Notulen Admiraliteitsvergadering 11 december 2020
20:00 @Google Meet
Aanwezig: Yari, Geert-Jan, Gijs, Thijs, Rens (DOT), Yannick (JvG), Stan (P), Esmee (BSM),
Claudia (RA), Maartje (F), Jeroen (SM), Isabelle (SM), Charl (N), Jeffrey (TWV), Wilco (P),
Bas (B)
1. Opening
2. Mededelingen, notulen, post
a. De corona-updates van SN zijn door Yari meteen naar de groepscontactpersonen
gestuurd. Hierin staat niks anders dan op de website van SN te vinden is.
b. Er was wat fout gegaan met de e-maildoorsturen lijsten maar dat is nu opgelost.
Yari wilt in principe altijd de agenda minimaal 1 week voor de vergadering te
versturen, en de notulen maximaal 3 weken na de vergadering, dus mocht je deze
dan nog niet ontvangen hebben, voel je vrij om van je te laten horen.
3. Rondje groepen
Scouting Nederweert (Charl): Hij meldt voor de duidelijkheid ze nu Scouting Nederweert
heten en dat Mark Twain al een paar jaar niet bestaat. Ze zijn met het winteronderhoud
begonnen. De leiding maakt een draaiboekje, het bestuur leest dat door, communiceert
dat met de gemeente, die van alles op de hoogte willen blijven en het goed willen keuren.
Vletten liggen buiten, daar mogen ze onderhoud plegen. Ze hebben één 18 jarige bij de
WV waar ze van de gemeente een uitzondering voor hebben gekregen. Loodsen draaien
helemaal niet, dat hebben ze een tijdje online gedaan maar dat was geen groot succes.
Loodsengroep is wel een vriendengroep die zich buiten scouting wel zien. De staf ziet
elkaar alleen bij bijeenkomsten, voor de rest alleen online. Gaat prima voor de rest,
hebben 27 leden in de watertak, dat is best prima. Goede aanwas bij de dolfijnen, 4 of 5
bijgekomen, dat is goed voor hun doen. Andere jaren deden ze veel aan ledenwerving,
maar nu hebben ze er meer bijgekregen zonder er iets aan te doen.
Beatrix (Bas): Volgende opkomst komt de Cirkel terug met een nieuwe 165 pk Weichai
motor. Qua winteronderhoud gekozen om maar de helft van de vletten te doen. Gemerkt
dat de kinderen meer energie hadden dan normaal, en meer behoefte hebben aan
spelletjes.
De speltakken draaien gescheiden. De leiding mist het leuke dingen van het leiding zijn,
en de gezelligheid om met alle stafleden te zijn. Daar is erg veel behoefte aan. Ze

