Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 9 december 2011
Aanwezig: Marieke, Sander, Judith, Lanne, Ilona (Bestuur), Pim, Thijs, Claudia (B), Harold (JvG),
Niels, John (F), Maarten, Bas (P), Niek, Rick, Stefan, Asger, Roy (TWV), Vincent (DOT), Jack, Peter
(MT).
Afgemeld: Jules
Niet afgemeld: Pebbles, BSM.

1. Opening, mededelingen, post en notulen
Opening
20.13 uur: Marieke opent de vergadering.
Mededelingen en ingekomen post
• Wouter en Loes hebben een dochter gekregen genaamd Bo. Gefeliciteerd!
• Geen noemenswaardige berichten die de groepen zelf niet hebben ontvangen.
Notulen 16 september 2011
Voor Nawaka 2014 is nu de opdracht gegeven om het te organiseren, de locatie staat nog niet vast.
Verder zijn de notulen aangenomen zonder wijzigingen, met dank aan Lanne.
2. Activiteiten
Jaarplanning 2012
Datum
14 januari
4-5 februari
9-10 maart
16 maart
23 maart
25 maart
14 april
12 mei
17-20 mei
2 weken later
15 juni
7 september
14 september
15 september
28-30 september
November
14 december

Activiteit
Forumdag (Jules, Sander en Judith misschien)
Stafledenweekend
Training Praktijkbegeleiders
RA vergadering
RNTC vergadering
Afstemdag
KVR
Zwijntjes/Biggetjesrace
Zeilweek
Examendag
RA vergadering
RNTC vergadering
RA vergadering
Examendag
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden
KVR
RA vergadering

Locatie
Amersfoort
BSM, Venlo
nog niet bekend
Franciscus, Roermond
TWV, Heel
TWV, Heel
Harderhaven
Terwindtvaarders, Heel?
Beatrix, Roermond
nog niet bekend
DOT, Maasbracht
Terwindtvaarders, Heel
Terwindtvaarders, Heel
nog niet bekend
Harderhaven
nog niet bekend
Philips, Eindhoven

Stafledenweekend
Vorige vergadering is het volgende afgesproken:
Het stafledenweekend begint 4 februari om 18.00 uur bij de BSM in Venlo. De BSM biedt het gebouw
aan en zorgt voor drinken (contactpersoon is Koen 06-17632235). Het avondeten wordt verzorgd door
de Terwindtvaarders, Beatrix en de Franciscus. De Oude Tip zorgt voor het toetje en Stella Maris voor
het ontbijt. Overige taken zullen door de andere groepen worden uitgevoerd.
Tijdens het stafledenweekend worden 2 modules aangeboden (scout academy en spel). Deze
modules zijn nodig voor stafleden die hun bevoegdheid hebben gehaald via het oude systeem. Met
deze aanvullende modules zijn ze volgens de nieuwe eisen bevoegd staflid. Voor stafleden die de
start en programma training nog niet hebben gedaan, zijn dit de eerste 2 modules die ze dan alvast
hebben gedaan. Het is dus voor iedereen nuttig om deze te volgen.
Lanne stuurt nog een uitnodiging. Het is wel belangrijk dat je je aanmeldt, zodat er voldoende eten is.
Zeilweek
CWO heeft een nieuw systeem voor instructie, om als RA hieraan te kunnen voldoen, is er een
inhaalslag nodig, niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de instructeurs. Er moet een extern
iemand komen voor de ZI2 bevoegdheid. Hiervoor willen we de Zeilweek gebruiken plus nog een
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extra dag voor de instructeur vóór de Zeilweek. Om dit allemaal op tijd voor elkaar te krijgen, wordt de
Zeilweek dit jaar opgeschoven naar Hemelvaart (17-20 mei).Dit betekent dat de Zwijntjesrace voor de
Zeilweek is, dus houdt rekening met het niveau van de boot (eventueel zelf Kb3 examens regelen).
ZI3 instructeurs worden binnen de RNTC geregeld.
Job en Viktor worden weer benaderd om de Zeilweek te organiseren.
Biggetjes/Zwijntjesrace
Dit jaar is er géén RA weekend, daarom is er besloten om de Biggetjes- en Zwijntjesrace niet met
Hemelvaart, maar een week eerder (12 mei) te organiseren, zodat iedereen het lange
Hemelvaartsweekend voor andere activiteiten kan gebruiken. De Franciscus en Stella Maris hebben
afgelopen jaar de Zwijntjesrace gewonnen en zullen het in 2012 de Zwijntjesrace organiseren. Stella
Maris heeft de Biggetjesrace gewonnen en zullen deze dan ook in 2012 organiseren. Er wordt
voorgesteld om de Biggetjes- en Zwijntjesrace deze keer in Heel te organiseren.
Overige activiteiten
De training voor praktijkbegeleiders wordt 9-10 maart georganiseerd, locatie volgt nog.
Er staat nu een examendag voor 15 september gepland, afhankelijk van de behoefte zal de locatie
bepaald worden en ook het weer kan voor een verplaatsing zorgen.

