Notulen Admiraliteitsvergadering 11 september 2020
20:00 @Franciscus (Roermond)
Aanwezigen: Bas (B), Mik (TWV), Siem (TWV), Chelsea (DOT), Daan (BSM), Yannick (JvG), Alexander (F),
Gijs (RNTC), Claudia (RA), Geert-Jan (RA), Yari (RA)
Afgemeld: Philipsgroep, Scouting Nederweert, Stella Maris, Thijs (RA), Esmee (RA)
1. Opening
a. Claudia zit de vergadering voor bij afwezigheid van Thijs.
b. Yannick komt meekijken als penningmeester of hij Geert-Jan wilt opvolgen.
2. Mededelingen, notulen, post
a. De TWV geven aan de agenda niet ontvangen te hebben. Dit zal waarschijnlijk met de
wisseling van gcp wel even zijn misgelopen. Yari zal even contact opnemen. Het is
uiteraard wel belangrijk om de agenda van de RA vergadering te lezen, zodat de groepen
tijdens de RA vergadering in staat zijn besluiten te maken.
3. Activiteiten
a. Alternatief zeilweek
Bas vertelt dat de organisatie van de zeilweek heeft geprobeerd om een
alternatieve zeilweek op te zetten, maar dat er maar twee aanmeldingen waren
voor de instructeurs. Hij zegt dat de groepen best enthousiast waren bij de
afgelopen RA vergadering, maar dat dat niet aan te aanmeldingen te zien was.
Hij zegt dat ze dus niet meer gaan proberen een volledig alternatief aan te bieden,
maar dat ze wel een mogelijkheid willen hebben voor de opleiding van ZI2
instructeurs en een examenmoment voor CWO3. Hiervoor zoeken ze nog een
aantal cursisten en instructeurs. Er zal hierover binnenkort een mail worden
gestuurd naar de zeilweek-contactpersonen van de groepen.
Geert-Jan vraagt hoe het zit met de kosten van ZI2. Gijs vertelt dat de kosten op
dit moment enkel 35 euro zijn voor de ZI2 pas, en dat de RA daarvan de helft
vergoedt.
Claudia vraagt hoe het is misgegaan dat er zo weinig aanmeldingen zijn
aangemeld.
Gijs geeft aan dat ze als organisatie ook laat waren met het versturen van de
mails, wat niet meegeholpen heeft. De mail is (enkel) naar de contactpersonen
van de zeilweek gestuurd, en is daar misschien blijven hangen. Chelsea zegt dat
zij de mail niet gezien heeft, Alex geeft aan dat ze in de zomer ook druk waren
met veel andere dingen en dat het daarom bij hem is blijven liggen.

Even tussendoor: Yari merkt op dat groepen er natuurlijk zelf voor kunnen kiezen
hoe ze omgaan met deze mailings. Sommige groepen kiezen er voor dergelijke
mails naar iedereen door te sturen, wat als voordeel heeft dat het niet bij 1
persoon kan blijven hangen. Dit kan ook weer als nadeel hebben dat niemand zich
verantwoordelijk voelt voor de mailings.
Wat altijd ontzettend goed werkt is als organisatie even alle contactpersonen
afbellen, om te checken of alles goed is aangekomen, zo vult Geert-Jan aan. De
verantwoordelijkheid om je aan te melden ligt uiteraard bij de groepen en niet bij
de organisatie, maar dit is wel iets wat wel echt werkt.
Als groepen niet op het geplande examenmoment kunnen, dan kunnen groepen
natuurlijk ook altijd zelf een examen aanvragen bij een instructeur.
Bas vertelt nog kort hoe het in het algemeen binnen de zeilweekorganisatie gaat.
Joris en Lars houden zich enkel bezig met het ZI-traject en de rest houdt zich
bezig met de rest van de organisatie.
Als alles met corona mogelijk is, dan willen ze begin januari weer beginnen met
een nieuwe zeilweek.
b. Stafledenweekend
i.

