Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 15 september 2017
Aanwezig:
Sander, Judith, Geert-Jan, Gijs, Lanne, Claudia, Thijs (bestuur),Lon (F), Erik, Marla(BEA), Chelsea
(DOT), Maarten, Roger, Jard, Luuk (TWV), Peter, Charl (MT), Niels, Fred, Daan, Guus (BSM), Bas
(P), Yvonne, Giel (JvG)
Afgemeld: Roxanne

1. Opening
Opening
20.07uur: Sander opent de vergadering.
De vergadering start met een voorstelronde.

2. Mededelingen, notulen en post
Mededelingen: Thijs (SM) en Claudia (B) kijken vanaf vandaag mee met het RA bestuur.
Notulen: Notulen vorige vergadering zijn zonder wijzigingen aangenomen.
Actiepuntenlijst: Google drive is opnieuw aangepast maar werkt helaas nog steeds niet naar wens. Dit
pakt Geert-Jan verder op.
Besturenavond is niet doorgegaan aangezien er teveel afmeldingen waren. Voor volgend jaar staat hij
weer op de planning.
Insignes: helaas is er maar 1 groep geweest die insignes heeft aangevraagd; het wordt interessant als
er 150 insignes tegelijk besteld worden. Mocht je vragen hebben dan kun je terecht bij Bas (P).
CWO Kielboot4: 1 afgerond
Regioraad Regio Roermond; Geert-Jan en Sander zijn naar de Regioraad geweest; er niemand van
de betrokken groepen.
Post:
Vanuit de Regio komt er voor iedere groep uit Regio Roermond een envelop.
Digitale post is doorgestuurd.
Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan naar bestuur@ra13.scouting.nl
3. Activiteiten
Evaluatie Stafactiviteit: Er waren stafleden vanuit vier groepen aanwezig. Vrijdagavond pub-quiz, twee
activiteiten in Amsterdam; de eerste activiteit was geslaagd; de middagactiviteit viel tegen, mede door
het weer. De sfeer was goed. Een zeer geslaagd weekend.
Evaluatie LSZW : F is geweest, SM niet (teveel andere weekenden). Veel regen waardoor de
wedstrijd halverwege afgelast werd. 4e of 5e plek behaald.
Jaarplanning 2018 vaststellen; zie concept hieronder
Voorstel Jaarplanning 2018
Datum
Activiteiten Admiraliteit
Activiteiten Regio Roermond
19 januari
Startavond moduleweekend
20 januari
Stafledenweekend
20 januari
RNTC vergadering
9-11 maart
Module weekend
16 maart
RA vergadering
30 mrt-2
Zeilweek
apr (Pasen)
18 april
Regio raad Regio Roermond
21 april
Biggetjes (DOT)- en zwijntjesrace
(SM)
Mei/juni
Japi dag Regio Roermond
Mei/juni
DWEK dag Regio Roermond
2 juni
100 jaar Scouting in
Roermond
1

Opmerkingen
F
F
F
Oirschot
MT

Scouts
Welpen
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15 juni
6 - 15 aug
Sept.2018

RA vergadering
Nawaka

14 sept.
29 en 30
september
11 okt.

RA + RNTC vergadering
LSZW

14 nov.
16 nov.
14 dec.

