Notulen Admiraliteitsvergadering 10 september 2021
20:00 @TWV (Heel)
Voorzitter: Gijs
Notulist: Yari
Aanwezig: Sanne (B), Tom (B), Tijs (B), Tom (SM) , Manon (BSM), Ineke (BSM), Wilco (P), Alex
(F), Eva (TWV), Stan (P), Martijn (N), Boudewijn (N), Rens (DOT), Chelsea (DOT), Myrthe (TWV),
Yari (secretaris RA), Yannick (penningmeester RA), Gijs (RA, voorzitter RNTC)
Afwezig zonder afmelding: JVG

TL;DR
-

-

Het stafledenweekend gaat op 2 oktober door bij de Beatrix. Meld je hiervoor aan bij de
secretaris van de RA. (Uitnodiging is verstuurd). De organisatie van Nawaka is
uitgenodigd om dan ook een presentatie te geven.
Gijs draagt graag zijn taak als voorzitter van de RNTC graag (geleidelijk) over. Hij zal
hiervoor een functieprofiel opstellen.
Gijs zal een lijst maken van alle examinatoren in alle CWO categorieën.
Er zal dit najaar een moduleweekend plaatsvinden. Startavond: zaterdagavond 13
november. Moduleweekend: 26-27-28 november
De mailtjes aan het examensecretariaat zijn afgelopen tijd niet aangekomen en de
mailtjes zijn verloren gegaan. De problemen zijn inmiddels opgelost.Als je geen reactie
hebt gehad, stuur dan je mailtje opnieuw.

1. Opening
2. Mededelingen, notulen, post
a. Uitnodiging Landelijke zeilwedstrijden
De Fransiscus geeft aan hier waarschijnlijk aan deel te willen nemen. Ze nemen
een drietal startbewijzen mee.
b. Scouting Limburg Flyers
Deze zijn al door de groepen zelf ontvangen, dus Yari zit met een berg oud papier
om uit te delen.
3. Rondje groepen
Beatrix: Het gaat goed qua ledenaantal, ze hebben op dit moment meer dan genoeg
stafleden. Vanwege hoogwater hebben ze een alternatief Zomerkamp georganiseerd met
5 dagactiviteiten. Verder hebben ze door het hoogwater praktisch geen schade.
SM: Zomerkamp als normaal in de Biesbosch gehad. Geen last gehad van hoogwater,
ook met corona geen problemen. Qua leden loopt het goed, qua stafleden nog steeds een
tekort. Volgend jaar komt er een nieuwe lading stafleden.
BSM: Leuk kamp gehad in Cuijk. De speltakken zitten aardig vol, ook extra leden bij de
zeeverkenners bijgekomen. Wel een dramatisch staf tekort. Gaan oud-leden en ouders