proberen met online stafavonden met bierpakket gezelligheid gezelligheid te brengen.
Voor de rest is deze behoefte moeilijk in te vullen.
BSM (Manon): Bij de welpen is momenteel een wachtlijst. Ze zijn goed bezig met het
winterseizoen. De WV ondersteunt zeeverkenners waardoor werfbaas insigne weer
gelanceerd is. Net zoals bij andere groepen is er weinig sociaal contact tussen stafleden.
DOT (Rens en Etienne) Het gaat goed, ook qua leden. Ook 2 nieuwe leden bij de WV. Bij
de dolfijnen mag er wel wat meer bij, binnenkort is er vriendjes- en vriendinnetjesdag.
Terrein dat de DOT nu gebruikt staat de koop (van linsejachts), daar is nog geen koper
voor gevonden, dus zolang het niet gekocht kunnen ze blijven zitten. Ze zijn op zoek naar
nieuw terrein, of mogelijkheid om een gedeelte van dit terrein te kopen. Vertrouwen gaat
er dit jaar uit, voor o.a. het vlak. Volgende week laatste opkomst. Ze gaan een drive
through doen, waar de kinderen met de ouders in de auto langs kunnen rijden en waar ze
overdag met de staf het terrein kunnen opbouwen.
Twee leden uit België komen niet meer, maar er wordt via skype wel contact mee gelegd.
Sociaal contact is na de opkomst 1,5 uur evalueren, maar daarna iedereen naar huis.
Scheelt dat iedereen buiten scouting met elkaar bevriend is.
JVG (Yannick): Het ledenaantal blijft constant, lichte stijging vanaf corona. Hebben sinds
kort een nieuwe sleper, deze zijn ze dit weekend naar Maastricht vanaf Antwerpen aan
het varen. Het winteronderhoud wordt uitgesteld, want ze hebben geen landlocatie waar
de vletten kunnen liggen. Stafleden kunnen 1 a 2 uur blijven voor de evaluatie, maar
daarna moet iedereen wel naar huis.
Philipsgroep (Stan en Wilco): Ze hebben ong 30 verkenners, 15 dolfijnen en 15 WV.
Beginnen pas in februari met het werkseizoen. Groot deel WV dat 18 jaar is dat niet mee
kan draaien. Hebben besloten om om de week fysiek te draaien met 18-minners, en om
de week online met iedereen. De loodsengroep zit er wel mee. Die proberen online nog
wel wat te doen, maar dat begint een beetje uit elkaar te vallen. Ook het sociaal contact
tussen de stafleden wordt zwaar gemist. Ze hebben de uitdaging om mensen bij elkaar te
houden. Hebben verschillende online activiteiten als een escaperoom en pubquiz
gedaan.

Franciscus: (Maartje): Het gaat wel een beetje prima. Geen 18-plus leden, want dan
wordt je automatisch staf. Winteronderhoud gaat goed, stafleden blijven tot een uurtje of

18 na de opkomst. Stafteam is ook vriendengroep, dus hebben ook buiten scouting
contact. Ze hebben bij de dolfijnen ook veel nieuwe leden gekregen.
Terwindtvaarders (Jasper, Jeffrey): Ze zitten tijdens winteropkomst met de Dolfijnen
altijd extern en zijn als dolfijnenstaf dus niet in Pol. De verkenners wachten nog even met
hun winteronderhoud, want ze hoeven maar 1 vlet te doen, dus die zijn nog steeds op het
water. De vlet van de WV ligt er wel uit. De dolfijnenstaf heeft bijna geen contact met de
stafleden van andere speltakken, die zien ze niet meer.
Stellamaris (Isabelle, Jeroen): Het gaat prima binnen de groep. Bij de scheepsmaatjes
wel meer nieuwe aanmeldingen in de zomer dan normaal. Bij de troep en de WV is het
gewoon normaal. Geen 18-jarigen bij WV. Vletten zijn er een paar weken geleden uit het
water gegaan. Dit jaar 4 vletten, volgend jaar dan de andere 4. Vletten liggen binnen in de
loods, maar met deuren open. Wat betreft corona en staf zijn ze strict. Groepen draaien
apart, en gaan na opkomst naar huis. Nieuwe stafleden missen de gezelligheid vooral.
Hebben een online pubquiz gedaan, en surprise gedaan in groepjes van 4. Dat was erg
leuk. Volgende week ook een digitale kerstborrel en een geheim programma.
4. Activiteiten
a. Evaluatie alternatief zeilweek
i.

Bas vertelt dat ze met de organisatie hebben geëvalueerd. Het liep
allemaal niet zo fantastisch. Alles was onzeker en alles veranderde
continue. Maar ze willen het voor komend jaar beter doen. Ze hebben op
het laatst nog wat instructeurs, aspirant-instructeurs en wat cursisten bij
elkaar geschraapt. Dit heeft 3 of 4 ZI2’ers opgeleverd. De communicatie
met de groepen niet heel soepel. Ze willen er dit jaar ook meer bovenop
zitten door extra te bellen en met een extra brief, maar het is ook nodig dat
de groepen er meer energie achter zetten. Het moet van beide kanten
komen.

b. Stafledenweekend
i.

