Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 15 juni 2012
Aanwezig: Sander, Judith, Lanne, Roxanne, Ilona (Bestuur), Maarten, Bas (P), Mark, John (F),
Stefan, Rick (TWV), Vincent, Laura (DOT), Ineke, Thijs (B), Bas (SM), Pascal (JvG), Peter, Maaike
(MT), Rob, Nico (BSM)
Afgemeld: Julia (Bestuur)
Niet afgemeld: -

1. Opening, mededelingen, post en notulen
Opening
20.05 uur: Sander opent de vergadering en begint met een voorstelrondje, omdat er steeds nieuwe
gezichten zijn, is het fijn als je weet wie er allemaal aan tafel zitten. Dit houden we erin.
Mededelingen en ingekomen post
Ingekomen post: zie overzicht voor e-mail berichten van maart 2012 tot juni 2012.
Datum
Onderwerp
contactpersoon
04-06-2012
!!!!!!!!!! Regio Opening 8 september 2012 !!!!!!!
Regio Organisatie Team
11-06-2012
agenda + stukken LA 16 juni
Landelijk bestuur SN
21-05-2012
VOG verplichting (2012 gratis)
Fedde Boersma
11-05-2012
Overname demontabele unit/clubgebouw
Patrick Feck
03-04-2012
KVR voorstel eisen vletroeien
Ben Spall
Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan Ilona.
Notulen 16 maart 2012
Afkortingen zijn niet voor iedereen duidelijk, er komt legenda bij de volgende notulen
Actiepunten 16 maart 2012
- Insignes: Winnie zit in een commissie van SN die aan de slag gaan met de waterwerk
insignes. Zij kan input van de groepen gebruiken over welke insignes we willen behouden of
hebben. Laura stuurt een mail met de vraag naar input naar de gcp-en, graag een reactie voor
1 juli, zodat Winnie dit mee kan nemen naar de commissie.
- Website: schrijf een stukje over je groep voor op de RA website, we zoeken nog een
webmaster met Joomla ervaring. Tijdens de besturenavond is gesproken over wat een
weekend bij een groep kost, dit willen we ook per groep op de website.

2. Activiteiten
Terugkoppeling Zeilweek
Er is een goede start gemaakt met het CGO voor instructeurs, er was veel enthousiasme en de
eerste pvb’s komen eraan. Het was een goede Zeilweek, met goede verhalen van de kinderen.
Financiën: er is geld over, maar er was te weinig geld, omdat er minder deelnemers waren t.o.v.
instructeurs. De instructeurs hebben daarom €5,- pp betaald. Het overschot wordt bewaard voor
volgend jaar. Het voorstel is om volgend jaar €30,- aan de deelnemers te vragen en niets aan de
instructeurs (wat over is, gaat toch terug naar de groepen). Verder moet de organisatie volgende keer
strakker, 2 weken van te voren aanmelden en betalen en de koelwagen moet uit de bierconsumptie
worden betaald.
De examen dag van 2 juni is niet doorgegaan, omdat Roxanne niet aanwezig kon zijn en zij was wel
nodig in het nieuwe systeem, voor de nieuwe planning zie nautisch technische zaken.
Terugkoppeling Biggetjes/Zwijntjesrace
De voorbereidingen gingen niet helemaal soepel (dubbel georganiseerd), de prijzen voor volgend jaar
e
er dus al. Er was commentaar over het rondje: géén Olympische baan, te klein en géén 3 manche.
Verder is het handig om volgende keer de eisen voor deelname aan de LSZW per klasse toe te
voegen (zie: http://lszw.scouting.nl/). In 2012 zijn de LSZW op 29 en 30 september.
Winnaar Biggetjesrace: DOT
Winnaar Zwijntjesrace KbII: 1:SM, 2:TWV
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Winnaar Zwijntjesrace KbIII: 1:SM, 2:F
Dit betekent dat DOT de Biggetjesrace volgende jaar mag organiseren en SM de Zwijntjesrace. Als er
andere groepen zijn die dit graag willen doen, laat van je horen, bijvoorbeeld de groep de het
Admiraliteitsweekend gaat organiseren.
Door de reddingsbrigade is een filmpje gemaakt van de Biggetjes- en Zwijntjesrace, zie:
http://www.youtube.com/watch?v=Pt073W1wX1Y, de link komt ook op de website.
Admiraliteitsweekend 2013
In 2013 zal er met Hemelvaart weer een Admiraliteitsweekend plaatsvinden. Wie wil dit organiseren?
Chris, Arjen en Marjolijn van de Beatrix willen dit waarschijnlijk wel organiseren bij de Smurfenhaven
in Roermond en misschien wil de Jan van Gent het organiseren. Graag horen we (bestuur) voor 1
augustus wie dit wil doen.
Voor de Dolfijnen is het leuk als ze veel met het thema doen (gebeurt bij de landscouting veel meer)
dan komen ze thuis met een verhaal. Dit hoeft niet perse door de organisatie gedaan te worden, dus
ideeën en vrijwilliger zijn welkom.

