaat is verkozen bij een 
gewone meerderheid. (Meer 
ja- dan nee-stemmen. Onthou-
dingen tellen hier niet mee).

Er zijn meerdere kandidaten. (dit geldt ook bij meerdere ploegen, ... die opkomen)

Stemt de helft +1 van de aanwezige stemgerechtigden voor éénzelfde kandidaat?

JA NEE

De kandidaat is verkozen.
 
 

Tweede stemronde met de twee kandidaten die de meeste stem-
men behaalden tijdens de eerste stemronde.

Stemt de helft +1 van de aanwezige stemgerechtigden voor 
éénzelfde kandidaat?

JA NEE

De kandidaat is verkozen.

Er volgt een derde stemronde.

De kandidaat die in deze ronde 
de meeste stemmen behaalt, 
wordt vervolgens onderworpen 
aan een vertrouwensstemming. 
Indien geen vertrouwen is in de 
kandidaat met de meeste stem-
men dan gaat de groep over tot 
een stopzetting of opschorting.
(zie hieronder)

n een stopzetting van 
maximum 6 maanden (te 
motiveren aan de districts-
raad) waarna de volledige 
procedure hervat wordt, OF

 
n Een opschorting waarbij je, 

binnen de 6 weken, nieuwe 
verkiezingen met de twee 
overgebleven kandidaten van 
stemronde 2 houdt.

De groepsraad kan uitzonderingen maken op de spelregels. Deze uitzonderingen moeten op voorhand gestemd worden.  
Uitzonderingen moeten rekening houden met het volgende: 
n	 Enkel en alleen de groepsraad (actieve leid(st)ers en de groepsleiding, alle overigen hebben geen stemrecht) kan een uitzondering 

toestaan.
n	 Een uitzondering is eenmalig en blijft dus niet meer van kracht bij latere verkiezingen. Als de procedure dus om één of andere reden 

wordt stopgezet, moet de uitzondering eventueel opnieuw gestemd worden.
n	 Twee derde van het totaal aantal stemgerechtigden moet de uitzondering goedkeuren.
n	 In het verslag van de vergadering en op het verkiezingsformulier moet duidelijk vermeld worden op welke spelregel een uitzondering 

gemaakt werd.
n	 De DC moet de districtsraad op de hoogte brengen van deze uitzondering als ze het verkiezingsproces bekrachtigen.

ONDERSTAAND SCHEMA GEEFT EEN OVERZICHT 

VAN DE VOLLEDIGE STEMPROCEDURE.

Alle betwistingen met betrekking tot de verkiezingsprocedure worden ter plaatse door de DC beslecht.
Wanneer de spelregels of het kiesvisum geen pasklare oplossing bieden voor het probleem en er kan of moet geen uitzondering gestemd worden, is het de DC die de knoop doorhakt en duidelijkheid schept. Ben je niet zeker? Pols eens bij je voorzitter of neem contact op met de AVC structuren.

Wat bij onduidelijkheid? 

Indien er na drie stemrondes nog steeds niemand verkozen 

is, wordt de verkiezing uitgesteld. Als DC kan je de 

verkiezingen voor een periode van maximum zes maanden 

stopzetten. Je moet deze beslissing motiveren aan de 

groeps- en de districtsraad. De districtsraad moet de 

beslissing goed- of afkeuren. Na de stopzetting moet de 

volledige procedure terug opgestart worden en start je dus 

opnieuw met het oproepen van kandidaten.

Wat bij stopzetting
? DE JUISTE

PROCEDURE
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HOERA! ER IS NIEUWE GROEPSLEIDING. DAT MAG 

GEVIERD WORDEN, MAAR JE MOET ALS DC OOK EEN 

PAAR ZAKEN IN ORDE BRENGEN.

HET VERVOLG

De administratie
n	 Vul het kiesvisum samen met de groepsleiding in 

tweevoud in. Eén exemplaar voor de groep en één voor 
het district of de gouw. Het is jouw taak om erop toe te 
zien dat het visum gebruikt wordt. Dat is verplicht sinds 
de verbondsraad van oktober 2000.

n	 De districtsraad:
 Na een verkiezing op de groepsraad moet het verkie-

zingsproces nog bekrachtigd worden door de districts-
raad. Dit gaat enkel over hoe de verkiezing verlopen is, 
niet over wie verkozen is. Indien de districtsraad het 
niet eens is met de gevolgde procedure en dus niet wil 
bekrachtigen, dient de verkiezing overgedaan te wor-
den.

n	 De groepsadministratie:
 De verantwoordelijke groepsadministratie (VGA) moet 

de functies van de pas verkozenen aanpassen zodat 
zij de juiste informatie van het nationaal secretariaat 
krijgen.

