Notulen Admiraliteitsvergadering 12 maart 2021
20:00 @Google Meet
Aanwezig: Thijs (RA, voorzitter), Gijs (RA, voorzitter RNTC), Yannick (RA), Claudia (RA, trainers),
Yari (RA, secretaris) Wiebo (SN, Regio contactpersoon), Stan (P), Pleun (TWV), Chelsea (DOT),
Bas (B), Maarten (TWV), Robin (B), Sjors (BSM), Siem (TWV), Mik (TWV), Charl (N), Kiki (SM)
1. Opening
Thijs opent de vergadering om 20:00.
2. Mededelingen, notulen, post
3. Rondje groepen
a. B: Zijn blij dat ze weer fysiek opkomsten kunnen draaien. Op een gegeven
moment is de inspiratie voor digitale opkomsten op. Helaas recentelijk 1 persoon
positief getest, maar daar is het gelukkig bij gebleven. Liggen flink achter met het
winteronderhoud.
b. TWV: De verkenners draaien weer gewoon opkomsten sinds de eerste keer dat
het weer mocht. Ze doen onderhoud met het dak open. Dolfijnen en Troep draaien
apart. Troep draait tegelijk met WV maar er wordt wel goed afstand gehouden.
c. DOT: Draaien inmiddels weer offline, hadden wat vertraging met het opzetten
hiervan. Komend weekend weer online ivm weer. De vertrouwen gaat binnenkort
weer uit het water voor keuring.
d. N: Ze zijn het onderhoud weer aan het oppakken, de boten gaan een paar weken
later naar Roermond (stond gepland eind maart). Zijn nog steeds bezig met het
nieuwe gebouw, maar hier lijkt eindelijk wat vooruitgang in te zitten.
Zijn qua ledenaantal weer een beetje gegroeid, van 3 naar 6.
e. P: Zijn sinds vorige week weer begonnen met onderhoud, vorig jaar overgeslagen
dus nu wel wat te doen. Beginnen normaal gesproken ook pas eind februari met
onderhoud.
f. BSM: Draaien weer fysiek. Het is even zoeken voor de staf om weer alle motivatie
weer terug te krijgen. Het aantal jeugdleden is weer gegroeid, zodat ze weer een
wachtlijst hebben. Zijn met de staf door de week ook aan het werk om de
achterstand wat in te halen.
g. JVG: Draaien weer fysiek. Hebben met omliggende watersport vereniging
geregeld dat ze op meer terrein mogen spelen. Voordeel van geen onderhoud
kunnen doen, betekent wel dat ze nu de vletten kunnen optuigen en al vroeg het
water op gaan. Het aanbod om het onderhoud in Roermond te doen is heel lief,
maar dat is niet heel praktisch om meerdere weekenden achter elkaar naar
Roemond af te reizen.

Het ledenaantal is echt weer fors aan het stijgen afgelopen twee weken.
h. SM: Zijn ook weer gespreid fysiek aan het draaien. Veel nieuwe jonge leden erbij.
Vinden het lastig om contact met nieuwe ouders te faciliteren, daar zijn ze nog
aan het zoeken. Het enthousiasme bij de stafleden moet ook weer opgebouwd
worden. Ze zijn aan het kijken of een van de slepers afgestoten moet worden.
Mogelijk moet de Boosz verkocht gaan worden. Als er groepen zijn op zoek naar
een sleper, schuw je niet om een bericht te sturen. Onderhoud loopt ook wat
achter, maar proberen ze met de leden weer dicht te fietsen.
4. Activiteiten
a. Stafledenweekend
Vorige keer was er geen behoefte aan een online alternatief. We hebben het
uitgesteld naar 22 mei naar de zwijntjes en biggetjesrace. Het advies is nu nog
vanuit SN om geen regio-activiteiten te organiseren tot 1 juni. Eind deze maand
wordt het advies herzien, en daarna kunnen we besluiten hoe we er mee om willen
gaan. Dit organiseren kan ook op korte termijn van tevoren, dus het is niet erg dit
besluit uit te stellen.
Als er mogelijkheden zijn, zal het RA bestuurinitiatief hierin nemen. Via de
groepscontactpersonen zullen we iedereen op de hoogte houden. De datum is 22
mei, maar dat is dus voor nu nog een onzekere datum.
b. Zeilweek (13 tot 16 mei)
De organisatie gaat door met de inschrijvingen, zodat mocht het mogelijk zijn ze
wel echt iets kunnen organiseren. Ze hebben wel nog een tekort aan instructeurs.
17 april hebben ze contact met het RA bestuur om te kijken of en hoe het door
kan gaan. Een week later komt er informatie naar de groepen.
c. Admiraliteitsweekend 2022
Hemelvaart 2022. We zijn op zoek naar een organisatie. Mocht je als vereniging of
verenigingen dit graag willen organiseren, meld je dan vooral. Er zijn ook groepen
die hun jubilea nog niet hebben kunnen vieren, misschien is het voor hen leuk om
(samen) iets te doen.
Deadline: komende vergadering op 11 juni.
Heb het er met elkaar over in je digitale bar, of tijdens de opkomst.
Kijk ook vooral naar je oud-stafleden, dat zijn de mensen die je voor dit soort
dingen kunt/moet benaderen.
5. Nautisch-technische zaken
a. Presentatie nieuwe NTR (Nautisch Technische Richtlijnen)

