Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 16 maart 2012
Aanwezig: Sander, Ilona (Bestuur), Bas, Kees (SM), Stefan (TWV), Patricia, Siri (F), Bas (MT), Laura
(DOT), Pim, Thijs (B), Hai, Ruud (BSM).

Afgemeld: Judith, Lanne, Julia, Roxanne (Bestuur), Jan van Gent.
Niet afgemeld: Philips, Pebbles.

1. Opening, mededelingen, post en notulen
Opening
20.06 uur: Sander opent zijn eerste vergadering als voorzitter. Sander geeft aan dat als er iemand
nieuwe inbreng heeft, of iets anders wil, zeg het meteen, want nu is alles nog nieuw, de komende “15
jaar” blijft het dan zo…
Mededelingen en ingekomen post
Geen noemenswaardige berichten die de groepen zelf niet hebben ontvangen.
Notulen 9 december 2011
De notulen aangenomen zonder wijzigingen.

2. Activiteiten
Terugkoppeling stafledenweekend
Het stafledenweekend van 4-5 februari bij de BSM in Venlo was gezellig, leuk, druk en goed geregeld.
Er zijn +/- 25 mensen blijven slapen. De 2 overgangsmodules (scout academy en spel) waren niet
echt spannend, maar wel nodig voor de start van Scout Academy.
Uit de reacties blijkt dat het stafledenweekend in deze opzet nog steeds zinnig en leuk is, o.a. voor de
uitwisseling van ervaringen en kennis en gezelligheid.
De BSM wordt bedankt voor de organisatie en het beschikbaar stellen van het gebouw, de overige
groepen voor hun bijdrage aan het avondeten en natuurlijk hun aanwezigheid.
Zeilweek
De organisatie van de Zeilweek is in volle gang. Viktor heeft de inschrijf formulieren al rondgemaild.
De deadline voor aanmelden voor de Zeilweek is 28 april.
Een nadeel van de Zeilweek met Hemelvaart is dat dat midden in de landelijke eindexamens valt. Het
is mogelijk om na de examens een extra dag te plannen voor theorie-examens, voor mensen die niet
aan de Zeilweek hebben deelgenomen (en dus nog géén theorie-examen hebben gedaan).
De BSM zoekt nog onderdak tijdens de Zeilweek, Patricia geeft het telefoonnummer van de
verhuurder van hun gebouw door, verder zou het bij de TWV in de Imperator kunnen, maar ook
kunnen ze in tenten op het Beatrix terrein terecht. Dit kunnen ze dus het beste regelen via de
organisatie van de Zeilweek (Viktor)
Roxanne is druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe CGO systeem van CWO. Er is een
inhaalslag nodig, m als RA aan dit systeem mee te kunnen doen, daarom is het belangrijk dat er
zoveel mogelijk instructeurs naar de afstemdag van 25 maart komen (deadline voor opgave is
20 maart). Alle groepen hebben hier ook al een mail over gehad.
Biggetjes/Zwijntjesrace
Zoals afgesproken, zijn de Biggetjes- en Zwijntjesrace niet met Hemelvaart, maar de week ervoor, 12
mei en zal bij de Terwindtvaarder in Heel plaatsvinden. Stella Maris organiseert de Biggetjesrace en
samen met de Franciscus de Zwijntjesrace. Denise is contactpersoon voor de Zwijntjesrace.
Iedereen (aanwezigen RA vergadering) is voor een BBQ voor de staf als afsluiting van de dag. Pim
vraag Leron om dit te organiseren (en Sander vraag hem ook). Ilona stelt een mail op voor de gcp-en
voor de BBQ.
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3. Trainingszaken
Terugkoppeling praktijkbegeleiders training
Het was een leuke training, nu is duidelijk geworden wat eigenlijk de bedoeling van Scout Academy is.
Er gaat toch wel heel veel tijd in zitten. Iedereen (praktijkbegeleiders) weet nu beter wat er van ze
verwacht wordt. Het was een goede zet om deze training RA breed aan te pakken.
Overgangsmodules
Op 4 mensen na heeft iedereen de modules gehaald. Stafleden met een erkenning zijn nu
gekwalificeerd. Nieuwe stafleden hebben nu al 2 van de 12 modules om gekwalificeerd staflid te
worden. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de modules in een weekend worden aangeboden, maar
dat zullen de trainers nog verder uitwerken.
Verder is er nog de vraag of de overgangsmodules nog een keer worden aangeboden voor de
stafleden die deze gemist hebben.

