Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 16 juni 2017
Aanwezig:
Geert-Jan, Gijs, Lanne (Bestuur), Wim, Bas (P), Niek, Jasper, Alexander, Chris (TWV), Linde, Jeroen,
Jeroen (SM), Yari,(B), Stan, Casper (F), Vincent (DOT), Fred, Sjors, Joris, Debby (BSM), Peter (MT)
Niet Afgemeld: JvG
1. Opening
Opening
20.20 uur: Geert-Jan opent de vergadering. Er wordt gestart met een voorstelronde.
2. Presentatie NaWaKa
Tijdens de vergadering hebben twee afgevaardigden uit de organisatie NaWaKa 2018 een presentatie
gegeven https://we.tl/wabMVUvtgm
3. Mededelingen, notulen en post
Mededelingen en ingekomen post
Uitnodiging Regiofeest
Regio Roermond
Uitnodiging LSZW

Is doorgestuurd naar GCP’s
Is doorgestuurd aan GCP’s

De Philipsgroep vraagt het bestuur om de informatie rondom Motordrijver door te sturen.
Verder zijn de notulen aangenomen zonder aanpassingen.
4. Activiteiten
Evaluatie Stafledenweekend
Actief en interactief programma was leuk en voor herhaling vatbaar. Lanne wordt bedankt voor de
organisatie.
Zeilweek
•
•
•
•
•
•
•

Veel wind, tent kapot gewaaid
Teveel instructeurs ten op zichtte van cursisten
Het is de vraag of het goed is of de zeilweek steeds groter groeit. Het aantal instructeurs
en vletten moet leidend zijn.
Aanmeldingen moeten eerder gebeuren en in stappen: eerst instructeurs en vletten en
daarna pas kinderen.
Voorrang voor CWO 3
Idee: Alleen kinderen mee sturen die tegen het CWO diploma aan zitten. Als de
organisatie hierover in van te voren in gesprek gaat met de groepen voorkomt dit mogelijk
situatie waarbij de inschrijving van kinderen alsnog geannuleerd moet worden.
Geen feedback op verhoging kosten

Admiraliteitsweekend 2017
• DOT: prima verlopen, goed verlopen
• TWV: Prima ervaren! briefing gemist op donderdagavond. Aanleg van de vletten was voor de
TWV niet handig. Heel veel klim en klauter werk.
• BSM: Complimenten aan de organisatie ook i.v.m. het aangepaste programma voor het
warme weer. Spelactiviteiten waren leuk.
• MT: WVA het programma kwam wat lastig tot stand, tijdens het kamp ging het wel goed.
• F: super! Programma voor Verkenners was prima
• B: D en ZV goed programma, WVA hike laat geregeld. Terrein was echt mooi, jammer dat de
Cirkel niet aan de krachtstroom kon liggen (blijkbaar kon het wel). Jammer dat het water en de
dixies al weg waren voor de sluiting. App groep bij Dolfijnen staf was goed bevallen.
• SM: alles goed geregeld. Heel veel positieve reacties. Programma’s starten vaak pas een half
uur later en dat vonden de kinderen wel erg jammer.
• Vanuit het bestuur: De deelnemersbijdrage is met 50 cent verhoogd om de begroting sluitend
te krijgen. Maar het spelgeld is wederom niet volledig gebruikt en hierdoor is er uiteindelijk ook
weer 50 cent per deelnemer over. Dit kan geld kan terug naar de groepen of worden
gereserveerd voor het volgende RA weekend. Dit laatste is gekozen.
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•
•
•

•
•

EHBO’ers Rode Kruis waren aanwezig: zij hebben het zelf erg positief ervaren en vonden het
erg leuk en ze willen graag een volgend RA weekend weer komen.
Franse landscoutinggroep: Ze hebben met een paar activiteiten mee gedaan en vonden het
erg leuk.
Faciliteiten organisatie: Alles was klaar donderdagochtend zodat de groepen zelf hun eigen
kamp konden opbouwen. Dixies waren snel vol, er waren dit jaar geen pispalen.
Complimenten vanuit de Gemeente en Limburgs Landschap dat het terrein snel en heel netjes
is achtergelaten.
Organisatieteam: heel erg tevreden.
Beeldmateriaal: belangrijp is wel dat er gescreend wordt of kinderen die niet op de foto mogen
staan er ook echt niet opstaan. Dus filmpjes en foto’s die nog gepubliceerd gaan worden eerst
laten screenen door de GCP’s.

Grote activiteit
• Positief ervaren!
Zwijntjesrace
• Het aantal sleepvletten was wat weinig
• Verder goed georganiseerd!
Biggetjesrace
• Vanuit de organisatie van de Biggetjesrace was het lastig dat stafleden die aangemeld waren
er niet waren tijdens het spel.
• Beter rekening houden met het weer en anticiperen als het lang duurt (even tussendoor een
klein spelletje doen).
• Verder goed georganiseerd!
Stafactiviteit najaar 2017
• 29 en 30 september en 1 oktober
• Preopgave voor 15 juli.  graag aantal personen inventariseren + het budget dat we willen
uitgeven p.p.
• De groepscontactpersonen ontvangen de brief over dit weekend.
Herinnering LSZW
Vergoeding 75 euro voor 1e KB 2 en 3 plaats. Als deze niet gaan, maar een andere groep gaat wel
(bijv. in de open klasse), dan hebben zij recht op de LSZW vergoeding.

