Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 14 september 2012

Aanwezig: Sander, Lanne, Roxanne, Julia, Ilona (Bestuur), Pim (B), Laura, Vincent (DOT), Ivo,
Pascal, Ralf (JvG), Bas, (P), Rick, Stefan (TWV), Benno, Tom (F), Nick (SM), Jeroen, Jelco (BSM)
Afgemeld: Judith (Bestuur), Peter (MT)
Niet afgemeld: -

1. Opening, mededelingen, post en notulen
Opening
20.06 uur: Sander opent de vergadering en begint wederom met een voorstelrondje.
Mededelingen en ingekomen post
Liesbeth heeft een dochter gekregen, Sarah. Gefeliciteerd!
Zeescouting Pebbles wil graag met RA13 om tafel om te bespreken wat we voor elkaar kunnen
betekenen. Het bestuur zal contact met ze opnemen.
Ingekomen post: zie overzicht voor e-mail berichten van juni 2012 tot september 2012.
Datum
Onderwerp
contactpersoon
13-09-2012
vrijwilligers gezocht (WK Wielrennen)
Carla Bastings
06-09-2012
Scoutingdrukwerk.nl
Lars Vermeij
09-08-2012
Beatrixfeest!!
Pim Opheij
03-08-2012
Expeditie Joti
Team EXPEDITIE JOTI 2012
10-07-2012
Waterscouting De Oude Tip: hoe nu verder?
Christophe van Dijken
28-06-2012
Registratie VOG in SOL m.b.t. kosten
Fedde Boersma
28-06-2012
Vacature Steunpunt Scouting Limburg
Karin Dubois
18-06-2012
inventarisatie insignes
Laura Kleinstra
Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan Ilona.
Met deze notulen zal ook een pdf over de aanvraag van een VOG worden toegevoegd.
Notulen 15 juni 2012
Aangenomen zonder wijzigingen.

2. Activiteiten
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden (LSZW) – 29/30 september 2012
SM, F en TWV gaan niet. Het is een erg duur weekend (o.a. transport vletten), huren zou kunnen,
maar daar is het nu te laat voor. Ook kost het veel energie zo’n extra weekend (SM heeft al veel
weekenden gepland).
Andere groepen hebben ook geen behoefte om nog te gaan. Het geld dat hiervoor is gereserveerd
zou voor het stafledenweekend gebruikt kunnen worden (zie volgende punt voor verdere toelichting)
Stafledenweekend 2013
Er is besloten om het weekend op 2 en 3 maart te organiseren. Dit jaar was het stafledenweekend bij
de BSM en vorig jaar bij de Franciscus. Bij Stella Maris mag nog steeds niet in het gebouw worden
geslapen, daarom is het idee geopperd om naar een externe locatie te gaan. Julia gaat naar een
externe locatie zoeken. Het gereserveerde geld voor de LSZW zou voor huur gebruikt kunnen worden.
Ideeën voor workshops: omgaan met moeilijke ouders, programma’s Admiraliteitsweekend 2013 en
een theoretisch afstemmingsblokje motor/zeilen/roeien. Verder nog peilen of er mensen zijn die de
overgangsmodules scout academy en spel nog willen doen en wellicht volgen er nog extra workshops
na de praktijkbegeleiders bijeenkomst.
Volgende vergadering zullen de taken voor de organisatie worden verdeeld.
Zeilweek 2013
Tijdens de RNTC vergadering is besloten dat de Zeilweek in 2013 weer met Pasen is, 29 maart tot 1
april. Pim vraagt na of dit bij de Beatrix kan. Viktor wil de Zeilweek weer organiseren. Wie zou hem
willen helpen bij de organisatie? Zeilervaring is hiervoor niet nodig.
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Admiraliteitsweekend 2013 (+ Biggetjes- en Zwijntjesrace)
Ook in 2013 is het Admiraliteitsweekend weer met Hemelvaart, van 9 t/m 12 mei.
Chris, Arjen, Marjolijn en Marc van de Beatrix hadden het idee om dit weekend te organiseren, maar
hebben zich toch teruggetrokken. De Jan van Gent bestaat volgend jaar 30 jaar en wil dit graag met
de RA vieren tijdens een RA weekend in Maastricht. Ivo zal chef organisatie zijn, ondersteund door de
schippers van de speltakken en hun Jubileum commissie. We zijn nog op zoek naar 2 mensen van
een andere groep die de Jan van Gent willen helpen bij de organisatie van het RA weekend en ook
zoeken we weer speltakcoördinatoren voor de Dolfijnen, Zeeverkenners en Wilde Vaart.
De gcp-en worden verzocht om voor 15 oktober contactpersonen voor de deelnemende speltakken
door te geven (mailen naar admiraliteitsweekend@ra13.scouting.nl), wellicht komen hier al
speltakcoördinatoren uit. Ilona zal de e-mail adressen van de organisatie aan het bovenstaande
mailadres toevoegen.
Tijdens het stafledenweekend van 2 maart zullen de programma’s worden verdeeld. In principe zou de
Oude Tip de Biggetjesrace organiseren en Stella Maris de Zwijntjesrace, maar dit hoeft dus niet. Het
idee om roeien en wrikken aan de Zwijntjesrace toe te voegen, wordt geopperd, dus misschien ook
vrijwilligers die dit willen organiseren.