Het stafledenweekend, zo vertelt Claudia, vindt meestal plaats eind januari, begin
februari. Het bestaat meestal uit een spel/activiteit/workshop, gezamenlijk eten
en daarna gezelligheid en socializen. Jaren waren er echt inhoudelijke workshops
gegeven vanuit het trainingsteam maar de afgelopen tijd is dat afwezig geweest,
omdat de nadruk bewust meer op het socializen tussen de groepen lag. In het jaar
van het admiraliteitsweekend wordt het vaak gekoppeld aan een
voorbereidingsactiviteit.
De vraag is of we nu al een datum willen prikken, terwijl het nog onduidelijk is of
het door kan gaan. Het organiseren van de avond zelf is weinig werk, dus dit is het
probleem niet.
We besluiten dat het RA bestuur in het voorstel van de jaarplanning van 2020 een
voorstel doet met een datum voor eind januari/begin februari. In de RA
vergadering van december bekijken we dan of het wel of niet door kan gaan en
bespreken we de specifieke invulling.

c.

Admiraliteitsweekend 2021
Claudia vertelt dat er nog steeds wordt gezocht naar een organisatie, dit kan van
één groep zijn of van meerdere groepen.

Voordat we daarover verder gaan moeten we besluiten of we het überhaupt wel
door willen laten gaan met de Corona-situatie.
We besluiten unaniem dat we het RA weekend van 2021 verschuiven naar 2022,
en daarna in de even jaren een RA-weekend blijven organiseren.
Dit heeft onder andere de volgende voordelen/redenen:
-

Duidelijkheid voor alle groepen

-

Als losse groep ben je veel flexibeler om je op korte termijn aan te passen
aan de richtlijnen die op dat moment gelden.

-

Een eventuele organisatie zou waarschijnlijk niet gemakkelijk nu al een
vergunning kunnen krijgen

-

Een evt. organisatie hoeft geen werk te doen wat misschien wel voor niks
is.

-

Met deze onzekerheid is het ook minder aanlokkelijk om als organisatie
nu op te staan.

Het zoeken van een organisatie voor het admiweekend 2022 blijft op agenda
staan.
d. Zwijntjes- en Biggetjesrace
Omdat er in 2021 geen RA weekend plaatsvindt, zal er een losse Zwijntjes en
Biggetjesrace gehouden worden.
i.

De Stellamaris heeft vorige zwijntjesrace gewonnen en organiseert de
zwijntjesrace 2021.

ii.

De Franciscus heeft vorige Biggetjesraces gewonnen. Alexander geeft aan daar
wel een beetje aan meegeholpen te hebben met wat extra muntjes onder de tafel.
Alex geeft de Biggetjesrace-trofee aan Chelsea van de DOT mee, en ze spreken af
dat de DOT de Biggetjesrace van 2021 organiseert.

4. Nautisch-technische zaken
a. Zoals Gijs vorige vergadering al aangaf, is Scouting Nederland de NTR aan het
herschrijven. Gijs heeft binnen de RNTC met verschillende groepen gepraat en feedback
gevraagd op concepten. Hij heeft nog niks ontvangen, maar wat hij ontvangt geeft hij
hogerop door. Aanstaande dinsdag komen weer concepten van nieuwe bladen.
b. De ZI-passen zijn binnen, ze liggen bij de Beatrix maar zijn helaas niet meegenomen. Yari
zal ze ophalen en naar de groepen verzenden.
5. Trainingszaken