vragen. Na volgende week weer 9 loodsen. Voetjes droog gehouden tijdens hoogwater,
scheelde net een traptrede.
Philips: Geen last gehad van hoogwater. Wel een brugje in het kanaal gestort, maar dat
was gelukkig op tijd opgeruimd. Goed zomerkamp gehad. Dit jaar weer veel
kennisoverdracht organiseren, dat heeft vorig jaar door Corona minder plaatsgevonden.
Geen WV, iedereen is naar loodsen gegaan. Tijdens kamp nog een zevental kinderen met
coronaklachten gehad, maar die zijn gelukkig allemaal negatief getest.
Franciscus: WV naar Friesland op kamp geweest, Zeeverkenners en Dolfijnen naar Cuijk.
Waren leuke kampen. Lichte stijging qua staf. Ook qua leden weer wat aanwas.
Hoogwater is net goed gegaan, wel nog voor de zekerheid een stukje aan de paal moeten
vastlassen.
TWV: Qua hoogwater was de bak van de palen afgelopen, maar vastgezet met lijnen.
Zaten tijdens Zomerkamp nog heel erg met het vaarverbod, dus zijn twee plassen verder
terecht gekomen. Was wel even anders omdat het in de buurt was. WV is naar Friesland
geweest, heeft nog met de Fransiscus een avond doorgebracht. Was tof.
Nederweert: Hoogwater viel wel mee. Zijn met kamp bij de TWV geweest. 18 september
krijgen ze meer informatie over de nieuwbouw, dat is ook echt goed. De gebouwen vallen
ongeveer echt uit elkaar. Ze hebben nu twee locaties, een aan het kanaal en een in het
dorp. Doel is dat dat een gezamenlijke locatie wordt. Ledenaantal is stabiel met een
kleine stijging bij de Dolfijnen.
DOT: De Vertrouwen is op de werf geweest, ging goed. Met hoogwater gekanood op de
parkeerplaats en de schepen met touwen vastgezet. Aanloop voor zomerkamp was het
chaotisch, maar zijn wel naar Mook geweest. Alleen de Vertrouwen en Stroom mochten
door omdat die een Europanummer hadden, vletten zijn een paar dagen later opgehaald.
Kamp was op openbaar terrein. Alleen maar positieve reactie van mensen, behalve een
rare mevrouw die vaker in verschillende kleren langs kwam lopen. In de zomer nog een
keer ingebroken. Plan is om een grote poort te maken bij de loopbrug. Hun terrein stond
in de verkoop, maar is weer uit de verkoop gehaald. Met de groepsraad is besloten om
toch wel op zoek naar een vaster terrein, misschien in Stevensweert. Qua stafleden gaat
het heel goed, weer drie nieuwe erbij, waardoor ze weer een praktijkbegeleider invoeren.
JVG: Hoog water hebben ze geluk gehad dat de ankers het deden. Moesten met een
boot naar het schip, terwijl ze al een zeer hoge steiger hebben. Buren zijn nog aan de het
schip komen liggen. Met zomerkamp zijn ze naar de Franciscus geweest. Hadden door
waterschade wat problemen met stroom. Hebben het idee dat er een scouting in de
omgeving is opgedoekt, want er zijn opeens 10 nieuwe dolfijnen komen kijken.
Alle groepen ervaren bijna geen last meer vanwege Corona.
4. Activiteiten
a. Stafledenweekend 2 oktober

i.

Het stafledenweekend gaat door bij de Beatrix. Kim is bezig met
activiteiten opzetten. Tijdens de avond is ook de RNTC vergadering. De RA
stuurt uitnodiging en regelt eten.
b. Instructeurstraject
Er is gepoogd om in het najaar iets de ondernemen, maar omdat de helft van de
zeilweekorganisatie letterlijke het ruime sop heeft gekozen, is dat helaas niet
gelukt.
c. Nawaka 2022
Nawaka vindt komende zomer van 8 t/m 17 augustus plaats. We doen een rondje
groepen om te horen wat iedere groep van plan is.
i.
Beatrix: gaan er waarschijnlijk niet aan beginnen, ouders vonden het
vorige keer te duur. Verwacht dat het dit jaar hetzelfde hetzelfde is.
Hebben liever een normaal zomerkamp met veel kinderen dan Nawaka
met een beperkt aantal kinderen. Heel misschien wel met Wilde Vaart.
ii.
SM: gaan nooit, dus nu waarschijnlijk ook.
iii.
BSM: zitten in een tweedeling. Weten wel dat de kinderen er al meer dan
een jaar mee bezig zijn. Stafleden zijn vanwege kosten en staf tekort
echter sceptisch.
iv.
Philips: Gaan wel altijd. Komt nog wat geld bij bovenop de kampkosten,
want ze moeten nog wel varen enzo. Je moet een beetje leven hoe andere
scouts erin staan en dan komt het wel goed.
v.
Fransiscus: Gaan niet. Te ver. Te duur. Hadden ook voorgaande edities
moeite met manier van dingen doen dat niet matcht met de cultuur van de
groep. Vinden het leuker om gewoon zelf op kamp te gaan.
vi.
TWV: Gaan net zoals Fransiscus graag hun eigen weg gaan. Is gewoon
veel te duur. Sommige stafleden hebben het als kind wel erg naar hun zin
gehad. Hadden vorige keer echt een slechte ervaring. Denk niet dat het het
waard is. De staf van de wilde vaart wil wel graag gaan.
vii.
Nederweert: zijn nog aan het kijken. WV is nog enthousiast. Valt midden in
de vakantie, dus willen ook ouders peilen of zij het zien zitten.
viii.
DOT: Gaat niet. De Dolfijnen en verkenners sowieso niet. WV gaat heel
misschien nog.
ix.
JVG: Gaan waarschijnlijk niet. Vooral het vrij pakken om het varen is een
struikelpunt. Zijn nog een aantal enthousiastelingen dus misschien.
Gijs: als het voor de meeste groepen een geld-issue is, is het goed om dat ook terug te
geven. Als het te duur wordt kan Nawaka misschien beter besparen op een aantal punten
(korter kamp, geen vuurwerk).
Yari vraagt om groepen zin hebben in een presentatieronde van Scouting Nederland en zo
ja fysiek of online.
● B: Geen echte interesse. Voorkeur online.
● SM: Geen echte interesse. Voorkeur online.
● BSM: Wel interesse. Online/fysiek maakt niet uit.d
● P: Geen interesse. Nawaka is wel bekend.
● F: Geen interesse.
● TWV: Wel interesse. Voorkeur fysiek.