3. Trainingszaken
Bijeenkomst Praktijkbegeleiders
5 oktober staat de praktijkbegeleiders bijeenkomst gepland. Deadline voor aanmeldingen was 15
september. Er zijn pas 2 reacties binnen, graag voor woensdag 19 september alsnog reageren, zodat
er voldoende tijd is om te besluiten of het door kan gaan (reacties naar training@ra13.scouting.nl!)
Start- en Programma training
Vooralsnog is een onderdeel van de start- en programmatraining gepland op 11 en 12 januari. De
startavond staat gepland op 3 november.

4. Nautisch technische zaken
Terugkoppeling RNTC vergadering
Er zijn acties voor roeien, zeilen en motorboot uitgezet. Pascal heeft interesse in het zeilonderdeel.
Bas gaat Geert-Jan helpen bij de vlettenkeuring. Er komt géén RA13 theorieboek. Pascal gaat bij
RA14 navragen hoe zij het geregeld hebben met de motorboot examens. Zorg dat de PvBs afgerond
zijn voordat de vletten uit het water zijn (anders zou het nog bij de TWV kunnen, want daar blijven 2
vletten in het water). 2x per jaar is er een afstemdag voor de verschillende disciplines. 18 november
staat de volgende gepland. Meer informatie over de RNTC vergadering staan in de notulen van 7
september (ook te vinden op de website).
Het voorstel is om net als vorig jaar de RNTC-vergadering in het voorjaar te combineren met een
afstemdag. 's Morgens om 10.00 uur vergaderen en daarna om 11.00 uur komen alle instructeurs om
de rest van de afstemming (praktijk - zeilen). Dit zou 10 of 17 maart kunnen, dit wordt tijdens de
volgende vergadering (14 december) besloten. Tijdens het stafledenweekend zou het ook goed zijn
om een theoretisch afstemmingsblokje motor/zeilen/roeien te doen.
5. Bestuurszaken
Besturenavond
De volgende besturenavond staat gepland op 16 november, waarschijnlijk bij de Beatrix. Judith zal
nog een uitnodiging versturen met meer informatie.
Jaarplanning 2013
Hieronder de voorlopige jaarplanning voor 2013. Volgende vergadering zullen de locaties voor de RA
en RNTC vergaderingen vastgesteld worden. De examendagen worden later vastgesteld, afhankelijk
van examenbehoefte.
Datum
januari
2-3 maart
10 of 17 maart

Activiteit
Forumdag
Stafledenweekend
RNTC vergadering + afstemdag
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Opmerkingen

e

1 week v/d maand
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15 maart
29 maart – 1 april
april
9-12 mei
voorjaar
14 juni
6 september
13 september
najaar
Eind september
November
13 december

RA vergadering
Zeilweek
KVR
RA weekend - Zwijntjes/Biggetjesrace
Examendag
RA vergadering
RNTC vergadering
RA vergadering
Examendag
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden
KVR
RA vergadering