Wat bij afwezigheid van de DC?
Geen kiesvisum gebruikt?
Voor alle duidelijkheid: het gaat hier niet enkel om het invullen 
van een papiertje. Als het visum niet ingevuld werd, bete-
kent dit dat er geen DC aanwezig was bij de verkiezing. Deze 
aanwezigheid is belangrijk voor een correct verloop van de 
verkiezing.

Het is de taak van de DC om ervoor te zorgen dat de spelregels 
nageleefd worden en de verkiezing democratisch verloopt.

Als er nieuwe groepsleiding wordt ingeschreven via de 
groepsadministratie, wordt de DC hiervan op de hoogte 
gebracht. In de groepsadministratie kan je als DC een 
overzicht van alle ingeschreven groepsleiding binnen je 
district opvragen.

Indien je merkt dat er toch een groepsleidingverkiezing is 
doorgegaan buiten jouw medeweten om, laat je een briefje 
vertrekken naar alle leiding van de groep. Hierin stel je dat de 
verkiezing niet gebeurde overeenkomstig de werkwijze van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Hierin bied je alle leiding de 
mogelijkheid om je te contacteren indien ze van oordeel zijn 
dat de verkiezing inderdaad niet gebeurd is overeenkomstig  
de spelregels.

Indien je een klacht ontvangt van iemand van de leiding, moet 
je de nieuwe ‘groepsleiding’ hierover aanspreken om de ver-
kiezing alsnog te herdoen. Een gesprek blijft de beste manier 
om mensen te overtuigen. Indien hieraan echter geen gevolg 
wordt gegeven, wordt de hiërarchie ingeschakeld. Gouwvoor-
zitter en eventueel verbondsvoorzitter trachten de ‘groepslei-
ding’ dan te overtuigen. Indien hierop nog niet wordt ingegaan, 
volgt de ontzetting uit de functie van groepsleiding. Maar dit 
is uiteraard een extreem scenario. En hopelijk hoeft het nooit 
zover te komen.

EVALUATIE
TOEKOMST,

EN OPVOLGING

Hoe groepsleiding ondersteunen?
Bij Scouts en Gidsen Vlaanderen gebruiken we dit kader 
voor de ondersteuning van onze vrijwilligers. Als DC is deze 
cyclus een handige kapstok om de groepsleiding in je district 
te ondersteunen.
Je kan bij elke stap in de cyclus een actie doen of iets 
organiseren. Op ’t einde van ’t werkjaar kan je hem 
gebruiken als evaluatietool: “hoe voelen de groepsleiding 
zich ondersteunt?”

De fases:
n	 Instroom & integratie: Deze stap begint bij de 

verkiezing. Welke verwachtingen hebben ze? Wat kunnen 
ze verwachten van het district en van jou? 

n	 Introductie en integratie: help hen met het zoeken van 
hun taken en met het kennismaken van “hulplijnen”.  
Andere groepsleiding, jij als DC, de gouw of het 
nationaal secretariaat zijn allemaal goede hulplijnen die 
groepsleiding kan gebruiken. 

n Opvolging: Probeer, bij nieuwe groepsleiding, meer 
te doen dan “rondje groepen” op je districtsraad. 
Wees proactief en neem, tijdens de eerste maanden, 
polshoogte. Zo kun je hun noden ontdekken en staan ze 
er niet alleen voor. 

n	 Evaluatie: Bespreek samen met je groepsleiding hoe ze 
graag geëvalueerd worden. Je kan dit op verschillende 
manieren organiseren: één op één, op een districtsraad 
of samen met de groepsraad. 

n	 Uitstroom en afscheid: Vergeet stoppende groepsleiding 
niet te bedanken. Bespreek ook met de “stoppers” wat 
ze nog in scouting willen betekenen. In ’t district, gouw of 
een themaploeg kunnen ze nog veel leren én betekenen 
voor Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Continuïteit:
Met het oog op de continuïteit (en de verkiezing van nieuwe 
kandidaten) moet je voldoende op voorhand (zie tijdlijn  
p. 4-5) de groepsleiding contacteren om een stappenplan 
af te spreken. Uiteraard is het belangrijk om te weten of 
de huidige groepsleiding nog een tweede termijn wil doen 
en hoe de groep hierop zal reageren. Of willen ze de fakkel 
doorgeven aan anderen en zijn daar dan wel kandidaten 
voor? Door regelmatig te polsen bij je groepsleiding en 
navraag te doen op de districtsraden zou je hier toch al zicht 
op moeten hebben.
Bespreek samen met de groepsleiding hoe je concreet te 
werk zal gaan bij de zoektocht naar nieuwe kandidaten en 
volg ook dit nauwgezet op.
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We hebben er wel voor gekozen om de tekst van dit visum 
op maat te houden van groepsleiding, zij vormen de groot-
ste doelgroep van dit visum. Maar de meeste teksten zijn 
perfect te lezen met een andere functie dan groepsleiding in 
gedachte.