●
●

N: Wel interesse. Voorkeur fysiek.
DOT: Beetje interesse. Voorkeur fysiek.

We concluderen dat er meerdere groepen zijn met interesse, waarvan de meerderheid
fysiek. Yari probeert ze uit te nodigen voor stafledenweekend. Kan je daarna ook nog een
brainstormsessie met de groepen houden, zo wordt er geopperd.
5. Bestuurszaken
a. Notitie RA en Regio’s
Scouting Nederland wilt graag helderheid krijgen in de taken en
verantwoordelijkheden van de regionale admiraliteiten, en hun plek in Scouting
Nederland naast de regio’s.
Hiertoe heeft SN een notite opgesteld:
https://content.mailplus.nl/m18/docs/user318000182/1416/Notitie_29_juni_2021_
Relatie_regios_en_regionale_admiraliteiten_versie_3-2.pdf
De groepen vinden hoe het nu gaat in RA13 zeer prettig en willen graag dat hier in
de praktijk niks aan veranderd. De groepen geven het bestuur de vrijheid om dit op
een voor hen zo goed mogelijk lijkende manier op papier te regelen. Er zijn verder
ook geen opmerking over de concept-reactie van het RA-bestuur.
6. Nautisch-technische zaken
Gijs wilt eigenlijk graag zijn taak overdragen als voorzitter van de RNTC, indien gewenst
geleidelijk. Hij merkt dat hij er minder tijd voor heeft dan hij wilt. Gijs zal een functieprofiel
op de mail zetten.

Zoals bekend is er binnen scouting afscheid genomen van het CWO motorboot, en is de
overstap gaande naar het CWO motor sloep/vlet varen. De oude instructeurs moeten
worden omgezet naar het nieuwe diploma. Het omzetten van ZI4 naar motorboot ZI4 is
zeer goed gegaan, maar de mensen met daadwerkelijk een kwalificatie voor het oude
motorboot hebben (Vincent e.d.) is het nog niet gelukt met het omzetten.
Voor BBM is er een apart diploma. Gijs zal een lijstje opstellen van examinatoren in alle
CWO-categorieën.
Gijs vraagt alle groepen om ervoor te zorgen dat de insigne in SOL komen.
Gijs had een nobel streven om een werkgroepje op te zetten voor het groot motorschip.
Hij wilde een groepje met mensen bij elkaar te krijgen om samen te oefen en een
examenmoment te regelen voor het CWO motorschip. Dit is het praktijkgedeelte van het
Groot pleziervaarbewijs dat bestaat uit een theorie-examen en het CWO Groot
Motorschip praktijkervaring.
Hij is er met SN ook mee bezig om een uitzonderingspositie te vragen voor de twee
scouting schepen in SN langer dan 40 meter, waaronder de Veruna.
7. Trainingszaken
Er zal dit najaar een moduleweekend plaatsvinden.

