Notulen Admiraliteitsvergadering 10 december 2021
20:00 @Google Meet
Aanwezig: Anne-Sophie (B), Esmee (RA), Gijs (RA), Maarten (TWV), Maartje (F), Stan (P), Wouter
(SM), Yannick (RA, JvG), Denise (SM), Yari (RA), Koen (B), Rens (DOT), Chelsea (DOT), Claudia
(RA)
Afwezig: Nederweert , BSM

TL;DR
-

-

De jaarplanning voor 2022 is goedgekeurd. Deze staat onderaan de notulen.
De organisatie van de zeilweek gaat ervan uit dat deze in 2022 weer door kan gaan.
Een mail met de vraag om instructeurs en andere ondersteunende staf aan te melden
wordt binnenkort verstuurd.
De Beatrix is bezig met de organisatie van het admiraliteitsweekend. Er wordt
binnenkort een Whatsapp groep aangemaakt met contactpersonen.
Gijs draagt graag zijn taak als voorzitter van de RNTC graag over in het voorjaar van
2022. Hij zal hiervoor een functieprofiel opstellen.
Gijs zal een lijst maken van alle examinatoren in alle CWO categorieën.
Het moduleweekend zal doorgaan in het voorjaar, wanneer dat volgens de
coronamaatregelen weer kan.

1. Opening
a. Claudia opent de vergadering
2. Mededelingen, notulen, post
a. De kleurtjes worden op prijs gesteld. Yari zal dit dus blijven hanteren.
b. De notulen worden goedgekeurd
3. Rondje groepen
a. SM: Het gaat eigenlijk wel goed. Druk bezig met winterseizoen. Best wat aanwas
bij de maatjes, wel veel verloop, omdat kinderen niet heel lang blijven hangen.
Winterseizoen vinden kinderen vaak nat, koud, saai. Al bezig met zomerkamp, niet
naar biesbosch, waarschijnlijk naar Leiden. Qua corona geen last met het draaien,
wel jammer dat het nabespreken niet zo lang meer kan. Vooral jammer dat de
extra activiteiten niet doorgaan.
b. F: Qua ledenaantal echt goed. Hebben enorm veel zeeverkenners, wordt vooral
vanaf het vaarseizoen wel tricky met stafbezetting. Verder gaat het allemaal z’n
gangetje. Tijden iets vervroegd, zodat de kinderen om half 5 weg zijn, en de staf
wel kan nabespreken.

c. B: Zitten niet met ledenproblemen. Qua coronamaatregelen is het soms een
beetje discipline nodig om iedereen aan de regels te laten houden. Opkomst is om
16:30 afgelopen. Bij de dolfijnen wel een laag ledenaantal, maar zijn bezig om dat
omhoog te krijgen. Twee vletten naar de straler, rest van het winteronderhoud
gaat goed.
d. JvG (Yannick): Gaat best prima. Alleen WV kan niet draaien, omdat die op
vrijdagavond draaiden. Vletonderhoud is het gebruikelijke gezeik. Vletten zijn al
een jaar of 5 niet in het onderhoud geweest. Er zijn al een paar gaten in de
zwaardkasten gehad. Als het zo doorgaat moeten er wel vletten worden
afgeschreven. Er is geen dok, dus de boten kunnen nergens heen. Speltakken
willen waarschijnlijk naar Nawaka. Qua leden zitten ze wel goed.
e. TWV: Het loopt goed. Ledenaantallen zijn goed. Dolfijnen hebben weer
opkomsten in het bos. Hebben geen last van coronamaatregelen, omdat de
opkomsten standaard tot 16:30 duren in de winter.
f. P: Zijn volop bezig met inschrijvingen voor nawaka. Ze hebben voor de
zeeverkenners en dolfijnen al een flink aantal inschrijvingen binnen. Onderhoud
begint zoals gebruikelijk pas in februari. Stafactiviteiten moeten wel ingekort
worden door corona, vooral de staf lijdt onder de maatregelen.
g. Esmee: Bij de BSM gaat het volgens haar wel goed. Kerstborrel ipv kerstbrunch
georganiseerd, waarvoor de opkomst is afgezegd. Hebben vooral last van
staftekort, dat wordt alleen maar erger.
h. DOT: Met de groep gaat het goed. Belachelijk veel stafleden voor dolfijnen. Aantal
kinderen mag wel meer. Afgelopen tijd minder last gehad van de inbraken. Er is
meer zekerheid over de ligplaatst, De huidige eigenaar zal het de komende 10 jaar
niet verkopen. Wat betreft corona gaat het prima, zolang het kan draaien ze
fysiek.
4. Activiteiten
a. Evaluatie Stafledenweekend
Het is erg leuk bevonden. Iedereen heeft zich goed vermaakt. Het was leuk, veel
gelachen, was gezellig. Bij de Franciscus waren ze bang voor de presentatie, maar
die ging gelukkig niet door. Frietwagen was weer top! Bingo was erg creatief,
daarvoor de complimenten!
b. Zeilweek
Gijs vertelt. De organisatie is vol goede moed dat het volgend jaar weer helemaal
door kan gaan. Hij weet dat er al twee jaar vrij weinig tot niks gebeurd is, en maakt