De verkiezingsprocedure op zich is dezelfde voor alle  
verkozen functies.

Enkele aanvullingen daarop vind je op deze pagina.

Wie verkiest wie

Zijn stemgerechtigd in de…
…  districtsraad: de DC of beide DC’s bij een duo + de 
groepsleiding of haar vertegenwoordiging (één stem per 
groep). Andere functies hebben geen stemrecht.
… gouwraad: de GC, GB, GV en DC’s (één stem per district). 
Andere functies hebben geen stemrecht.

Duo’s en adjuncten
n	 DC’s kunnen ook als duo verkozen worden, GC’s, GB’s 

en GV’s niet. 
n	 Adjuncten zijn mogelijk voor al deze functies, maar 

de eindverantwoordelijkheid blijft liggen bij de functie 
zelf. De minimumleeftijd voor adjuncten ligt twee 
jaar lager dan de minimum leeftijd van de eigenlijke 
functie.

Taken
De verschillende takenpakketten die samenhangen met elke 
functie, vind je terug in de spelregels. Voor DC’s bestaat er 
ook een onthaalbrochure.

JE KAN DIT KIESVISUM OOK GEBRUIKEN VOOR 

VERKIEZINGEN IN JE DISTRICT OF GOUW. MEER 

ZELFS, WE RADEN HET STEVIG AAN VOOR DE 

VERKIEZING VAN (A)DC’S, GV’S, GC’S EN GB’S;  

DE VERKOZEN FUNCTIES OP REGIONAAL 

VLAK.

OF GOUW

Wie Min. leeftijd Max. leeftijd Kiesraad Raad o.l.v. Bekrachtigd door

Groepsleiding (GRL) 21 40 Groepsraad DC Districtsraad

Districtscommissaris (DC) 23 40 Districtsraad GV Gouwraad + Verbondsraad

Gouwcommissaris (GC) 23 40 Gouwraad GV Verbondsraad

Gouwbeheerder (GB) 23 40 Gouwraad GV Verbondsraad

Gouwvoorzitter (GV) 25 50 Gouwraad Verbondsvoorzitter Verbondsraad

Stagebegeleiding 
Om een attest (hoofd)animator te behalen, moet je naast het 
volgen van vorming ook een stage doen. Deze stage kan in de 
lokale groep gedaan worden, waarbij iemand van de (groeps)
leiding stagebegeleider is. Om stagebegeleiding te doen 
dient de groepsleiding aan één van volgende voorwaarden te 
voldoen:

n	 Een attest Hoofdanimator
n	 Een attest Instructeur
n	 Een pedagogisch diploma (Leerkracht, Sociaal cultureel 

werk, Master pedagogische wetenschappen)
n	 Beroepskracht jeugddienst of jeugdwerk
n	 Bewijs van deelname aan workshop voor stagebegelei-

ding (bijv. vorming coaching op basisweekend)

VORMING VOOR 
GROEPSLEIDING

ALS GROEPSLEIDING KAN JE KIEZEN TUSSEN MEERDAAGSE VORMINGEN OF KORTE VORMINGEN.
KORTE VORMINGEN ZIJN ER ONDER ANDERE OP 
HERFSTONTMOETING, VORMING A LA CARTE, 
AKABECONVENT, JE PLAATSELIJKE GOUW-/
DISTRICTSVORMINGSAVOND, …

Neem zeker eens een kijkje op  www.scoutsengidsenvlaanderen.be/vorming of contacteer ons bij vragen op vorming@scoutsengidsenvlaanderen.be.

VERKIEZING 
IN DISTRICT 

MEERDAAGSE VORMINGEN 

1) Basisweekend Hoofdanimator
Thema’s: 

n	 Verzekeringen

n	 Motivatie & engagement

n	 Ondersteunen van je leiding door middel van coaching

n	 Conflicthantering

n	 Crisiscommunicatie

n	 Vergadertechnieken

Wanneer?

Herfstvakantie - Lesvrije week - Paasvakantie

2) Gilwell 
Thema’s: 

n	 Welke rol neem je in een groep op?

n	 Hoe communiceer je en wat is het effect daarvan op anderen?

n	 Wat heb je nodig om in groep goed samen te werken?

n	 Wat zijn jouw sterke en zwakke kanten?

n	 Waarom heb je het zo moeilijk met die bepaalde leid(st)er? 

 Wat kan je hier aan doen?

Wanneer?

September - Herfstvakantie - Kerstvakantie - Lesvrije week – 

Paasvakantie - 1ste week Zomervakantie
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n	 in het handboek "In}Groepsleiding"
n	 in de spelregels: www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicaties
n	 op de website: www.scoutsengidsenvlaanderen.be/district
n	 in de onthaalbrochure voor DC’s
n	 bij je gouwvoorzitter
n	 bij dienst structuren: structuren@scoutsengidsenvlaanderen.be

INFO
MEER
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