Notulen Admiraliteitsvergadering 11 juni 2021
20:00 @BSM
Voorzitter: Claudia
Notulist: Yari
Aanwezig: Bas (B), Martijn (N), Jeffrey (TWV), Pleun (TWV), Wilco (P), Stan (P), Eva (TWV), Kim (B),
Laura (F), Simone (F), Yari (RA), Esmee (RA), Claudia (RA, vice-voorzitter), Gijs (RA, voorzitter RNTC)
Afwezig met afmelding: JvG, DOT, BSM
Afwezig zonder afmelding: SM

TL;DR
-

De Beatrix organiseert het RA weekend tijdens Hemelvaart 2022
Zowel voor zeil-examens, zeil-instructie, sloep/motorvlet examens en informatie over
vaarbewijs tot 40 meter via het CWO, kan er contact met Gijs worden opgenomen.
De eerstvolgende zeilweek zal plaatsvinden met Pasen 2022. In het najaar probeert de
organisatie wel een traject op te zetten om instructeurs op te leiden.
Een aantal groepen zoeken nog een kampterrein of schipper. Laat je groepscontactpersoon
dit vooral doorgeven in de GCP-appgroep met de precieze data, zodat andere groepen
kunnen meedenken.
Het stafledenweekend vindt op 2 oktober plaats. De vraag aan alle groepen om hun
beschikbaarheid qua locatie voor 1 juli door te geven bij de secretaris.

1. Opening
a. Claudia opent de vergadering om 20:04.
2. Mededelingen, notulen, post
a. De CWO passen zijn er, deze zijn uitgedeeld. Voor de rest van de CWO-passen zal Yari
contact opnemen met de desbetreffende groepen.
3. Rondje groepen
Beatrix: afgelopen weekend voorjaarsweekenden gehad. Het onderhoud gaat best goed,
maar lopen wel een beetje achter, sommige vletten moeten nog worden opgetuigd. Ze
hebben wel een probleem met zomerkamp, want ze hebben te weinig schippers. Ze willen
naar Leiden gaan, en hebben daarvoor onvoldoende schippers. De vraag aan andere
scoutings of zij schippers hebben die het leuk vinden om een stukje met de Beatrix te varen.
Bas zal deze vraag plus de precieze data ook in de groepscontactpersonen app zetten. Voor
de rest is het erg gezellig bij de Beatrix. Het aantal dolfijnen is erg gestegen van 11 naar 15-16
kids.
TWV: Ze hebben genoeg kinderen, grote wachtrij. Volgend jaar moet er tegen sommige
kinderen op de wachtlijst gezegd worden dat er geen plaats is. Het onderhoud is klaar, twee
stafleden van de vereniging hebben heel veel aan het onderhoud gedaan, en zijn nu trots op
hun bootjes. Dolfijnen zijn 1 dag op hike geweest. Volgende week gaan ze met de Troep een
weekend oefenen met tenten opzetten.

Ze gaan op kamp in Heijen. Ze zijn de coronaperiode goed door gekomen. Hebben
geprobeerd zeiltheorie online op te zetten, maar daar was er bij de kinderen weinig animo
voor.
P: Het gaat goed qua aantallen, dolfijnen grote groep, aantal bij verkenners zijn gestopt, maar
genoeg aanwas. Volgend jaar geen WV, omdat iedereen naar de loodsen gaat maar de
verkenners nog niet oud genoeg zijn. Ze hebben dan wel 25 loodsen. Onderhoud is klaar,
kampen zijn/komen. Op zomerkamp in de Biesbosch. Omdat de speltakken niet samen
mogen draaien, is wel het contact tussen de speltakken minder goed. Dolfijnen zijn op kamp
geweest, krijgen twee proefkampen voor het zomerkamp. Hebben schippers over, maar
hebben stuurmannen te kort. Er is geen probleem door het leegtrekken van het kanaal in
Eindhoven, omdat ze op het bestemmingsplan staan; maar ze staan wel in de buurt van
zware industrie, wat een risico biedt. Industrie wordt wel afgeschaald. Woonboten zijn wel
weg, en ze hopen van die ruimte gebruik te kunnen gaan maken. Ze krijgen hun geld niet op,
schip helemaal verbouwd en heel goed gelobbyd bij Brainpoort Eindhoven, waardoor er nog
steeds geld over is.
N: Weer twee dolfijnen erbij, zitten nu op 9, gaan naar 11. Waterscouts zitten nog op 5,
explorers nog op 6. Dolfijnen gaan een weekend op kamp. Waterscouts, WV, Loodsen gaan
een week op kamp. Communicatie tussen de speltakken onderling was zoek tijdens corona,
maar dat komt nu weer goed. Winteronderhoud is af. Ze zijn druk mee bezig met voortgang
nieuw gebouw. Mogen tot nu toe op huidig terrein blijven.
F: Zijn begonnen met een wachtlijst bij dolfijnen, waarvan er binnenkort ook een aantal naar
de troep gaan. Ook WV is goed gevuld. Winteronderhoud is op één bootje na klaar. WV en
troep hebben locatie voor kamp. Dolfijnen nog niet. Esmee gaat vragen hoe het bij de BSM
met verhuur zit is. Contact tussen staf is best prima, en zien elkaar vaak nog bij het kruisen.
Yari gaat kampterreinendatabase naar ze doorsturen.
DOT (via de mail): Bij ons gaat het verder wel goed. We hebben dit weekend zeildagen voor
de verkenners en WVA. Verder zijn we nog opzoek naar een zomerkamp locatie. We merken
dat er steeds vaker kinderen komen kijken, dit heeft vooral te maken met kinderen die
vriendjes en vriendinnetjes meenemen dus het ledenaantal is weer wat gestegen. Ook zullen
we na de zomer weer wat meer staf krijgen dus behoefte aan staftraining zal er volgend jaar
wel zijn.
JvG (via de mail): Het gaat goed bij Jan van Gent. We hebben de laatste tijd enkele nieuwe
leden mogen verwelkomen. Ook is er een nieuw staflid begonnen bij de wilde vaart (van
buitenaf dus).
Alleen het vletonderhoud blijft een probleem dat we niet getackeld krijgen.