4. Nautisch technische zaken
Afstemdag met CWO-CGO systeem (25 maart)
Deze dag is verplicht voor alle groepen die aan de Zeilweek willen deelnemen. Roxanne heeft 6 maart
hiervoor al een uitnodiging naar de gcp-en gestuurd met informatie over het nieuwe systeem en de
dag zelf. Aanmelden kan tot 20 maart bij Sander (via e-mail).
Nieuwe insignes
Scouting Nederland heeft i.v.m. Scout Academy ook een nieuw systeem voor insignes. Een aantal
insignes vervallen in het nieuwe systeem. Hoe gaan we hiermee om?
Een aantal groepen geven aan dat ze het oude systeem willen behouden, maar de vraag is hoe lang
is dit haalbaar. Een optie is om ziet wat erover op het waterscouting forum wordt gezegd. Ook zouden
we SN kunnen vragen wat er mogelijk is voor nieuwe insignes voor waterscouting. Het bestuur zal
deze vraag meenemen naar de KVR van 24 april.
Er wordt een commissie opgezet die gaan uitzoeken hoe we hiermee verder zullen gaan. Laura en
Patricia willen zich hiervoor inzetten. Ilona mailt de lijst met gcp-en naar Laura, zodat zij de groepen
kan benaderen voor het eerste “huiswerk”, welke insignes heb je nu binnen je groep en welke wil je
graag behouden (= actie voor alle groepen!).
Vaststellen agenda RNTC vergadering (23 maart)
De vergadering van 23 maart gaat niet door omdat de meeste punten 25 maart tijdens de afstemdag
ook aan bod komen. Sander benadert de RNTC contactpersonen hiervoor en bespreekt dit met
Roxanne.
Buiten het CGO zijn er nu geen specifieke punten die naar voren komen.

5. Bestuurszaken
Besturenavond (20 april, Terwindtvaarder, Heel)
Op verzoek van de groepen wordt er 20 april een besturenavond georganiseerd. De voorzitters en
gcp-en van alle groepen hebben hier een uitnodiging van ontvangen. De RA is het platform om
besturen samen te brengen. Meld je aan vóór 6 april en geef aan welke onderwerpen je graag wilt
bespreken, dan kan er een agenda worden opgesteld en kun je als bestuur bepalen voor welke
bestuursleden het interessant is om deze avond bij te wonen.
Website
Het heeft even geduurd, maar we hebben nu eindelijk een nieuwe website in de SN stijl. We waren al
bezig met een eigen website (met dank aan Niek), maar toen we bezig waren om deze online te
krijgen, heeft SN de joomla versie online gezet. Deze gaan we vanaf nu dus vullen en gebruiken. De
agenda is al gevuld met de activiteiten en vergaderdata, de notulen van 9 december staan er al op.
Vanaf nu kunnen we ook informatie over activiteiten plaatsen. Heb je nieuws of informatie voor op de
website, geef dit dan door aan Ilona, dan zorgt zij dat dit erop komt.
Neem alvast een kijkje: https://ra13.scouting.nl/
SOL
Op dit moment zijn er een aantal mensen die in SOL geregistreerd staan bij de “speleenheid”
Admiraliteitsraad, deze lijst is verouderd en het is de vraag wie hier nu in zouden moeten staan, gcp-
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en bijvoorbeeld. Deze lijst gebruiken we op dit moment namelijk niet. Dit wordt meegenomen in de
bestuursvergadering.
Financiën
Vanwege de afwezigheid van penningmeester, volgt het financieel jaaroverzicht 2011 de volgende
vergadering.