3. Trainingszaken
Per groep dienen nu de praktijkbegeleiders bekend te zijn. Verder wil het trainersteam weten of je de
trianing via de RA of via de regio wilt volgen. In onderstaande tabel een overzicht van de
praktijkbegeleiders per groep.
Groep
TWV
Philips
Franciscus
JvG
Beatrix
SM

Training
Binnen RA
Al gedaan
Binnen RA
Al gedaan
via regio
Binnen RA
Binnen RA

Mark Twain

Binnen RA

DOT
BSM

Binnen RA
?

Wie
Sander + Paul
Fadi + Nienke + Arjan
Nog bespreken
Moas + Harold
Job + Ruben + Carola
Monique + Rianne + Merel +
Lanne + Martin + Marieke
Roxanne (na zoka) + iemand
van landtak
Julia + Maikel
?

Opmerkingen
Nog aan Liesbeth doorgeven
Nog aan Liesbeth doorgeven
Willen training wel bijwonen voor
ervaringsuitwisseling
Nog aan Liesbeth doorgeven
Nog aan Liesbeth doorgeven
Nog aan Liesbeth doorgeven

4. Nautisch technische zaken
De CWO inhaalslag heeft de komende periode prioriteit.
Verder zijn de examendagen van het afgelopen seizoen niet doorgegaan vanwege een gebrek aan
wind. Deze worden dus doorgeschoven naar het voorjaar (misschien vóór de Zeilweek). Dit wordt in
de RNTC vergadering bepaald, dus belangrijk is om de examenbehoefte te peilen.
Er zijn roeiboot (Beatrix) en Motorboot (BSM) examens geweest.
Er is weer een Wachtschependag geweest. Voor deelname aan NaWaKa 2014 moet je schip
goedgekeurd zijn!!! Als je een schip hebt, volg dan de wachtschepen info goed. Jules wil dan ook een
RNTC vergadering organiseren specifiek voor de technische mensen, die zich specifiek met de
technische zaken van het schip bezig houden.
De vlettenkeuring moet 2 jaarlijks plaatsvinden. Binnen de RNTC is afgesproken om dit jaarlijks te
doen. Geert-Jan gaat de vlettenkeuring coördineren. Er komt 1 lijst die de hele RA dan kan
gebruiken. Er komt per groep 1 persoon die bij andere groepen mag gaan controleren. De controle
wordt uitgevoerd als functionaris, niet als persoon en afkeuring is slechts een advies.
Het RA weekend is daar een goed moment voor. Elke groep zorgt voor 1 persoon die de vletten van
andere groepen kan gaan controleren.
Het idee is:
e
1 jaar geen admiraliteitsweekend: vlettencontroleurs gaan op roulatiebasis bij een andere groep
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vletten keuren.
e
2 jaar wel admiraliteitsweekend: de vlettencontroleurs gaan gezamenlijk de vletten keuren en
hierover bespreken wat belangrijk is en wat discutabel is.
Scouting Nederland heeft i.v.m. scout academy ook een nieuw systeem voor insignes. Een aantal
insignes vervallen in nieuw systeem, zoals zwemmen, kanoën, werfbaas en, dolfijnen-zeilen.Hoe gaan
we hiermee om? Dit wordt geagendeerd voor volgende RA vergadering.

5. Bestuurszaken
Aftredende / verkiesbare bestuursleden
Volgens het rooster van aftreden zijn de Voorzitter en de Voorzitter RNTC in 2011 aftredend. Marieke
had al aangegeven niet meer verkiesbaar te zijn. Sander is wel verkiesbaar. Jules heeft aangegeven
dat hij ermee wil stoppen als er een vervanger is gevonden. Er hebben zich geen kandidaten gemeld,
maar het Bestuur is actief gaan zoeken.
Sander neemt de functie van Voorzitter van Marieke over, Roxanne neemt de functie van Voorzitter
RNTC van Sander over (vanaf september, tot die tijd heeft Sander een dubbelfunctie). Judith neemt
de functie van Vicevoorzitter van Jules over, Lanne neemt de functie van Penningmeester van Judith
over en Julia zal de functie van activiteiten coördinator van Lanne overnemen en Ilona blijft Secretaris.
In de vergadering wordt gevraagd of iedereen het ermee eens is als er meteen gestemd wordt.
Iedereen stemt voor, dus het bovenstaande plan is aangenomen per volgende vergadering in maart.
Afscheid van Marieke en Jules zal tijdens het stafledenweekend in februari plaatsvinden.
Voorzitter:
Vicevoorzitter
Penningmeester
Secretaris
Voorzitter RNTC
Activiteitencoördinator

