Keeo –
FOS-functies/standaardfuncties
Sommige functies kunnen in meerdere eenheden worden gebruikt; dit zijn de FOS-functies of
standaardfuncties. Er zijn 3 'soorten' functies die als FOS-functie in Keeo staan. Deze werden
opgelijst zodat je met de flyer aan de slag kan:
• Functies voor takken en leiding
• Ondersteunende functies
• Nationale functies

Functies voor takken en hun leiding
Deze functies behoren tot de officiële takindeling van FOS Open Scouting en zijn dus in
meerdere eenheden van toepassing, met name:
BEVER-ZEEHOND
Afkorting: BEVER
WELP
Afkorting: WELP
WOLF
Afkorting: WOLF
JONGVERKENNER/JONGGIDS-ASPIRANT
Afkorting: JV/JG-A
VERKENNER/GIDS-JUNIOR
Afkorting: V/G-J
SENIOR
Afkorting: SENIOR
STAM
Afkorting: STAM
BEVER-ZEEHONDENLEID(ST)ER
Afkorting: B-ZL
BEVER-ZEEHONDLEID(ST)ER ASSISTENT
Afkorting: AB-ZL
WELPENLEID(ST)ER
Afkorting: WL
WELPENLEID(ST)ER ASSISTENT
Afkorting: AWL
WOLVENLEID(ST)ER
Afkorting: WOL
WOLVENLEID(ST)ER ASSISTENT
Afkorting: AWOL

JV/G-A-LEID(ST)ER
Afkorting: JV/G-AL
JV/G-A-LEID(ST)ER ASSISTENT
Afkorting: AJV/G-AL
V/G-J-LEID(ST)ER
Afkorting: V/G-JL
V/G-J-LEID(ST)ER ASSISTENT
Afkorting: AV/G-JL
MODERATOR SENIORS
Afkorting: MS
MODERATOR SENIORS ASSISTENT
Afkorting: AMS
STAMLEID(ST)ER ASSISTENT
Afkorting: ASTL
STAMLEID(ST)ER
Afkorting: STL
EENHEIDSLEID(ST)ER
Afkorting: EL
EENHEIDSLEID(ST)ER ASSISTENT
Afkorting: AEL

Ondersteunende functies
Naast functies voor de officiële takindeling, heb je ook functies voor leden die de eenheid
ondersteunen:
Vind je een tak of functie niet terug en denk je dat deze voor meerdere eenheden van toepassing is? Mail
gerust naar keeo@fos.be. Is deze tak of functie enkel van de eenheid, dan krijg je op de FOS-website meer
uitleg over hoe je een ‘lokale’ functie kan aanmaken.

LOKALENBEHEER
Afkorting: Lokaal
De persoon of personen die het beheer, onderhoud en evt. de verhuur van het scoutslokaal
behartigt/en.
WEBMASTER
Afkorting: Webmaster
De scout of gids die zich met het technische onderhoud van de eenheidswebsite bezighoudt.
PENNINGMEESTER EENHEID
Afkorting: Penningmstr
De penningmeester beheert de rekeningen en kas van de eenheid en maakt een begroting op
van de in- en uitkomsten. Eventueel zorgt hij/zij ervoor dat de eenheid subsidies kan krijgen en
behouden.
VERANTWOORDELIJKE EENHEIDSTIJDSCHRIFTJE
Afkorting: Ehtijdschrift
Degene die ‘de redactie’ doet van het eenheidstijdschriftje. Dus alle info verzamelt, bundelt,
verwerkt en vaak ook in een mooi layoutje giet.
MATERIAALMEESTER EENHEID
Afkorting: Materiaalmstr
De scout of gids die zich bezighoudt met beheer van groot materiaal.
JEUGDRAADVERTEGENWOORDIGER
Afkorting: JR
De jeugdraadvertegenwoordiger is de leid(st)er die doorgaans participeert aan de jeugdraad in
jullie gemeente.
EENHEIDSSECRETARIS
Afkorting: ES
Het opvolgen van de lidgelden, bijhouden en updaten van het ledenbestand gebeurt door de
eenheidssecretaris.
EENHEIDSCOMITÉ
Afkorting: EC
De scout of gids met een engagement binnen de ondersteunende vzw van de eenheid, of bij
ontbreken van een vzw-structuur binnen het comité dat als doel heeft de eenheid praktischorganisatorisch te ondersteunen. Dus bestuursleden, comitéleden,…
VERANTWOORDELIJKE EC
Afkorting: VEC
Voorzitter van het eenheidscomité, voorzitter van de ondersteunende vzw van de eenheid,…
KOOKPLOEG
Afkorting: KP
De scout of gids die zich engageert om op kamp en/of weekend te koken voor de
eenheid/tak/patrouille.