Gezien de huidige situatie zal een stafledenweekend online plaats moeten
vinden. Hier is vanuit de groepen weinig animo voor, en dit zal dan ook niet
georganiseerd worden.
Claudia geeft de groepen het advies om deze winter vooral te focussen op
de op sociale contacten binnen de eigen groep. Hopelijk kunnen we met

de zwijntjesrace wel een stafledenactiviteit organiseren, als de zon meer
schijnt.
c. Zeilweek 2021
De organisatie wilt gewoon beginnen met de organisatie van de zeilweek,
en afhankelijk van de dan geldende maatregelen indien nodig afschalen.
Ze willen beginnen met de aanmelding van instructeurs, zodat ze deze iig
hebben.
De organisatie stelt als datum Hemelvaart, 13 t/16 mei, voor. Voor de
meeste groepen is dit prima, al valt het wel net aan het begin van de
eindexamens. Het voorstel is voor Hemelvaart ipv Pasen omdat er met
Hemelvaart hopelijk minder corona-regels zijn. De groepen wordt
gevraagd om voor 20 december hun voorkeur van de datum door te geven
aan de organisatie.
5. Ledenaantallen en ledenwerving
a. Uit het rondje groepen kwamen goede verhalen over de ledenaantallen, dus het is
niet nodig dit uitgebreid te bespreken.
6. Bestuurszaken
a. De jaarplanning van 2021 wordt als volgt vastgesteld.
De locaties zijn onder voorbehoud, en indien nodig zullen de vergadering online
plaatsvinden. De datum van de zeilweek is onder voorbehoud, en afhankelijk van
de input van de groepen.
Datum*

Activiteit

Locatie

15 januari

Besturenavond

online

12 maart

RA vergadering

SM

26 maart

RNTC vergadering

F

13 t/m 16 mei

Zeilweek

B

22 mei

Zwijntjes-/Biggetjesrace

nog te bepalen

11 juni

RA vergadering

BSM

10 september

RA vergadering

T

2 oktober

RNTC vergadering

N

12 november

Besturenavond

N

10 december

RA vergadering

JvG

11 maart 2022

RA vergadering

B

b. Vaststellen bestuursvisie (zie bijlage)
i.

De bestuursvisie wordt zoals bijgevoegd vastgesteld.

c. Thijs, Claudia en Gijs treden af als resp. voorzitter, vice-voorzitter, en voorzitter
RNTC, en stellen zich beschikbaar ter herverkiezing
d. Geert-Jan treedt af als penningmeester. Yannick stelt zich beschikbaar.
i.

We bedanken Geert-Jan allemaal voor zijn inzet de afgelopen 8 jaar!

e. Stemmen voorzitter, specialist trainingen, voorzitter RNTC penningmeester
i.

Thijs, Claudia, Gijs en Yannick worden ingestemd als respectievelijk
voorzitter, vice-voorzitter, voorzitter RNTC en penningmeester.
Gefeliciteerd!

7. Nautisch-technische zaken
a. Gijs vertelt. Landelijk is het vrij stil. Er was een mooie sessie gepland in November
over de nieuwe NTR, maar deze is opgeschoven naar februari.
b. Het motorbootvaren zoals we kennen gaat eruit en motorvlet/-sloep varen komt
terug. De informatie is op dit moment ook niet eenduidig, dus Gijs moet nog even
het kaf van het koren scheiden. Het overzetten van de examinator-papieren moet
binnen 8 maanden gebeuren, Gijs ziet erop toe dat dit inderdaad gebeurd.
8. Trainingszaken
a. Claudia vertelt. Het staat op een laag pitje. Het is heel lastig om iets op poten te
krijgen met corona. Wel streven ze ernaar om in het voorjaar iets op poten te
zetten. Afhankelijk van de vraag kunnen ze ook lokaal, per groep een
trainingsmodule verzorgen.
b. Yari vraagt of de groepen ervaring of interesse hebben met online instructie
geven/filmpjes maken. Hij heeft zelf een instructiefilmpje marlen gemaakt. De
DOT heeft online roeien instructie gegeven, toen er tijdens de lockdown niks
anders mocht. De ervaring was toen goed, veel leden deden enthousiast mee. Een
aantal niet. Ze hebben ook plannen om praktijkinstructie roeien te filmen met een
drone om hier een instructiefilmpje van te maken.