B
RSW Regio Roermond

Explorers
JvG

Speltak Coörd. overleg

Voor
speltakcoördinatoren

Regio raad Regio Roermond
Besturenavond
RA vergadering

F
P

Zwijntjes- en Biggetjesrace 2018
Deze staat altijd in het Hemelvaartsweekend gepland; echter wordt een lang weekend dan gebroken
door één activiteit. Ook valt het dit jaar aan het einde van de meivakantie voor veel scholen. Om deze
reden is besloten dat het verplaatst wordt naar een losse zaterdag namelijk 21 april. De aanwezige
groepen hebben aangegeven dat ze dan kunnen.
Stafledenweekend 2018
Locatie: F
Eten: regelt het bestuur
Aanmeldingen: Lanne
Ontbijt voor slapers: F
Programma: SM + P
Kosten: 50% voor RA, 50% per persoon (evt. is er een bonnetje mogelijk voor groepen die dit willen
betalen voor hun stafleden).
Zeilweek 2018
De zeilweek organisatie komt met het voorstel om de zeilweek in het Hemelvaartsweekend te
plannen. De groepen zijn uitgegaan van het paasweekend in hun planning. Het blijft staan in het
paasweekend.
Op 1 februari start de aanmelding, op 1 maart is de sluitingsdatum. Dit zodat de opgaven tijdig binnen
zijn, zodat er niet op het laatste moment het bericht komt dat niet iedereen kan deelnemen.
Dringende vraag vanuit de groepen is om voor 1 februari alle informatie aan de groepen te laten
weten: aanmeldprocedure en kosten, zodat er niet meerdere infobrieven door de groepen naar de
leden gaan.
Er wordt gezocht naar een nieuw vertier en plezier team; deze kunnen zich melden bij zeilweek@
Mocht je willen aansluiten bij de kookstaf dan kun je dit aangeven.
Instructeurs zijn ieder jaar weer echt nodig. Dus heb je instructeurs, laat ze zich aanmelden!
Begin januari worden de data van het ZI2 traject doorgegeven via de RNCT contactpersonen. Kijk
alvast binnen de eigen groep wie dit willen gaan doen.
NaWaKa
• BSM; compleet
• MT; alleen WVA
• P; compleet
• F; niet
• B; compleet
• SM; niet
• Jvg; compleet
• TWV: niet
• DOT; niet
Er is een infodag voor stafleden op 17 februari, locatie is nog niet bekend; de P geeft aan dat deze
dag heel informatief is.
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4. Trainingszaken
Moduletraining (oude Start- en programma training)
Aanmeldingen lopen binnen; het aantal deelnemers is 1 persoon boven het minimum. Ga in de groep
nog even na of er nog meer gegadigden zijn. De sluitingsdatum is 10 januari.

5. Nautisch technische zaken
Kielboot 4 traject bij Frissen: er zijn vier kandidaten geweest, 1 kandidaat is geslaagd.
Kielboot 4+ traject: er zijn vier kandidaten die inmiddels twee jaar bezig zijn; helaas gaat het steeds
mis bij het afrondingsweekend i.v.m. het weer. Nu zijn er data gepland in het voorjaar.
Insignes: Landelijk is aangekondigd dat de insignes gaan veranderen; zo komt er een insigne ‘welkom
aan boord’ en er komen speltaktekens. De nautische tekens worden ook vierkant omdat het
kwalificatie tekens zijn (nu zijn het zeskanten).
Motordrijver; hier komt ook een aanpassing, aangezien sommige dingen niet haalbaar zijn omdat dit
door leveranciers gedaan wordt.
Buitenboordmotor 3 examen; je dient ook een theorie buitenboordmotor 3 af te leggen; een vaarbewijs
geeft vrijstelling.
MBL: MBL (machtiging boot leiding) wordt komend jaar vervangen door de APLP training.

6. Bestuurszaken
Thijs [SM] en Claudia [B] kijken mee. Verder blijven wij vanuit het bestuur vinden dat het goed is om te
vernieuwen.