zich er wel zorgen over. Vooral of er wel voldoende instructeurs zijn, gezien er
minder zijn bijgekomen.
Morgen komt er een mail om de instructeurs alvast aan te melden.
Meld ook vooral mensen aan die willen koken en plezier en vertier kunnen doen.
Deze informatie zal naar de zeilweek contactpersonen als de
groepscontactpersonen worden gestuurd. Als er geen reactie komt, gaat de
zeilweek bellen. De huurprijs van de spullen is gestegen, dus ze hebben wat extra
geld nodig om dat te dekken.
c. Admiraliteitsweekend 2022
De organisatie van het admiraliteitsweekend kon helaas niet bij de vergadering
zijn. Het volgende wordt later schriftelijk gemeld:
De organisatie bestaat uit 5 stafleden van de Beatrix. Momenteel zijn ze bezig
met o.a. vergunningen en terrein. Het weekend zal plaatsvinden op het terrein van
de Beatrix. Ze hebben eerdere draaiboeken doorgelopen en gebruiken die
informatie voor de organisatie van dit weekend.
Ze hebben ideeën voor een thema, maar deze is nog niet definitief vastgesteld.
Er zal binnenkort bij alle groepen naar contactpersonen voor het weekend worden
gevraagd, welke aan een groepsapp worden toegevoegd. Via deze groepapp
wordt er dan verder gecommuniceerd over speltakcoördinatoren,
programmaschrijvers en aanmeldingen.

5. Bestuurszaken
a. Vaststellen jaarplanning 2022
We keuren de jaarplanning goed.
Gijs wil zijn taken gaan overdragen. Gijs belooft dat met deze notulen het functieprofiel
voor zijn functie mee gaat. Gijs wil tot in den treuren bereikbaar zijn, maar het lijkt hem
wel goed om de taken over te dragen. Hij wil graag tijdens zeilweek 2022 zijn functie
overdragen.
6. Nautisch-technische zaken

Gijs heeft de afgelopen tijd vrij weinig gedaan. Gijs heeft wat aanvragen gekregen voor
examens, maar het viel niet mee om die aan instructeurs te koppelen.
De Fransiscus vertelt zelf een zeilweek gehouden te hebben en CWO2 examens te
hebben afgenomen en weet niet hoe ze diploma’s moet afgeven. Gijs vertelt dat dat kan
met een mailje kan naar <redacted> nadat de examens door de groep zelf in SOL zijn
gezet.
Vanuit het bestuur van de Fransiscus kwam de vraag of het meten van de dikte van
zwaardkasten nuttig is. Dit schijnt niet heel nuttig te zijn: de kans dat je het ene geroeste
plekje eruit pakt is heel klein. Beter kan je gewoon hard op je zwaardkast slaan en kijken
of je er doorheen beukt.
7. Trainingszaken
Het trainersteam heeft het module weekend laatst moeten afzeggen. Zodra de
coronaregels weer versoepelen gaan ze een nieuwe datum plannen, zo snel mogelijk in
het voorjaar. De startavond is wel geweest, was heel leuk met een hele leuke groep. Ze
hadden er dus heel veel zin in. De inschrijfkosten worden weer terug overgemaakt naar
de groepen. De DOT vraagt of ze in het voorjaar nieuwe cursisten kunnen meesturen.
Claudia bevestigt dat dat kan.
De kamptraining in het voorjaar gaat dan niet door. Hoe dan ook staat deze als volgende
training in de planning, maar deze wordt naar het najaar verplaatst.
Mocht je nog vragen hebben, zet ze dan op de mail.
8. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
9. Rondvraag
a. Denise: De SM heeft een jubileumjaar gehad. Ze beginnen 5 maart met een
receptie waar alle RA groepen voor worden uitgenodigd.

Jaarplanning RA13 2022
Datum*
11 maart
25 maart
15 t/m 18 april (Pasen)
26 mei t/m 29 mei (Hemelvaart)
10 juni
19 augustus
9 september
24 en 25 september
7 oktober
18 november
9 december
10 maart 2023

Activiteit
RA vergadering
RNTC vergadering
Zeilweek
RA weekend
RA vergadering
Bestuursvergadering
RA vergadering
LSZW
RNTC vergadering
Besturenavond
RA vergadering
RA vergadering

Locatie
B
N
B
B
SM
BSM
Zeewolde
F
online
JvG
F

*Alle data zijn in 2022, 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