Herinnering regiofeest 17 juni
Uitnodiging is verzonden naar de GCP’s.

4. Trainingszaken
Kamptraining
Minimum aantal deelnemers voor de kamp training is 20. Dit aantal is ruim gehaald tijdens de vooropgave, maar uiteindelijk zijn er veel afmeldingen op het laatste moment. Er zijn nu nog maar 12
deelnemers over. Bij deze aantallen deelnemers is het voor het trainersteam een zeer grote
investering in tijd voor een zeer beperkt aantal cursisten. Graag volgende keer beter kijken of je ook
kunt deelnemen, want last-minute annuleringen zijn erg vervelend.

5. Nautisch technische zaken
Het examen voor het CWO 4 + traject
Dit heeft door verschillende omstandigheden nog niet plaats kunnen vinden.
Vlettenkeuring
Idee is om deze komend jaar aan het begin van de zeilweek door de instructeurs te laten doen.
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6. Bestuurszaken
Vacature activiteitencoördinator/andere functie
Lanne heeft een dubbele functie en dat is niet wenselijk. Wie komt het bestuur versterken? Ook in een
andere functie kan dit, dan kan er in functies geschoven worden. De taken van de functies staan in de
bestuursvisie. Deze wordt meegestuurd met de notulen. Denk ook eens aan oud-stafleden!
Waarschuwing grote branders
Let op de thermokoppel van de branders. De mail hierover wordt nog een keer met de notulen
meegestuurd. Zorg dat het bestuur van je groep hiervan op de hoogte is.
Regioraad Regio Roermond
Het bestuur is echt weer goed van start gegaan, helaas was er bij de laatste Regio Raad niemand
vanuit de betrokken groepen aanwezig. Sander was er wel. Om de regio te blijven dragen verzoeken
we de groepen om de regio raden bij te wonen.
BSM heeft zich aangemeld bij Regio Venlo en heeft zich afgemeld bij de Regio Roermond.
7. Rondje groepen
P: GGD wil komen een inspectieronde doen naar de hygiëne richtlijnen. Hebben andere groepen hier
ook mee te maken gehad?  Nee.
Leden aantallen groeien. Stafleden werving binnen heel de regio is wat vertraagd.
Zomerkamp naar de Biesbosch.
DOT: zoka naar Terwindtvaarders, leden groeien, na de zomer 1 of 2 extra vletten nodig. Meer jaren
plan schip opknappen. Havendagen volgende week: vletje draaien.
TWV: Zoka Heijen, verder geen bijzonderheden
BSM: ledenaantal loopt goed ook door het RA weekend. 8 juli stafoverleg om de staf wat evenrediger
te verdelen. Ideeën? Een groepje is misschien wel geïnteresseerd? Andere groep geeft aan 1 jaar
door de ZV staf te laten mee rouleren bij de Dolfijnen. Zoka naar Ophoven. Willen in 2018 naar
NaWaKa.
MT: Leiding-probleem. De gemeente heeft wel gezegd dat waterscouting een belangrijke toevoeging
is binnen de gemeente. Gaan meedoen met Nices (groot kamp vanuit heel de wereld. vorige editie
was in 2012). Zoka naar Gouden Ham. WVA mogelijk naar Nawaka.
F: zoka naar Cuijk. Stabiel. De Denosvanos ligt op de kant
B: gaat prima, wat groter stafteam. Jeugdleden rustig omhoog. Zoka Brouwershaven. Titan op de
kant.
SM: Gaat goed, zoka naar de Biesbosch. Verder stabiel.

8. Wvttk / rondvraag
BSM: Examen mogelijk ZI 3?
Vergadering gesloten 22.31u.
Actiepuntenlijst
Actie
Pre-opgave stafactiviteit
Motordrijver uitzoeken
Vlettenkeuring tijdens zeilweek
Aanwezigheid regioraad
Veiligheid gasbranders onder de aandacht
van besturen brengen
Indien je naar Nawaka 2018 wilt; opgeven!
Documenten in google drive*

Contactpersoon
Johan en Leron
Sander
Gijs
Groepen Regio Roermond
Groepen

Datum
15 juli 2017
Juni 2017
2018
Najaar 2017
z.s.m.

Groepen
Iedereen

Vanaf 1 september
n.v.t.
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*ra13.spellen….gmail.com (wachtwoord is bij de notulen van 16 december 2016 per e-mail verstuurd)

Volgende RA vergadering:
15 september, 20.00 uur bij de Oude Tip (Maasbracht)
Volgende RNTC vergadering
1 september, 20.00 uur bij nog nader te bepalen locatie

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

groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting ZeilWedstrijden
Motordrijver

Afkorting
MT
P
PvB
RA
RNTC
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