7. Rondje groepen
DOT; ZV schipper is een halfjaar op reis naar Australië. Verder loopt alles prima.
TWV: bij de D gaat het goed 23 kinderen, 7 stafleden bij de ZV zijn er net genoeg stafleden 18 leden,
dit is wel weinig. WVA is wel groot. In januari gaat het schip weer de werf op en wordt de CVO keuring
gedaan.
BSM: groepen zijn goed gevuld, sloep ligt op de kant voor onderhoud. Alle stafleden zijn opnieuw
ingedeeld om er voor te zorgen dat alle teams goed bedeelt zouden zijn. Dit heeft goed uitgepakt. Het
welpenlokaal is klaar en dat is prettig.
JvG: Het gaat goed. Er zijn nieuwe stafteams. Goed gevulde stafteams en speltakken. Ook is er een
loodsengroep gestart. Er mag weer overnacht worden; wel zijn ze nog bezig met de vuilwatertank. Er
mag niet verhuurd worden door de gemeente. Nu wordt er gewerkt aan de drijvende steiger.
B: Gaat goed. Zes nieuwe stafleden, maar een heel jong team. Vooral bezig met NaWaKa om in beeld
te krijgen hoeveel procent van de groep mee gaat. Het schip is goedgekeurd.
SM: goed gevulde spektakken. De Snorkels (5 tot 7 jarige) lopen erg goed. Grote stafteams maar wel
veel parttimers, dat maakt het soms wel lastig. Het zomerkamp is normaal altijd de eerste twee weken
van de zomervakantie; dit is nu heel lastig aangezien stafleden dan nog niet klaar zijn met hun
studiejaar. De vraag is dus hoe dit opgelost wordt. Onderhoud aan het schip is gedaan; maar dit is
nog niet goed afgerond.
F: D heel veel kinderen zijn doorgestroomd, maar veel nieuwe kinderen en een wachtlijst. ZV staf
heeft ook een stafleden probleem door parttimers. Er komt een woonwijk naast het gebouw.
P: weinig dolfijnen. Ledenwerfactie van regio Eindhoven heeft niet veel opgeleverd. Er is een
renovatieplan voor het schip dus er wordt al hard gewerkt. Sponsoring wordt aangevraagd.
Bestemmingsplan loopt nog steeds, er zit wel meer vaart in.
MT: ledenaantal is stabiel. Er is een loodsengroep gestart. Er worden twee nieuwe zwaardkasten
geplaatst.
8. Wvttk / rondvraag
Bestuur: het valt op dat er in het rondje groepen aangegeven wordt dat er veel nieuwe stafleden zijn;
toch zijn er weinig aanmeldingen voor de moduletraining.
TWV: heeft twee valken te koop, WVA is op zoek naar een nieuwe vlet.
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Er is deelgenomen aan de Landelijke roeiwedstrijd. Het lijkt de groep leuk om met een grote groep
vanuit de RA te gaan.
Geert-Jan: er wordt nog gezocht naar iemand die de kascontrole wil doen tijdens het
stafledenweekend. Bas (P) wil dit wel doen.
B: zijn er groepen die samen de reis naar NaWaKa willen maken; de JvG geeft dit ook aan, ook Cuijk
heeft deze vraag aan onze RA gesteld. Iemand van Scouting Limburg zou dit oppakken; Peter (MT)
gaat deze vraag nog een keer doorspelen.
SM: gaat dit jaar naar Zevenaar op kamp en vraagt zich af of er nog een plan is voor het varen en dan
vooral voor over de waal.
Meegedaan aan de Joti express van scouting Limburg; dit was echt een succes. Het zou leuk zijn als
we dit jaar met meer groepen mee doen.
Volgende RA vergadering:
16 maart, 20.00 uur St. Franciscus Roermond
Volgende RNTC vergadering:
20 januari, 20.00 uur tijdens het stafledenweekend bij de Franciscus
Jaarplanning 2017
Datum
29, 20 sept en 1 oktober
29, 30 sept en 1 oktober
17 november
15 december
Maart 2018

Activiteit
LSZW
Stafactiviteit
Besturenavond
RA vergadering
RA vergadering

Actiepuntenlijst
Actie
ZI2 traject; inventariseren wie deel wil
nemen
Google drive aanpassen
Vlettenkeuring checklist rondsturen

Opmerkingen
Harderhaven
Ardennen
F
F
B

Contactpersoon
Gijs

Datum

Geert-Jan
Gijs

n.v.t.
Voor volgende RNTCvergadering
Start aanmeldingen zeilweek
GCP
1 februari 2018
Einde aanmeldingen zeilweek
GCP
1 maart 2018
*ra13.spellen….gmail.com (wachtwoord is bij deze notulen per e-mail verstuurd)

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