EENHEID AFGEVAARDIGDE AV 1
Afkorting: EAV1
Elke eenheid mag maximaal drie vertegenwoordigers van hun eenheid afvaardigen naar de
Algemene Vergadering van FOS Open Scouting. Dit kan iemand van de Eenheidsleiding zijn of
iemand anders van de leidingsploeg. Deze functie kan je slechts aan één persoon toekennen,
Gebruik EAV2 en EAV3 voor de tweede en derde vertegenwoordiger.
EENHEID AFGEVAARDIGDE AV 2
Afkorting: EAV2
Elke eenheid mag maximaal drie vertegenwoordigers van hun eenheid afvaardigen naar de
Algemene Vergadering van FOS Open Scouting. Dit kan iemand van de Eenheidsleiding zijn of
iemand anders van de leidingsploeg. Deze functie kan je slechts aan één persoon toekennen,
Gebruik EAV1 en EAV3 voor de eerste en derde vertegenwoordiger.
EENHEID AFGEVAARDIGDE AV 3
Afkorting: EAV3
Elke eenheid mag maximaal drie vertegenwoordigers van hun eenheid afvaardigen naar de
Algemene Vergadering van FOS Open Scouting. Dit kan iemand van de Eenheidsleiding zijn of
iemand anders van de leidingsploeg. Deze functie kan je slechts aan één persoon toekennen,
Gebruik EAV1 en EAV2 voor de eerste en tweede vertegenwoordiger.
EENHEID - GEEN FUNCTIE
Afkorting: E-GF
Al wie lidgeld betaalt bij jouw eenheid maar geen actieve functie meer uitvoert.

Nationale functies
In Keeo bestaan er functies die op Nationaal niveau worden gebruikt. FOSnationaal draait
vooral uit vrijwilligers die in de eenheden actief zijn of waren. Hierdoor kunnen volgende FOSfuncties toegewezen worden aan een lid van de eenheid. Laat deze gewoon staan, de
aanpassing/verwijdering hiervan is de verantwoordelijkheid van FOS nationaal.
PROVINCIALE PLOEG
Afkorting: PROVPLOEG
Scout of gids met een engagement binnen de provinciale werking.
PROVINCIAAL VERANTWOORDELIJKE
Afkorting: PV
Scout of gids die een trekkende rol opneemt binnen de provinciale werking van een provincie.
FOS EX NATIONAAL (EX-PLOEGLID)
Afkorting: EXNAT
FOS ASS. PLOEGVERANTW.
Afkorting: FOSPLOEGAV
FOS PLOEGVERANTW.
Afkorting: FOSPLOEGV
FOS PLOEGLID
Afkorting: FOSPLOEG
Scout of gids met een engagement binnen de nationale structuur van FOS Open Scouting.
NATIONAAL AFGEVAARDIGDE AV
Afkorting: NAV
Op Nationaal niveau krijgen de ploegen/commissies ook stemrecht op de Algemene
vergadering van FOS Open Scouting vzw.
FOS ERELEDEN AV
Afkorting: ERELIDAV
FOS ERELEDEN
Afkorting: ERELID
Mits je voldoet aan enkele criteria, kan je in aanmerking komen om erelid te worden van FOS
Open Scouting vzw. Je wordt dan tot in de eeuwigheid op de hoogte gebracht van het reilen en
zeilen van de beweging.
BELEIDSCOMMISSIE
Afkorting: BELCOM
Alle nationale ploegen (Visie, TRAVO, VLOOT, JaHoe!?, Evenementen, Tibo, Communicatie,
Logistiek) en de commissie eenheden vaardigen minimaal 1 vertegenwoordiger af op de
Beleidscommissie. Samen bepalen zij mee het beleid van FOS Open Scouting.
FEDERAAL BESTUUR
Afkorting: FB
Alle door de AV verkozen bestuursleden met een actief mandaat.
COMMISSIE EENHEDEN
Afkorting: EHCOM
Scout of gids met een engagement binnen de commissie eenheden van FOS nationaal. De
commissieleden ondersteunen eenheden en eenheidsleiding.