6. Rondje groepen
F: Alles zit best vol, ze zoeken nog een kampterrein voor de D, een weiland is voldoende. Ideeën:
Hasselt of Ophoven. ZV gaan naar Lith, VW gaat naar Friesland. Op dit moment hebben ze vrij grote
stafteams.
JvG: Per 1 april hebben ze geen gebouw meer, het schip is afgelopen dinsdag voor keuring en
onderhoud naar Maasbracht gesleept. Met de speltakken gaat het goed, leden aantal is stabiel.
Verschuiving van stafleden tussen de speltakken plaats gevonden. Ombouwen en schilderen van
motorvlet is voltooid. ZV en D gaan op zomerkamp naar de Asseltseplassen. Hebben hiervoor
toestemming gekregen van bosbeheer en provincie. Zijn nu bezig met evenementenvergunning aan te
vragen. WV gaat op zomerkamp in Friesland.
TWV: Het loopt goed, de vletten zijn bijna klaar, de valken zijn voor het eerst onderhouden. D zijn vol,
WV is vol, ZV kan nog meer bij.
DOT: Zijn een nieuwe ligplaats aan het zoeken en zijn daarvoor met gemeente in gesprek. Er wordt
geen flat gebouwd op speelveldje. Er is een lid aan koolmonoxide vergiftiging overleden, dit was erg
heftig voor de groep en heeft de groep hecht gemaakt.
SM: Het loopt fijn, de stafteams worden klein, ook minder jeugdleden, er kan meer bij, verder gaat het
goed.
MT: Het gaat zijn gangetje, vletten gaan binnenkort het water in. In Nederweert is dit jaar een
internationaal kamp, NICES van 28 juli tot 12 augustus voor land- en waterscouting, waar de MT ook
aan meedoet. Ze zijn nog op zoek naar vrijwilligers, dus meldt je bij Bas. De MT bestaat dit jaar 20
jaar, komt nog een feestje!
B: De D is een beetje leeg, ZV zit redelijk vol, volgend jaar naar 5 bakken. Winteronderhoud ging
moeizaam door vorst en planning. Zomerkamp in Maastricht van 27 juli tot 4 augustus. De Triton moet
waarschijnlijk een nieuwe motor, maar het is nog niet duidelijk wie dit gaat betalen.
BSM: Het gaat goed, D zitten vol, ze hebben nu 10 oppies, ZV en WV zijn vrij klein, vorig jaar te
weinig leiding, maar dat gaat nu weer beter. De voorzitter blijft toch nog een jaar. De herindeling van
het terrein is nu klaar, daar zijn ze content mee.

7. Wvttk / rondvraag
Bas: een laatste oproep voor een fok die ze nog steeds kwijt zijn?
 klapbankjes moeten nog worden opgehaald door MT bij DOT.
Thijs: NaWaKa 2014 is in Roermond! Locatie: Hatenboer of het Solar terrein.
Pim: ze zoeken nog steeds de oranje waterfiets.
Casper: de Franciscus gaat zondags van 13 tot 17 uur weer zeilen tot aan de Zeilweek, gemotiveerde
mensen die ook instructie willen, kunnen meedoen, Casper is contactpersoon (06-29346689),
als hij niet opneemt, dan moet je nog een keer bellen, want hij belt niet terug.
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Sander sluit de vergadering om 22.12 uur.

Actiepuntenlijst
Actie
Biggetjes-/Zwijntjesrace
Zeilweek
Nieuw insigne systeem
Insignes binnen SN
“huiswerk” insignes
Gcp lijst mailen naar Laura
Leron vragen voor org. BBQ 12 mei
Mail voor BBQ 12 mei
BBQ 12 mei
Financieel jaaroverzicht 2011
Website vullen

Contactpersoon
SM +F
Job + Viktor
Laura + Patricia
Bestuur
Alle groepen
Ilona
Pim + Sander
Ilona
Terwindtvaarders
Penningmeester
Ilona

Datum
12 mei 2012
17-20 mei 2012
15 juni 2012
14 april 2012 (KVR)
15 juni 2012
z.s.m.
z.s.m.
z.s.m.
12 mei 2012
15 juni 2012
15 juni 2012

Deadlines deelname activtiteiten
Activiteit + Datum
Afstemdag 25 maart
Besturenavond 20 april
Zeilweek 17-20 mei

Contactpersoon
Sander + Roxanne
Lanne + Judith
Viktor + Job

Deadline
20 maart 2012
6 april 2012
25 april 2012

Volgende vergadering:
15 juni 2012, 20.00 uur bij de Oude Tip (Maasbracht)
Volgende RNTC vergadering
7 september 2012, 20.00 uur bij de Terwindtvaarders (Heel)