De NTR is inmiddels al gepresenteerd. Gijs zal deze over twee weken behandelen
tijdens de RNTC vergadering. Nu wil hij het kort behandelen, zodat iedereen
meekrijgt wat er in staat.
-

Het CWO stond niet in het NTR 2008, enkel het MBL

-

In de NTR2020 is het CWO leidend geworden.

-

NTR aanvulling op HR van scouting, waar het vaargedeelte niet in staat.
Het oude document was een document van 80 paginas.

-

In de nieuwe variant is voor 3 lagen gekozen:
-

laag 1: de regelgeving (voor bestuurders)

-

laag 2: praktische uitleg

-

laag 3: ook voor de gebruikers zelf, infobladen

Voor meer info bekijk:
https://www.scouting.nl/ondersteuning/waterscouting/ntr-veiligheid
6. Trainingszaken
a. Op aanvraag kan worden gekeken naar mogelijkheden voor online trainingen. Mail
hiervoor naar het gepaste mailadres. Dit kunnen losse modules zijn waar nu
behoefte aan is.
7. Bestuurszaken
a. De secretaris en de activiteitencoördinator zouden volgens het schema in de
bestuursvisie aftreden. We stellen het aftreden van de activiteitencoördinator uit
omdat ze afwezig is. Yari treedt af en stelt zich opnieuw beschikbaar. Hij wordt
per acclimatie herkozen.
8. WVTTK
De WBTR komt er dus aan. Dit is een belangrijke en inhoudelijke wet over
verantwoordelijkheid binnen een bestuur en die besturen ertoe zet om beter na te denken
over het voorkomen van wanbestuur. Dit is meer een onderwerp om met de besturen te
bespreken.
Yari zal de besturen mailen of en hoe ze hier met elkaar in willen samenwerken.
9. Rondvraag
●

Kiki vraagt hoe het staat met de cwo-passen? Yari vertelt dat de cwo-passen
hopelijk deze maand komen. Ze hadden wat problemen met de levering gezien
het postadres van de beatrix niet meer herkend werd door postNL.

●

Sjors vraagt hoe andere groepen veilig hun vletten draaien? Charl vertelt dat zij
dat doen door ze met een hijskraan aan twee haken omhoog hijsen, en dan twee
banden eronder door te halen en daarmee de vlet om trekken..

Stan vraagt hoe anderen hun vletten uit het water halen? SM en N hebben een

●

loonwerker als sponsor om vletten uit het water te halen? Bij de beatrix doen ze
het met de kraan van de Cirkel.
●

Wiebo geeft ons complimenten hoe we als RA bezig zijn!

●

Thijs nodigt iedereen uit om te blijven hangen en een biertje te drinken. Hopelijk
zien we elkaar weer live met de volgende RA vergadering.

10. Sluiting
Thijs sluit de vergadering om 21:19.
Volgende RA vergadering:
11 juni 2021 20.00 uur bij de BSM (Venlo)
(Afhankelijk van de corona-maatregelen)

Jaarplanning 2021
Datum*
13 t/m 16 mei
22 mei
11 juni
10 september
1 oktober

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

Locatie
B
nog te bepalen
BSM
T
N

12 november
10 december
11 maart 2022

Besturenavond
RA vergadering
RA vergadering

N
JvG
B

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
SN
SOL
TWV
WV

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

ZV

Zeeverkenners

MD

groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting
ZeilWedstrijden
Motordrijver