e

2 week v/d maand
Beatrix
Maastricht
e

2 week v/d maand
e
1 week v/d maand
e
2 week v/d maand

e

2 week v/d maand

6. Rondje groepen
Franciscus: Dolfijnen hebben iets minder leden, maar de rest zit vol. Ze doen mee met de
Sinterklaasintocht (komt dit jaar in Roermond Nederland binnen).
Schippers: D: Bram, ZV: Benno, WV: Jop & John
Jan van Gent: Dolfijnen zitten vol, Zeeverkenners hebben iets minder leden, Wilde Vaart is een grote
groep en de loodsen ook, stafleden zijn van spektakken gewisseld. Er wordt gewerkt aan het
wachtschip. 22 september hebben ze een instructieweekend, in Harderhaven.
Schippers: D: moas, + jerome (neemt het over), ZV: Harold, WV: Ivo.
Terwindtvaarders: Vorige week was het overvliegen, het zijn leuke groepen en ze zitten aardig vol.
Schippers: D: Caroline, ZV: Asger, WV: Rick&Stefan(=Strik)
De Oude Tip: Ze hebben een nieuwe tijdelijke ligplaats voor onbepaalde tijd, onderaan de sluis, in de
linzenkom, er zijn nog geen voorzieningen, er is wel riool en stroom, maar ze krijgen nu subsidie, dus
hebben nog geen haast om het een en ander aan te sluiten. Ze moeten nog even kijken hoe het met
hoog water gaat deze winter, maar zijn erg tevreden met nieuwe locatie. De verhuizing is ook te zien
via 3ml.nl, nieuwsuitzending van 10-9-2012 (na 19 minuten). Ze hebben de grootste verkennersgroep
ooit, maar weinig stafleden.
Schippers: D: Joosje, ZV: Chris
Stella Maris: Er zijn nu 17 Scheepsmaatjes, de Troep zit vol en de Stam er vol. Er zijn nu weinig
stafleden, maar de stamleden helpen, dus het is aardig opgelost.
Schippers: D: Liza, ZV: Denise, Stam: Joost
Mark Twain: Heeft weinig staf,3 bij de Dolfijnen, 2 bij de Zeeverkenners (op 17 kids) en 2 bij de Wilde
Vaart die willen stoppen. Ze hebben nu een stafledenweekend met de landgroep om te kijken hoe ze
verder kunnen gaan.
Beatrix: De Titon ligt nog steeds in water (is er nooit uit geweest), ze hebben weinig Dolfijnen, maar
het groeit, de Zeeverkenners hebben bijna een wachtlijst, de Wilde Vaart heeft 3 of 4 leden en 1
staflid, de Spetters gaan door. Het Beatrix feest was leuk, het kamp ook en hadden wel mooi weer.
Schippers: Dolfijnen: Josefine, Roervendel: Claudia, WV: Jacco, Spetters: Judith, Ineke is
Groepsschipper en Maarten Technische Staf.
BSM: Het dak is gecontroleerd, het risico is verwaarloosbaar klein voor asbest en ze kunnen er tot
2024 mee vooruit, nu kan het lek gemaakt worden. De Dolfijnen en Zeeverkenners zitten vol, de
Loodsen zijn met z’n vieren en ze zoeken Dolfijnen staf.
Schippers: ZV: Jelco, WV: Esmee
Philips: Ze hebben nu weer Wilde Vaart, maar nu geen Loodsen meer, de Zeeverkenners zitten vol en
de Hagar ligt op kant.
Schippers: D: Arjan, ZV: Winnie, WV: Wilco, Orca’s: Christa
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7. Wvttk / rondvraag
Bas: er is geen reactie op mail Laura over de insignes gekomen. De Jan van Gent wil nog wel
reageren en zal rechtstreeks naar Winnie mailen (voor 15 oktober). Ze hebben een optimist op de
Westeinderplassen laten zinken, dus als iemand hem vindt, dan willen ze die graag terug.
Julia: is iemand bekend met beursvloer? Scouting maakt daar goed gebruik van, interessant om iets
voor elkaar krijgen. Voor meer informatie even googelen.
Jelco: wil meer weten over optimisten en gaat met Bas praten.
Ilona: geef even door als er veranderingen/aanpassingen voor de maillinglijsten van de RA, RNTC en
gcp-en zijn. De ra13.scouting.nl e-mail adressen worden op de website geplaatst.
Sander sluit de vergadering om 22.06 uur.
Actiepuntenlijst
Actie
Nieuw insigne systeem
VOG aanvragen
PvBs afronden
Locatie stafledenweekend
Contactpersonen speltakken doorgeven
Kandidaten Start- en programmatraining
Contact met Pebbles
Format voor stukje groep voor website

Vrijwilligers gezocht voor:
“vacature”
Organisatie Zeilweek
Organisatie RA weekend 2013
Speltakcoördinatoren

Contactpersoon
Winnie
Iedereen die het nog niet heeft
Instructeurs
Julia
Gcp-en
Gcp-en
Bestuur
Bestuur

Datum
15 oktober 2012
31 december 2012
1 december 2012
14 december 2012
15 oktober 2012
14 september 2012
z.s.m.
23 november 2012

Melden bij:
Viktor
admiraliteitsweekend@ra13.scouting.nl
admiraliteitsweekend@ra13.scouting.nl

Datum
14 december 2012
14 december 2012
14 december 2012

Volgende RA vergadering:
14 december 2012, 20.00 uur bij de Philipsgroep (Eindhoven)
Volgende RNTC vergadering
10 of 17 maart 2013, 10.00 uur - locatie volgt nog

Lijst met afkortingen
Afkorting Betekenis
B
Beatrix
BSM
Belletable Stella Maris
DOT
De Oude Tip
D
Dolfijnen
F
gcp
JvG
Kb
KVR
LSZW
MT

St. Franciscus
groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting ZeilWedstrijden
Mark Twain

Afkorting
P
PvB
RA
RNTC
SM
SOL
TWV
VOG
WV
ZV

4

Betekenis
Philipsgroep
Proeve Van Bekwaamheid
Regionale Admiraliteit
Regionale nautisch technische
commissie
Stella Maris
Scout Online
Terwindtvaarders
Verklaring omtrent gedrag
Wilde Vaart
Zeeverkenners
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VOG aanvraag (schematisch)
(Volledige uitleg is terug te vinden in bijgevoegde pdf)
Rechtspersoon (= vereniging of stichting met KvK nr.) moet eHerkenning aanvragen;
betrouwbaarheidsniveau 1 is voldoende
Van de vrijwilliger is het volgende nodig:
Naam, geboortedatum, e-mail adres, BSN en hij moet een DigiD code hebben (of aanvragen) en via
iDeal kunnen betalen.
Aanvrager moet de volgende zaken aankruisen voor de VOG check:
- Informatie
- Personen
- Aansturen organisatie – voor bestuursleden
- Geld – voor penningmeester
Links voor aanvragen eHerkenning en VOG staan in pdf
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