Sander
Judith
Lanne
Ilona
Roxanne
Julia

Website
We willen al 3 jaar een nieuwe website en nu heeft Niek een nieuwe versie gemaakt, de proef ziet er
goed uit. De website wordt nu gevuld met de juiste informatie en hopelijk is de nieuwe website vóór
volgende vergadering in de lucht.
Financiën
Er staat nu meer dan €2500 op de RA rekening, in de Bestuursvisie is vermeld dat €2500 het
maximum is voor de financiële buffer. Om deze buffer te verkleinen, wil het bestuur het
stafledenweekend (drank is wel voor eigen rekening) van de RA rekening betalen. Waarschijnlijk
zullen er meer activiteiten volgen waar de RA aan zal bijdragen, maar het stafledenweekend is een
begin.
Een andere financiële mededeling is dat geld alleen wordt overgemaakt naar de groepen
(=penningmeester) en niet naar privé rekeningen om te transparantie te waarborgen. Je kunt het dan
zelf verder regelen met penningmeester.
Volgende vergadering volgt het financieel jaaroverzicht 2011.

6. Rondje groepen
F: het gaat goed, Dolfijnen hebben nu 25 leden, de ZV 30 en de WV 14, alles gaat voortvarend
JvG: ledenaantal gaat goed, Dolfijnen mogen groeien, ZV zit vol met 24 leden op 3 stafleden, de jonge
stafteams draaien steeds beter. Onderhoud is begonnen, de motorboot krijgt een nieuwe spiegel
zodat de motor er goed op en af kan. Het gebouw waar winteronderhoud plaatsvond, is opgezegd,
omdat er veel gedoe met beheerder is geweest, nu zijn ze op zoek naar een nieuwe locatie.
P: het gaat goed, Dolfijnen zitten met 30 leden vol, er is nu geen WV, volgend jaar wel weer een stuk
of 7 en er zijn 2 stafleden van buitenaf (van landscouts)
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TWV: het gaat goed, morgen gaan vletten uit het water, ze hebben lekker geboomd, het was gezellig.
Er is dit jaar voor de 4e keer ingebroken! Ze hebben geen paus meer, er heeft een monteur naar de
Imperator gekeken en nu rookt Imp niet meer.
DOT: ze hebben ook 2 nieuwe stafleden van buitenaf, en er komt er nog een bij. Ze zijn met de
gemeente in gesprek over nieuwe ligplaats, ze willen uit de haven (is nog gedoogd) en willen een
locatie dichter bij zeilwater.
SM: ze hebben een bestuurswissel, Marieke is de nieuwe voorzitter, Martin is groepsschipper en Rob
H is nu ook lid van het bestuur, en neemt op termijn de taken van Ted over, verder loopt alles
gesmeerd. Ook zij zijn begonnen met onderhoud. De ALV heeft deze keer veel ouders getrokken, de
ouders waren al tijdens de opkomst uitgenodigd om allerlei activiteiten bij te wonen.
 Een ander idee is om de ALV tijdens opkomst te plannen.
MT: de Dolfijnen hebben 2 nieuwe leiding (vrij jong) en zitten nu op 5, volgend jaar kan er worden
doorgeschoven naar de ZV, de groep is stabiel en leiding voor toekomst ziet er goed uit.
B: het gaat goed, ook qua leiding, volgend jaar potentieel nieuwe leiding. Er zijn nu maar weinig
Dolfijnen (12), ook de vriendjesdag heeft weinig opgeleverd, dus Franciscus stuur maar door. Het
Roervendel zit vol en ook de WV gaat goed.

7. Wvttk / rondvraag
John: WV is riemen kwijt
 liggen bij de Beatrix zegt Pim
Sander: bedankt iedereen alvast voor gestelde vertrouwen. De mik van de MT ligt bij TWV.
 Peter: MT is geweest, maar toen wisten ze daar nog van niets.
Vincent: DOT heeft 2 banken van MT. Het hoe zit het met de besturenavond?
 Bestuur had bedacht dat degene die daarover begint het mag organiseren. Sander zegt dat
Casper er ook over is begonnen. Sander ziet het nu positiever en stelt voor om het te
combineren met een RA vergadering.
 volgende RA vergadering (16 maart bij de Franciscus). Lanne en Judith zullen de
uitnodiging/inventarisatie doen via groepscontactpersonen. De besturenavond is voor het
verenigings- en stichtingsbestuur (omdat deze vaak overlappen).
Pim: ze zijn de waterfiets kwijt
Harold: weet er iemand nog een zoka locatie: ideeën?
 Beatrix,
 DOT geeft een adres door van Asselt,
 AdWaKa terrein, de Kis
Marieke sluit de vergadering om 22.25 uur en bedankt iedereen voor het vertrouwen in haar.
Actiepuntenlijst
Actie
Nieuwe insignes
Besturenavond
Biggetjes-/Zwijntjesrace
Zeilweek

Contactpersoon
Ilona
Lanne + Judith
SM +F
Job + Viktor

Datum
16 maart 2012
16 maart 2012
12 mei 2012
17-20 mei 2012

Volgende vergadering:
16 maart 2012, 20.00 uur bij de St Franciscus (Roermond)
 Is tevens Besturenavond
Volgende RNTC vergadering
23 maart 2012, 20.00 uur bij de Terwindtvaarders (Heel)