Startavond: zaterdagavond 13 november, dit is in tegenstelling tot andere jaren een
zaterdagavond.
Moduleweekend: 26-27-28 november
Alle verdere informatie komt in de uitnodiging, die zeer binnenkort verstuurd zal worden.
Het is idee is om in voorjaar 2022 dan een kamptraining tet e doen.
Myrthe is het contactpersoon voor trainingszaken: je kan haar mailen of bellen
(0612930586).
Gijs voegt toe dat de vraag voor trainingen actief is gesteld door de groepen, dus meld je
vooral ook echt aan. Er gaat ook veel tijd in zitten vanuit het trainingsteam.
8. Rondvraag
a. Er zijn vragen over het behalen van het CWO RI2 en CWO BI2 instructeursdiploma.
Gijs vertelt dat het makkelijkste is om je eigen vaardigheid op drie niveau te halen
in die discipline en ook je ZI2, dan krijg je automatisch het andere
instructeursdiploma erbij. Er zijn op dit moment hier geen andere trajecten voor.
Mocht dit geen mogelijkheid zijn, neem dan contact op met Gijs om naar een
oplossing te kijken.
b. Er wordt gevraagd op de RA op dit moment EHBO-cursussen aanbiedt. Dit is niet
het geval, maar er zijn verschillende wegen om deze wel te behalen:
i.
Kijk bij je regio of deze EHBO trainingen aanbiedt
ii.
Kijk bij Scouting Limburg (https://scoutinglimburg.nl/ehbo/)
iii.
Kijk bij Rode Kruis (https://scoutinglimburg.nl/ehbo/)
iv.
Kijk bij EHBO organisaties (Oranje of Rode kruis) in de omgeving.
Yari licht toe dat er grote verscheidenheid is tussen EHBO cursussen, sommige
worden gegeven in een of twee weekenden, andere door de weeks gedurende
meerdere weken. Niet elk EHBO diploma is daarmee hetzelfde. Vraag je als groep
dus ook vooral welke kennis je de stafleden wilt laten opdoen met een dergelijke
cursus en denk niet alleen in papiertjes.
c. Nederweert vertelt dat ze dit jaar 30 jaar bestaan. Ze gaan hiervoor activiteiten
organiseren.
d. DOT heeft een aantal geïnteresseerden voor CWO4. Ze vragen zich af of er CWO4
instructeurs zijn. Gijs geeft aan dat binnen de RA de instructeurs op dit moment
beperkt tijd hebben.
e. Er zijn een paar geïnteresseerden om motorsloep instructeur te worden. Volgens
Gijs is Harold (JvG) hiervoor het beste aanspreekpunt op dit moment.
f. De Oude Tip heeft aan aantal leukotheas over. Twee leukotheas zijn nog in
redelijke staat, er is enkel wat schade aan de dubbele bodem en een beetje aan
het houtwerk, maar wel met tuigage. Ze zijn gratis op te halen bij de DOT.
g. DOT vraagt of er in de groepen mensen zijn die ervaring hebben met een grote
aankoop, zoals een terrein. De Philipsgroep geeft deze kennis te hebben, en staat
open om met de DOT te praten.
h. Yari vraagt de aanwezigen om de mail-lijst te checken.

i.

De mailtjes aan het examensecretariaat zijn afgelopen tijd niet aangekomen en de
mailtjes zijn verloren gegaan. De problemen zijn inmiddels opgelost. Als je geen
reactie hebt gehad, stuur dan je mailtje opnieuw.

Jaarplanning RA13 2021
Jaarplanning 2021
Datum*
1 oktober
2 oktober
12 november
13 november
26-28 november
10 december
11 maart 2022
15 t/m 18 april 2022 (Pasen)
26 t/m 29 mei 2022
(Hemelvaart)

Activiteit
RNTC vergadering
Stafledenweekend
Besturenavond
Startavond moduleweekend
Moduleweekend
RA vergadering
RA vergadering
Zeilweek

Locatie
N
B
N
Nog te bepalen
Nog te bepalen
JvG
B
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