a. Claudia zegt dat in het voorjaar het moduleweekend was, dat was een succes met 28
man. Het trainingsteam kan op aanvraag dit jaar een moduleweekend of een kamptraining
organiseren. Als er behoefte is, zullen de trainers kijken hoe ze dit met de coronaregels
kunnen organiseren.
Bij de TWV, Beatrix, Franciscus, Jvg (misschien) is er voor een aantal nieuwe stafleden
wel behoefte aan een moduleweekend. Bij de TWV, Beatrix en BSM is er zeker behoefte
voor een kamptraining.
Claudia vertelt dat het de bedoeling is dat er van elk stafteam minstens 1 persoon de
kamptraining heeft gevolgd. Je kan de kamptraining pas volgen als je minstens een jaar
staf bent en al een keer op zomerkamp geweest bent. Het is een veel interactieve training
dan het moduleweekend, waarin er vooral met elkaar informatie wordt uitgewisseld.
Claudia denkt dat er aan de kamptraining meer behoefte is, ook omdat deze voor het
laatst 3 jaar geleden gegeven is. Ze gaat met het trainersteam vóór de volgende
vergadering een voorstel hiervoor maken.
Qua aantal trainers zit alles op een goed niveau op dit moment.
6. Bestuurszaken
a. Emailadressen
Yari vertelt dat ze eindelijk nieuwe spam-vrije mailadressen hebben.
De nieuwe mailadressen eindigen op [ redacted] in plaats van [redacted] De nieuwe
doorstuuradressen zullen niet op de site geplaatst worden, in plaats daarvan kan er
contact worden opgenomen met de secretaris die het dan kan doorsturen naar de
groepen. Hierdoor hopen we te voorkomen dat de adressen in de handen van
spamaanbieders vallen.
Aan de aanwezigen wordt gevraagd of zij de gegevens willen bekijken en indien nodig
willen bijwerken.
7. Rondje groepen
Beatrix: Het zomerkamp is goed gelopen, ze hebben kamp op eigen terrein gehouden. Ze
hebben nu een leuk stafteam staan met 3 nieuwe stafleden. Ze zijn de motor van de Cirkel
aan het vervangen, die er voor januari 2021 in moet liggen in verband met de wetgeving.
Mik en Siem raden aan om als laatste oplossing je ziel te verkopen aan Caterpillar, dan
sponsoren zijn een motor, maar dan willen ze wel de naam van je schip bepalen.
TWV: Hebben een leuk zomerkamp gehad in Maastricht. Veel positieve feedback van
ouders en kinderen, vooral op programma’s waar eerder niet zo veel animo voor was. Ze

merkten echt dat de dolfijnen de energie kwijt wilden, en dat de zeeverkenners even bij de
ouders weg wilden. De start van het seizoen loopt een beetje moeizaam met de verdeling
van stafleden, waar ze binnenkort over gaan vergaderen.
DOT: Zomerkamp was helemaal top op eigen terrein. Alle groepen zijn vijf dagen op kamp
gegaan, met als thema Festivals. Er is vanaf dit jaar wat geschoven met de kopstukken.
Etienne is nu wildevaartschipper en Chelsea is doflijnenschipper.
BSM: Op eigen terrein op zomerkamp gegaan, eerst een aantal losse dagen, en afgesloten
met een een overnachting in het weekend. De wilde vaart is bij de franciscus geweest. Het
is nu een beetje krap met het aantal leiding. Er komt een nieuw dak op het gebouw waar
ze nu ook tot minimaal 2025 blijven. Ze zijn met de bakken van horizontaal naar verticaal
gegaan, omdat het zeilniveau laag lag, en dit willen ze tot januari gaan uitproberen.
JvG: De D
 olfijnen en WV zijn bij de Beatrix op zomerkamp geweest. De verkenners hebben
het hele zomerkamp op eigen schip gezeten, waar ze heel leuke reacties op hebben
gekregen. Ze zijn een beetje aan het stabiliseren met stafleden, na jaren op een randje
hebben gezeten.
Franciscus: Bij TWV op kamp geweest. Ze hebben een bijna compleet nieuw
dolfijnenstafteam, met Zoë en Timo als dolfijnenschipper.
Voor het eerst gaan ze met horizontale bakken draaien. Ze merkten dat vanaf de
verhoging van de alcoholgrens de wilde vaart minder lang bleef en minder staf werd. Ze
willen dus proberen meer binding in een jaarlaag te creëren met horizontale bakken, zodat
ze in de wilde waart een hechtere groep zijn. Bas zegt dat dan de zeilkennis helemaal
vanuit de staf komen. Alex geeft aan dat dat inderdaad de bedoeling is, het bleek ook
steeds lastiger om bootsen te vinden.
Yari leest de mailtjes voor van de Stella Maris en de Philipsgroep.
SM: Seizoen is gestart, 3 leuke enthousiaste teams.
Veel nieuwe stafleden, die het super doen en allemaal hun draai aan het vinden zijn. Veel
nieuwe kids die komen kijken dus dat is ook leuk! Ze draaienweer allemaal tegelijk en
weekenden gaan ook weer door, met alle maatregelen die bij Corona horen.
Philipsgroep: D
 e speltakken bij de groep blijven groeien, de doorstroom naar de staf blijft
ook goed. Dus ook in stafleden hebben wij geen problemen. Ze hebben hun zomerkampen
"normaal" gedraaid met aanpassingen op het programma voor extra rust, meer
schoonmaak momenten en geen uitstapjes. Er zijn ook geen zieke kinderen of andere rare
dingen geweest.

8. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
9. Rondvraag
a. Chelsea hoe het zit met het instructeurs diploma voor bbm3. Gijs antwoord dat je als je
eigen vaardigheidsniveau van BBM3 hebt en je ZI3 hebt, dat dan het instructeursniveau 3
van BBM kan worden bijgeschreven. Met vragen over BBM of anders nautisch technische
zaken, mag je Gijs altijd ‘s avonds bellen.
b. Chelsea heeft nog een vraag over EHBO cursussen, of deze via de RA worden
aangeboden.
Geert-Jan vertelt dat Lanne deze vroeger heeft gegeven, maar Yari vult aan dat Lanne dit
niet meer aanbiedt. Er zijn een aantal opties om aan EHBO-cursussen te komen, uiteraard
verschillend in lengte, kwaliteit, en kosten.
i.

Yannick geeft aan dat zij ze volgen ze bij de bevriende reddingsbrigade

ii.

Overal zitten lokale EHBO verenigingen die (oranje kruis) EHBO cursussen
aanbieden. Deze zijn meestal het langst, een paar maanden elke week in de
avond, maar ook van goede kwaliteit en tegen gemiddelde kosten. De Beatrix
heeft laatst op deze manier een cursus gevolgd die op Lyceum Schöndeln
gegeven werd.

iii.

Het rode kruis biedt veel cursussen aan, soms gedeeltelijk online, soms in de
avond, soms op zaterdagmiddagen.

iv.

Scouting Limburg biedt ook jaarlijks rode kruis EHBO cursussen aan tegen goede
prijs, over 6 middagen verspreid. Deze vinden meestal plaats bij een scouting in
Limburg op verzoek. Als je als groep op tijd aangeeft dat het bij jou kan, en je ook
een aantal cursisten levert, is het goed mogelijk om deze cursus op eigen locatie
kan aanbieden. Zie hiervoor h
 ttps://scoutinglimburg.nl/ehbo/, en neem vooral
even via de email contact op.

Yari merkt op dat het met corona nu allemaal misschien wel anders is.
Als andere groepen ook interesse hebben in een EHBO cursus kunnen ze met Chelsea
contact opnemen om gezamenlijk op zoek te gaan naar een geschikte cursus.

10. Sluiting
Claudia sluit de vergadering om 22:02.
Volgende RA vergadering:
11 december 2020 20.00 uur bij de Mark Twain (Nederweert)
(Locatie onder voorbehoud ivm de corona-maatregelen)

Jaarplanning 2020
Datum*
Activiteit
13 november
Besturenavond
11 december
RA vergadering
12 maart 2021
RA vergadering
*Alle data zijn in 2020, tenzij anders aangegeven.

Locatie
F
MT
SM

Lijst met afkortingen
Afkorting
Betekenis
B
Beatrix
BSM
Belletable Stella Maris
DOT
De Oude Tip
D
Dolfijnen
F
St. Franciscus
GCP
groepscontactpersoon

Afkorting
N
NTR
P
PvB
RA
RNTC

JvG
Kb
KVR
LSZW

SM
SOL
TWV
WV

Betekenis
Scouting Nederweert
Nautisch-Technische Richtlijnen
Philipsgroep
Proeve Van Bekwaamheid
Regionale Admiraliteit
Regionale nautisch technische
commissie
Stella Maris
Scout Online
Terwindtvaarders
Wilde Vaart

ZV

Zeeverkenners

MD
MT
-

Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting
ZeilWedstrijden
Motordrijver
Mark Twain