4. Activiteiten
a. Stafledenweekend
Claudia vertelt dat we dit vaak in januari doen, als het koud is, en afgelopen jaren met
een frietkar. Vroeger hebben de verschillende groepen ook zelf gekookt, dat was ook
erg leuk. Het heet dus een weekend maar is eigenlijk een avond met de mogelijkheid
om te blijven slapen.
Er zijn veel positieve geluiden om het stafledenweekend in het najaar te plannen. We
kiezen 2 oktober. Men wilt het eten graag uitbesteden, dat zal het RA-bestuur regelen.
Er wordt BBQ of braadworsten voorgesteld.
De vraag aan iedereen om na te vragen of dit op hun terrein kunnen plaatsvinden. De
verwachting is dat zo’n 50-60 personen langskomen, waarvan er ongeveer 15 blijven
slapen. De vraag om dit voor 1 juli per mail terug te koppelen bij de secretaris.
Normaliter hebben we een activiteit. We hebben wel eens staftraining-achtige blokjes
gehad, of een ludiek spel; we kunnen ook kiezen om niks te doen.
Mensen hebben wel een behoefte aan een activiteit. Kim wil graag een activiteit
organiseren, en zal daar bij de Beatrix nog iemand anders voor zoeken. Bij vragen
hiervoor kan ze bij Esmee terecht.
b. Zeilweek
De zeilweek organisatie wil enkel een ZI traject aanbieden in het najaar. Ze
verwachten in het najaar namelijk niet voldoende animo voor een hele zeilweek. In het
voorjaar van 2022 vindt dan weer een normale zeilweek plaats met Pasen van 15 t/m
18 april.
Als er behoefte is aan trainingen/examinatoren kan er ook contact op worden
genomen met Gijs/ de zeilweek, om per locatie/groep iets te regelen.
c. Admiraliteitsweekend 2022
We hebben dus het RA weekend naar voorjaar 2022 verplaatst, en alle opvolgende
RA-weekenden vinden daarna plaats in de even jaren.
Er is nog steeds geen organisatie opgestaan.
Het is belangrijk dat er zeer binnenkort een organisatie gevonden wordt: anders kan
het weekend niet doorgaan.
Je hoeft dit ook niet met je stafleden te doen, vertelt Claudia. Je kan dit ook
uitbesteden aan oud stafleden, dan ben jij als staflid niet bezwaard met de
organisatie.