3. Trainingszaken
Liesbeth heeft (tijdelijk) haar functie als voorzitter Trainersteam neergelegd (i.v.m. zwangerschap). Ze
hoopt in oktober haar functie langzaamaan weer op te kunnen pakken.
Het plan is dat er nog een bijeenkomst komt voor de praktijkbegeleiders in het najaar en een
moduleweekend (nieuwe start- en programmatraining) in de winter. Actie voor de gcp-en: mail naar
training@ra13.scouting.nl hoeveel kandidaten jouw groep heeft. De opzet van het weekend is nog niet
helemaal duidelijk, maar het is goed om te weten hoeveel kandidaten er zijn.

4. Nautisch technische zaken
Voortgang CWO-CGO systeem
De meeste instructeurs hebben al een portfolio ingeleverd bij Roxanne. Mocht je dit nog niet gedaan
hebben, doe dit dan snel, het initiatief ligt bij de groepen en dit jaar betaald de RA voor de examens
ZI2 en ZI3. 24 juni worden de eerste 3 PVB’s afgenomen en daarna nog 4.
De Jan van Gent heeft mensen die Roxanne kunnen helpen.
17 juni is er een KbIII examen voor de Franciscus, Beatrix, BSM en de Oude Tip. Als je ook nog voor
het zomerkamp examen wil doen, geef dit dan door aan Roxanne, dan kan er een datum gepland
worden.
Vletkeuring
Geert-Jan zou dit tijdens de Zwijntjesrace doen, maar dat is mislukt, dit wordt verder besproken op de
RNTC vergadering.

5. Bestuurszaken
Financieel jaaroverzicht 2011
Het overzicht is besproken. Het is eenvoudig gehouden, maar toch niet voor iedereen duidelijk. Lanne
zal Maarten vragen om te helpen bij een overzichtelijk schema.
Er is geen begroting, omdat er per activiteit een begroting wordt gemaakt en het eventuele overschot
van die activiteiten gaat terug naar de groepen, behalve van het RA weekend, om een buffer te
hebben voor onvoorziene kosten. Het overschot van de Zeilweek is van voorgaande jaren en zal
gebruikt worden om het CGO te financieren. De contributie van de groepen staat er niet bij, maar
wordt vanaf 2012 rechtstreeks bij de groepen geïnd (facturen zijn nog niet verstuurd) en niet via de
regio’s omdat dit in het verleden niet goed verliep.
In de financiële uitgangspunten van de Bestuursvisie staat dat de buffer maximaal 2500,- is, daarom
was het stafledenweekend en de Biggetjes- en Zwijntjesrace gratis en kunnen we de ZI2 en ZI3
bevoegdheden daarmee bekostigen (€120,- per 4 PVB’s). Andere ideeën zijn welkom.

Besturenavond (20 april, Terwindtvaarder, Heel)
e
Succes! Voorstel is om dit 2x per jaar te doen. Volgende zal in de 2 week van november zijn (na de
KVR) en Judith zal dit organiseren. Acties die hieruit voort zijn gekomen zijn:
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-

Er is behoefte aan een overzicht van wat een weekend bij een andere groep binnen de RA
kost.
Het bestuur gaat met de regio Roermond praten over de stem van de RA binnen de regio en
wat de regio voor ons in de Landelijke Raad (LR) kan betekenen
Puntje voor de volgende besturenavond: verzekeringen (bijv. bij inbraak)