Vanuit Franciscus, Stellamaris is er ook interesse instructiefilmpjes. Alles kan
naar Yari gemaild worden die het daarna op de RA-site plaats. Op dit moment kan
iedereen met een SOL-account (dat is alle scouts in Nederland) hier inloggen,
maar dit wordt als het goed is in het voorjaar beperkt tot enkel leden van RA13.
Mensen met interesse hierin kunnen zich ook bij Yari melden, om zo een online
sessie hierover over te houden.
9. WVTTK
a. Rondje 18-plus activiteiten.
i.

DOT: Digitale kroeg heeft het een paar maanden vol gehouden. Vooral in
de eerste golf was het super leuk.

ii.

Thijs: Goede ervaringen met in groepen van 4 bij elkaar zijn, maar wel
digitaal verbonden zijn tussen de verschillende groepjes. Lijkt op iScout
achtige dingen. Voor praktijkbegeleiders een ideetje: iedereen anoniem
een kaartje laten sturen naar een ander staflid waarin ze aangeven wat ze
leuk vinden en wat ze missen nu ze niet bij elkaar kunnen zijn.

iii.

Yari heeft goede ervaringen met Crimibox (https://shop.crimibox.com/).
Je kan daar een digitale moordzaak kopen, die je daarna in groepjes van 4
kan oplossen. Een digitale moordzaak kan tegelijkertijd door meerdere
groepjes gebruikt worden.

b. Winteronderhoud
i.

Vraag vanuit Maartje: hoe maak je zwaardkast goed roestvrij?
Verschillende mogelijkheden, die matig tot redelijk werken: met een
krabber aan een stok, met een ketting door de zwaardkast gaan, met het
schuurpapier van bandschuurmachine op en neer gaan door de
zwaardkast. Stralen werkt echt, maar kost 100-250 per vlet. De Beatrix
heeft dit afgelopen jaren een paar keer bij Fa Cuipers in Weert gedaan, zie
https://www.cuijpers.nl/cuijpers-services/. Er is waarschijnlijk niet echt
aan te ontkomen dat zwaardkasten af en toe doorroesten en vervangen
moeten worden.

10. Rondvraag
a. De ZI4 instructie wordt in principe jaarlijks intern aangeboden, maar door Corona
is daar dit jaar ook onduidelijkheid.
b. De ZI2 passen liggen nog bij de Beatrix. Yari gaat deze binnenkort met de post
versturen.

c. Op 15 januari is de besturenavond van de RA, vraag het even na bij je bestuur of
ze de uitnodiging ontvangen hebben.

Volgende RA vergadering:
12 maart 2021 20.00 uur bij SM (Eindhoven)
(Afhankelijk van de corona-maatregelen)

Jaarplanning 2021
Datum*
15 januari
12 maart
26 maart
13 t/m 16 mei
22 mei
11 juni
10 september
2 oktober
12 november
10 december
11 maart 2022

Activiteit
Besturenavond
RA vergadering
RNTC vergadering
Zeilweek
Zwijntjes-/Biggetjesrace
RA vergadering
RA vergadering
RNTC vergadering
Besturenavond
RA vergadering
RA vergadering

Locatie
online
SM
F
B
nog te bepalen
BSM
T
N
N
JvG
B

*Alle data zijn in 2021, tenzij anders aangegeven.

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

Afkorting
N
P
PvB
RA
RNTC

GCP
JvG
Kb
KVR
LSZW

SM
SOL
TWV
WV
ZV

MD

groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting
ZeilWedstrijden
Motordrijver

Betekenis
Scouting Nederweert
Philipsgroep
Proeve Van Bekwaamheid
Regionale Admiraliteit
Regionale nautisch technische
commissie
Stella Maris
Scout Online
Terwindtvaarders
Wilde Vaart
Zeeverkenners