Esmee vraagt zich af waarom het moeilijk is om een organisatie te vinden. Kim zegt
dat ze wel enthousiast is, maar niet zelf de kar wilt trekken. Claudia wilt Kim daar best
mee helpen. De Beatrix zal dus het RA weekend in 2022 organiseren, in het
Hemelvaartsweekend van 26 mei.
5. Nautisch-technische zaken
Gijs is eindelijk na twee jaar in staat geweest om een appgroepje op te richten om
snel alle informatie aan de RNTC contactpersonen door te geven.
Het CWO Motorboot diploma bestaat niet meer en is voor Scouting Sloep/motorvlet
varen geworden. In de overgangsfase kunnen huidige examinatoren en
zeil-examinatoren met een voldoende eigen vaardigheidsexamen worden overgezet.
Dat is inmiddels voor een groot deel gelukt. Dit sloep/motorvlet varen is dus het
diploma wat voor SN nodig is voor slepers. Door de overgangsfase hebben we
voldoende instructeurs en examinatoren.
Daarnaast wordt het mogelijk om groot motorschip weer bij het CWO te verkrijgen,
t/m 40 meter. Het probleem ligt nog bij de 40+ meter schepen, waaronder het schip
van de Philipsgroep. Vroeger lag dit gedeelte van het groot motorschip bij het
Vaarmex, het CBR wilde het niet, en de situatie is daarna complex en onduidelijk,
maar er is wel voortgang. Gijs is uit aan het zoeken wat er moet gebeuren voor de
categorie tot 40 meter, en wilt dan een groepje opzetten zodat er snel weer examens
afgenomen kunnen worden.
Binnen Scouting Nederland is nu een semibetaalde kracht waardoor het nieuwe NTR,
motorsloep opleidingen etc. allemaal op gang is gekomen.
De TWV hebben mensen die graag hun sloep/motorvlet halen. Er kan dus contact
worden opgenomen met Gijs . Bij het TWV is er een mix van mensen die het willen
leren en een aantal die het wel kunnen maar geëxamineerd moeten worden. Ook
vanuit Nederweert is er behoefte
Laat het Gijs dus weten als er behoefte is voor examens en dan gaat hij zoeken naar
examinatoren..
Het vaarbewijs telt als theorie voor dit examen, maar SN gaat ook los theorie-examen
aanbieden. Als er vragen zijn, stel ze gerust aan Gijs.
Gijs, en de hele RA in het algemeen, krijgt complimenten van Wilco! We zijn het beste
van Nederland op CWO vlak van alle Scoutings.

6. Trainingszaken
Claudia vertelt dat dit lekker op zijn gat heeft gelegen. Bij alle groepen ligt er behoefte aan
moduleweekend, bij de BSM ook voor kamptraining. Het voorstel is voor een weekend in de
winter, met een startavond in herfst 2021. Claudia zegt dat er ook plaats voor nieuwe
trainers. Neem hiervoor contact op met het trainersteam of Claudia zelf.
Bij de TWV is er ook echt behoefte aan de kamptraining.
De planning is dan om de kamptraining in 2022/2023 te laten plaatsvinden.
Wilco vraagt hoe alle groepen omgaan met het daadwerkelijk aftekenen van de kwalificaties.
Lange tijd hebben groepen geen praktijkbegeleider gehad en het kan zijn dat groepen daar
nog steeds problemen mee hebben. Na zo’n weekend worden kwalificaties niet meer
afgetekend, daarna moet je dat aan je eigen praktijkbegeleider. Om praktijkbegeleiders op te
leiden hebben de regio’s het goed op orde. Vraag dus na bij je eigen bestuur of jullie een
praktijkbegeleider hebben, en zo niet kijk bij je eigen regio naar de mogelijkheden om er een
op te leiden.
7. Bestuurszaken
a. De activiteitencoördinator, Esmee, treedt volgens het schema in de bestuursvisie af
en wordt herkozen. Esmee, gefeliciteerd!
8. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
9. Rondvraag
a. Yari vraagt aan iedereen of de de mailadressen in de mailinglijst nog correct zijn, en
om dat anders even bij hem te controleren na de vergadering.
b. Wilco vraagt of iedereen bezig is met de WBTR? Zo niet, vraag het aan je bestuur.
c. Claudia, namens Thijs, vraagt of er interesse om voor volgende RA-vergadering
samen te eten. Bas reageert dat dat misschien wel erg druk is. Sommige aanwezigen
stemmen daarmee in, enkelen zijn enthousiast. Er wordt afgesproken dat Yari de
agenda ruim van te voren (~ 3 weken) zal versturen, en dan zal inventariseren of er
behoefte is aan gezamenlijk eten.
10. Sluiting
a. Claudia sluit de vergadering om 21:36.

Volgende RA vergadering:
10 september 2021 20.00 uur bij de Terwindtvaarders (Heel)

Jaarplanning 2021
Datum*
10 september
1 oktober
2 oktober
12 november
10 december
11 maart 2022
15 t/m 18 april 2022
(Pasen)
26 t/m 29 mei
(Hemelvaart)

Activiteit
RA vergadering
RNTC vergadering
Stafledenweekend
Besturenavond
RA vergadering
RA vergadering

Locatie
T
N
Nog te bepalen
N
JvG
B

Zeilweek

B

RA weekend

Nog te bepalen

*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
SN
SOL
TWV
TL;DR

Betekenis
Scouting Nederweert
Philipsgroep
Proeve Van Bekwaamheid
Regionale Admiraliteit
Regionale nautisch technische
commissie
Stella Maris
Scouting Nederland
Scout Online
Terwindtvaarders
Too long; didn’t read

WV
ZV

Wilde Vaart
Zeeverkenners

MD

groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting
ZeilWedstrijden
Motordrijver