6. Rondje groepen
Franciscus: gaat goed, Dolfijnen gaan naar Asselt, Zeeverkenners naar Lith en de Wilde Vaart gaat in
Friesland rondtrekken. Casper is gestopt als groepsvoorzitter. De Dolfijnen kunnen meer leden
gebruiken.
Jan van Gent: het ledenaantal groeit. Het schip wordt gekeurd, het plan is dat het schip binnen 2 jaar
weer vaart. Ze hebben een bierbootje. De Dolfijnen en Zeeverkenners gaan naar Asselt en de Wilde
Vaart naar Friesland. Ze zijn de landlocatie kwijt en krijgen er waarschijnlijk een drijfdok bij.
Terwindtvaarders: gaat goed, Dolfijnen en Zeeverkenners gaan naar Maastricht, de Wilde Vaart naar
Utrecht en Amsterdam. Ze hebben de tenten laten maken (nieuwe ritsen) en hebben nieuwe
zwemvesten. Ze hebben de toneelclub op het terrein gehad (goed voor naamsbekendheid) en er is al
2x ingebroken, buitenboordmotor is gestolen.
De Oude Tip: gaat goed, sleper ligt op de kant. Er is ook ingebroken, geluidsinstallatie en
gereedschap gestolen. Zomerkamp is in Lith.
Stella Maris: gaat goed, sleper ligt ook op de kant, hopelijk voor zomerkamp klaar. Ze gaan op
zomerkamp naar de Biesbosch, de Stam gaat rondvaren. Volgend jaar hebben ze weinig
Scheepsmaatjes.
Mark Twain: gaat z’n gangetje, leidingteam voor toekomst moet in de gaten worden gehouden.
Dolfijnen en Zeeverkenners gaan naar Ophoven, de Wilde Vaart naar NICES (www.nices.nl).
Beatrix: Titon ligt op de kant. De SGL dagen en de watersportdagen Roermond zijn dit weekend.
Zomerkamp is in Maastricht. Er zijn niet veel Dolfijnen, maar het groeit en de zon moet meer gaan
schijnen.
BSM: voldoende Dolfijnen (net geen wachtlijst) en gaan naar Heel, Zeeverkenners en Wilde Vaart is
stabiel en ze gaan naar Stellendam. Dit jaar voor eerst (en laatst) gescheiden op kamp. Ze gaan liever
samen op kamp, de jongere kijken tegen de oudere op en willen daarbij horen, is dus beter voor de
doorstroming. Alles vaart. Ze hebben een probleem met het dak, lekkage, maar dak bevat asbest,
kosten €27000,-, fondsen aanschrijven want gemeente en provincie willen niet mee betalen.
Philips: gaat goed, groep zit vol. De sleper is lek. Er is een filmpje van de Orka’s op youtube
(http://www.youtube.com/watch?v=tBbTFmiSun4) (komt ook op de website). Ze gaan naar de
Westeinderplassen.
7. Wvttk / rondvraag
Sander: Het bestuur wil bij de groepen langskomen om te zien wat we nog meer kunnen betekenen
voor de groepen.
Roxanne: denk aan de portfolio’s!
Vincent: hebben grote vellen papier, neem ze mee als je ze kunt gebruiken
John: we hebben lekke kano’s, hoe kunnen we die repareren? -> autoschadebedrijf
We zijn op zoek naar een boogtent? -> Mariska Boon of defensie (via Pascal, JvG)

Sander sluit de vergadering om 22.08 uur.
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Actiepuntenlijst
Actie
Nieuw insigne systeem
“huiswerk” insignes
Stukje groep voor website
Vrijwilligers organisatie Zwijntjesrace
Organisatie RA weekend 2013
Kandidaten Start- en programmatraining
Portfolio’s naar Roxanne
Webmaster met Joomla ervaring gezocht

Contactpersoon
Laura + Patricia
Alle groepen
Gcp-en
Alle groepen
Alle groepen
Gcp-en
Instructeurs
Ilona

Datum
1 juli 2012
1 juli 2012
14 september 2012
14 september 2012
1 augustus 2012
14 september 2012
z.s.m.
z.s.m.

Volgende RA vergadering:
14 september 2012, 20.00 uur bij de Terwindtvaarders (Heel)
Volgende RNTC vergadering
7 september 2012, 20.00 uur bij de Terwindtvaarders (Heel)

Lijst met afkortingen
Afkorting Betekenis
B
Beatrix
BSM
Belletable Stella Maris
CGO
Competentie Gericht Opleiden
CWO
Commissie Watersport Opleidingen
DOT
De Oude Tip
F
St. Franciscus
gcp
groepscontactpersoon
JvG
Jan van Gent
Kb
Kielboot
KVR
Kleine Vlootraad
LA
Landelijke Admiraliteit
LR
Landelijke Raad

Afkorting
LSZW
MT
P
PVB
RA
RNTC
SM
SN
TWV
VOG
ZI
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Betekenis
Landelijke Scouting ZeilWedstrijden
Mark Twain
Philipsgroep
Proeve Van Bekwaamheid
Regionale Admiraliteit
Regionale nautisch technische commissie
Stella Maris
Scouting Nederland
Terwindtvaarders
Verklaring omtrent gedrag
Zeil Instructeur

