Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 16 december 2016

Aanwezig:
Sander, Judith, Roxanne, Geert-Jan, Gijs, Lanne (bestuur), Daan, Bas, (P), Gregor, Johan, (TWV),
Yari, Jorick, Marla (B), Vincent, Chelsea (DOT), Bob, Koen, Fred, Daan, Marco, Esmee (BSM), Peter
(MT)
Afgemeld: F, SM, JvG
1. Opening
Opening
20.08 uur: Sander opent de vergadering
Er volgt een voorstelrondje
2. Mededelingen, notulen en post
Vorige week is Denise (25 jaar en ex-lid van de Oude Tip) overleden door een eenzijdig auto ongeluk.
We wensen de Oude Tip en iedereen die haar gekend heeft sterkte met dit verlies.
Vaststellen notulen 16 september 2016
Notulen zijn zonder wijzigingen aangenomen.
Mededelingen en ingekomen post
Datum
15 dec ’16

11 dec ‘16
10 dec ‘16

Onderwerp
contactpersoon
Ondersteuning Waterscouting; Alexander Haccou heeft de afgelopen jaren op
projectbasis waterscouting op de kaart proberen te zetten. Dit project loopt nu af en er
wordt in januari afscheid genomen van Alexander.
Uitnodiging Ardennentocht (is verzonden admiraliteitsvergadering)
Aankondiging EHBO opleiding Regio Roermond (is verzonden naar GCP’s))

Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan naar bestuur@ra13.scouting.nl
Inloggegevens google drive volgen in de e-mail bij deze notulen.

3. Activiteiten
Stafledenweekend
Datum: 4 februari 2017
Locatie BSM Venlo
Inloop vanaf 18.00 uur
We starten het diner om 18.30 uur (zorg dat dan al het eten klaar is! Voorbereiden kan in overleg bij
de BSM.
Eten: Hoofdgerecht: F, DOT, SM
Toetje: T, B
Koffie/thee/ koekjes/ toiletpapier/ vuilniszakken / feestavond: BSM
Opgeven voor 22 januari via reply op notulen.

Zeilweek
Datum: Pasen
Locatie: B
Organisatie: Gijs vraagt na bij de organisatie van vorig jaar; Asger, Roy, Leron en Viktor of zij het weer
willen doen.
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Admiraliteitsweekend 25 mei 2017 (Hemelvaartsweekend)
Dit jaar hebben we de organisatie opgesplitst in tweeën: We spreken van een:
 Locatie organisatie (ook verantwoordelijk voor faciliteiten): deze wordt gevormd door de BSM;
concrete namen volgen
 Kampstaf (ook verantwoordelijk voor aansturing programma en speltakcoördinatoren); hier is
nog een vacature voor!

Locatie organisatie:
4 januari heeft Fred (BSM) een afspraak bij de gemeente Venlo. De gemeente is zeer welwillend.
De grootste vraag nu nog; is er effectief voldoende ruimte om tenten te plaatsen? Eventueel is er nog
extra terrein beschikbaar alleen moeten er nog extra vergunningen aangevraagd worden.
Beroepsvaart zal dan stil gelegd worden
Vacature Kampstaf tijdens het weekend; Kan bestaan uit meerdere personen; algemene programma
communicatie, thema, verdieping programma’s, afstemming programma’s, enthousiasmeren tijdens
stafledenweekend, speltakcoördinatoren aansturen. Kampstaf tijdens het weekend.
Vacature Speltakcoördinator Verkenners: 1 persoon
Vacature Speltakcoördinator WVA: 1 persoon
Speltakcoördinator Dolfijnen: De dolfijnenstaf van de F
Stafavonden: Loodsen T
Alle groepen gaan opzoek en laten voor 1 januari aan Lanne weten of ze iemand hebben gevonden
dus we verwachten van iedere groep afzonderlijk een reactie.
Zwijntjesrace; de vraag is waar deze plaats kan vinden. Als het op de Maas gaat plaatsvinden moet er
een vergunning worden aangevraagd. Een andere optie zou de plas bij Lomm zijn (een klein uur
varen). Marco vraagt na of dit kan en geeft dit door aan Lanne.
Stafactiviteit
Het idee is om een ontspannen weekend voor de staf te organiseren. Voorstel: 29, 30 september en 1
oktober 2017. Volgende RA vergadering stellen we de datum vast en komt er een concreet voorstel
met locatie en een bedrag.
4. Trainingszaken
Kamptraining
Nieuwe datum is 16 tot en met 18 juni 2017.
Het module weekend zal daardoor verplaatst worden naar seizoen 2017-2018.
Is er iets onduidelijk of wil je deelnemen maar twijfel je of je kunt deelnemen? Stuur dan een e-mail
naar het trainersteam.
5. Nautisch technische zaken
CWO 4+ en ZI4 traject
Het bestuur heeft een voorstel gedaan aan de Admiraliteitsvergadering dat in lijn is met de vorige
trajecten. Dat wil zeggen dat er in principe 50% van het traject vergoed wordt. Om later niet voor
verassingen te komen staan worden de bedragen gebaseerd op de begroting van de kosten. Als
de kosten veel lager uitvallen zal de bijdrage naar rato worden aangepast. Als de kosten veel
hoger zijn zullen de bijdragen niet worden aangepast aangezien dit een groot risico voor de
admiraliteit kan vormen.
De kosten voor het traject zijn als volgt begroot:
Gehele traject:
Per persoon:
CWO 4+ 2200
550 euro
ZI4 1000
250 euro
Totaal 3200
800 euro
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Het behalen van CWO4+ bevorderd de zeil kwaliteiten van de instructeurs en brengt de RA op
een hoger zeil niveau, maar verlaagd de kosten van de RA niet. Met een Zi4 kwalificatie zijn we
zelf in staat instructeurs op te leiden en hoeven er geen kosten worden gemaakt voor externe
instructeurs. Om het halen van Zi4 te stimuleren wordt er een relatief klein bedrag bijgedragen
voor het CWO4+ gedeelte en een relatief groot deel voor Zi4 (gemiddeld 50%).
Voorstel voor de vergoeding:
- 200 euro per persoon van de 550 euro, na behalen van CWO4+
- 80% tot een max van 200 euro per persoon van de 250 euro, na behalen van ZI4
- In totaal wordt dan 200+200=400 euro vergoed van de totale 800 euro p.p. (50% van de
kosten per traject).
Daarbij verwachten wij een toezegging dat deze personen de komende jaren hun bijdragen
leveren aan het verhogen van het nautisch niveau binnen RA 13. Het is belangrijk dat er
onderbouwing van de kosten wordt aangeleverd; alleen dan kan er uitbetaald worden.
Bovendien wordt een traject maar eenmalig per persoon vergoed.
De Admiraliteitsvergadering heeft ingestemd met dit voostel.
Sleepontheffing
Er is een reactie gekomen vanuit het ministerie. Dit stuk zullen we als bijlage toevoegen aan de
notulen van de Besturenavond en als CC naar de groepscontactpersonen.
Hollandse boot
Er is een Hollandse zeilboot aangeboden + heel veel nautische tijdschriften door iemand die een
warm hart aan de Waterscouting draagt.
Wie geïnteresseerd is kan de specifieke informatie opvragen bij het bestuur.
6. Bestuurszaken
Voorstel Jaarplanning 2017
Datum
4 februari
10 februari
17 maart
14 tm 17 april
26 tm 28 mei
16 juni
17 juni
16-18 juni
1 september
15 september
17 november
15 december
Maart 2018
Jaarplanning is goedgekeurd