BEHEERSCOMMISSIE
Afkorting: BEHCOM
Scout of gids met een engagement binnen de beheerscommissie van FOS nationaal. De
commissieleden ontfermen zich over het beheersmatige aspect (financiën, ICT,…).
VLOOT INSTRUCTEURS TEAM
Afkorting: VIT
Scout of gids met een engagement binnen het Vloot Instructeursteam. Dit team valt de onder
de ploeg Vloot, tracht de nautische cursussen voortdurend te verbeteren en staat in voor de
begeleiding van de Vlootinstructeurs.
PLOEG LOGISTIEK
Afkorting: Plo Log
Scout of gids met een engagement binnen de ploeg Logistiek van FOS nationaal. Deze ploeg
beheert het logistiek materiaal van FOS Open Scouting en zet de logistieke kant van FOSevenementen (voornamelijk Saamdagen) op poten.
PLOEG VLOOT
Afkorting: Vloot
Scout of gids met een engagement binnen de ploeg Vloot. Leden van deze ploeg bieden op
verschillende manieren ondersteuning aan onze FOS- seascoutseenheden (= kernteam Vloot,
Vlootraad, VIT & losse engagementen).
PLOEG INTERNATIONAAL
Afkorting: Internationaal
Scout of gids met een engagement binnen de ploeg Internationaal van FOS nationaal. Deze
ploeg verzorgt de ondersteuning van buitenlandse kampen, werkt mee aan internationale
projecten en gaat na wat er reilt en zeilt binnen scouting en guiding op Europees niveau en
wereldniveau.
PLOEG SAAMDAGEN
Afkorting: SD
Scout of gids met een engagement binnen de ploeg Saamdagen van FOS nationaal. Deze ploeg
coördineert de organisatie van Saamdagen, het jaarlijks startweekend voor alle leid(st)ers van
FOS Open Scouting.
PLOEG JAHOE!?
Afkorting: JaHoe!?
Scout of gids met een engagement binnen de ploeg JaHoe!? van FOS nationaal.
PLOEG JAMBOREE
Afkorting: JAM
Scout of gids met een engagement voor de Wereldjamboree, als leiding, IST of CMT.
PLOEG TRAVO
Afkorting: TRAVO
Scout of gids met een engagement binnen de ploeg TRAVO (= de vormingsploeg binnen FOS
Open Scouting).
PLOEG COMMUNICATIE
Afkorting: Communicatie
Scout of gids met een engagement binnen de ploeg communicatie. Deze ploeg bepaalt het
communicatiebeleid en stuurt verschillende communicaties aan.

FOS-SHOP
Afkorting: FOS-Shop
Aankoop van het officiële uniform van FOS Open Scouting, doe je in de FOSShop. Ook voor
andere spulletjes kan je er terecht: www.fosshop.be
OVERLEDEN
Afkorting: Overleden
FOS - GEEN FUNCTIE
Afkorting: FOS-GF
Als iemand lid is, of wil blijven van je eenheid en hij of zij neemt geen enkele taak/rol op zich
waardoor je hem/haar geen functie kan toekennen… Dan ken je hem/haar gewoon ‘geen
functie’ toe…
FOS VRIENDEN EN BESTUREN
Afkorting: FOSVRIEND
FOS PERSONEEL
Afkorting: Personee
Professionele kracht of stagiair te werk gesteld binnen het landelijk secretariaat van FOS Open
Scouting. Zij zorgen voor de dagelijkse ondersteuning van de eenheden, ploegen, commissies
en Federaal Bestuur.
FOSMAIL OP PAPIER
Afkorting: FOSMail
Elke (A)EL ontvangt (verplicht) een maandelijkse FOS-mail. Per eenheid wordt er ook 1 papieren
exemplaar voorzien. De persoon met deze functie krijgt dus een papieren neerslag van de FOSmail. Dit is geen verplichte functie.
VERANTWOORDELIJKE BRIEFWISSELING NATIONAAL
Afkorting: Briefwisseling
De (A)EL die (één per eenheid) de post van het landelijk secretariaat zal krijgen en instaat voor
de verspreiding van deze informatie. (vb. affiche Saamdagen, affice dag van de jeugdbeweging,
noodlijnkaartje,...)