Activiteit
Stafledenweekend
RNTC vergadering
RA vergadering
Zeilweek
Admiraliteitsweekend
RA vergadering
Regio feest (Regio Roermond)
Kamptraining
RNTC vergadering
RA vergadering
Besturenavond
RA vergadering
RA vergadering

Opmerkingen
BSM
BSM
SM

T

Locatie nader te bepalen
DOT
F
F
B

Regio
Als Admiraliteit vallen bij onder Regio Roermond.
SM en P zijn ook aangesloten bij Regio Eindhoven
MT is aangesloten bij Regio Weert
JvG is aangesloten bij Regio Maastricht
De andere vijf groepen vallen onder Regio Roermond. Het verzoek is om ook als groep
vertegenwoordigd te zijn bij de Regioraad.
BSM overweegt om zich aan te sluiten bij Regio Maasven.
7. Rondje groepen
F: Het gaat goed. Denosvanons ligt wel weer op de kant.
MT: Ledenaantal is stabiel. Kleine stafteams. Nederweert gaat in 2017 de passanten haven groter te
maken. Het gebouw staat dan in de weg. Er zijn wel al ideeën voor een gezamenlijk gebouw met de
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landscouting. Eis van de gemeente is wel dat dit aan het water ligt omdat ze de meerwaarde zeker
zien.
P: Onderzoeken hoe de groep verder wil gaan met het wachtschip. Deze is nu bijna 100 jaar.
B: Het loopt prima.
DOT: Gaat goed. Er wordt een boomhut gebouw.
BSM: Gaat goed. Nieuwe stafleden sinds de zomer. Bezig met het omhoog krijgen van nautisch
niveau. Oktoberfest voor 18+ was een succes, leuk dat er ook andere groepen uit de RA zijn
gekomen.

8. Wvttk / rondvraag
P: Regio Eindhoven organiseert een grote wervingsactie in het centrum van Eindhoven.
DOT: Rijkswaterstaat is langs geweest om te kijken of er een aansluiting van het riool aanwezig is. Er
zijn blijkbaar subsidies voor aan te vragen
BSM: geeft de concrete
Gijs: hoeveel kandidaten voor ZI 2? Graag doorgeven bij de RNTC.
Actiepuntenlijst
Actie
Contactpersoon
Mensen werven voor vacatures RA
Van ieder groep een reactie
weekend (zie boven in de notulen!)
Google drive op de agenda
Lanne
Stafactiviteit concreet voorstel
Johan en Leron (TWV)
Zeilweek organisatie
Gijs (bestuur)
Nieuwe jaaragenda
Secretaris
Activiteit kinderen
Werkgroepje
Documenten in google drive*
Iedereen
*ra13.spellen….gmail.com (wachtwoord is bij de notulen van 16 december 2016

Datum
Vóór 1 januari 2017
Maart 2017
Maart 2017
December 2016
december
Maart 2017
n.v.t.
per e-mail verstuurd)

Volgende RA vergadering:
16 maart, 20.00 uur bij Stella Maris (Eindhoven)
Volgende RNTC vergadering:
10 februari, 20.00 uur bij de BSM (Venlo)

Lijst met afkortingen
Afkorting Betekenis
B
Beatrix
BSM
Belletable Stella Maris
DOT
De Oude Tip
D
Dolfijnen
F
St. Franciscus
GCP
JvG
Kb
KVR
LSZW
MD

Afkorting
MT
P
PvB
RA
RNTC

groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting ZeilWedstrijden
Motordrijver

SM
SOL
TWV
WV
ZV
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Betekenis
Mark Twain
Philipsgroep
Proeve Van Bekwaamheid
Regionale Admiraliteit
Regionale nautisch technische
commissie
Stella Maris
Scout Online
Terwindtvaarders
Wilde Vaart
Zeeverkenners

