Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 14 december 2012

Aanwezig: Sander, Judith, Ilona (Bestuur), Rick, Luuk, Chris (TWV), Winnie, Bas (P), Pim, Maud (B),
Bas (SM), Ivo (JvG), Peter (MT), Guus, Bram (F), Vincent (DOT)
Afgemeld: Lanne, Roxanne, Julia (Bestuur)
Niet afgemeld: BSM

1. Opening, mededelingen, notulen en post
Opening
20.11 uur: Sander opent de vergadering en begint wederom met een voorstelrondje.
Mededelingen en ingekomen post
Beatrix: er is er veel gesloopt tijdens het Beatrixfeest (tent, toilet etc.), erg jammer!
Ingekomen post: zie overzicht voor e-mail berichten van september 2012 tot december 2012.
Datum
Onderwerp
contactpersoon
09-12-12
Ardennentocht 2012
Lambert Smeets
07-12-12
Verzending aanvulling agenda en regiovragen
Landelijk bestuur SN
28-11-12
Explo-Limburg
Tom Haagmans
18-11-12
wetgeving mbt het activiteitenbesluit
Harrie W.M. Heldens
04-11-12
Forumdagen waterwerk 2013
Eelco Maljaars
22-10-12
HERINNERING WORKSHOPS NAJAAR 2012
Steunpunt Scouting Limburg
18-10-12
Sociale veiligheid binnen je groep
Fedde Boersma
26-09-12
Nieuw aanbod voor explorers en roverscouts
Steunpunt Scouting Limburg
15-09-12
Een bericht van de Oude Tip over hun nieuwe locatie! Christophe van Dijken
Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan Ilona.
Notulen 14 september 2012
Aangenomen zonder wijzigingen

2. Activiteiten
Jaarplanning 2013
Datum
11-12 januari
12 januari
23-24 februari
10 of 17 maart
15 maart
29 maart – 1 april
april
9-12 mei
voorjaar
14 juni
6 september
13 september
najaar
Eind september
1 november
November
13 december

Activiteit
Start- en programma training
Forumdag + KVR
Stafledenweekend
RNTC vergadering + afstemdag
RA vergadering
Zeilweek
KVR
RA weekend - Zwijntjes/Biggetjesrace
Examendag
RA vergadering
RNTC vergadering
RA vergadering
Examendag
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden
Besturenavond
KVR
RA vergadering

Opmerkingen
Franciscus
Amersfoort
Locatie?
TWV – Heel
JvG – Maastricht
Beatrix – Roermond
JvG – Maastricht
Beatrix – Roermond
BSM - Venlo
SM - Eindhoven
Harderhaven
Franciscus – Roermond
MT – Nederweert

Stafledenweekend 2013
Er zijn 3 groepen die het weekend van 2 en 3 maart niet kunnen, daarom wordt er een voorstel
gedaan voor 16-17 februari, 23-24 februari of 2-3 maart. 16 december is een datumprikker verstuurt
naar de gcp’s van de groepen, zodat we nog dit jaar de datum kunnen vaststellen.
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De datum is vastgesteld op 23-24 februari.
Julia is nog bezig met een locatie, een idee is op landscoutinggroepen (in midden Limburg) te
benaderen.
Tijdens de praktijkbegeleidersbijeenkomst zijn een aantal workshops bedacht:
1. CWO instructeur (de hele avond)
2. programma’s RA weekend (de hele avond)
3. workshop voor praktijkbegeleiders (de hele avond)
4. A - nautische theorie
B - EHBO,
C - communicatie, sociale media en ouders
D – brandveiligheid
In januari volgt een mail met meer informatie en een voorstel voor wie wat mag doen (voorgerecht,
hoofdgerecht, nagerecht, ontbijt), waarbij we rekening houden met wie wat vorig jaar heeft gedaan.
Zeilweek 2013
De Zeilweek staat gepland van 29 maart tot 1 april, bij de Beatrix. De organisatie ligt bij Viktor en er
wordt nagevraagd of Job hier weer bij helpt. Er wordt nog iemand gezocht voor de financiën.
JvG doet niet in principe niet mee, maar misschien valt er toch iets combineren, omdat ze wel een
aantal instructeurs hebben en Pascal betrokken is bij CWO Zeilen.
Admiraliteitsweekend 2013
Het Admiraliteitsweekend staat gepland tijdens Hemelvaart, van 9 t/m 12 mei.
De Jan van Gent is druk bezig met de organisatie van het RA weekend in Maastricht. Ivo is chef
organisatie, Yvonne helpt met vergunningaanvraag. Riely is penningmeester. Ralf (WV) is
speltakcoördinator WV. Lex en Maarten zijn al benadert door Ivo voor de nautisch-technische zaken.
Het thema wordt holbewoners. Tijdens het stafledenweekend wordt besloten wie de Biggetjes- en
Zwijtjesrace gaan organiseren. Op dit moment zijn er nog geen afmeldingen voor RA-weekend.
We zijn nog op zoek naar speltakcoördinatoren voor de Dolfijnen en de Zeeverkenners.
De gcp-en worden verzocht om voor 31 december contactpersonen voor de deelnemende speltakken
door te geven (mailen naar admiraliteitsweekend@ra13.scouting.nl). Tijdens het stafledenweekend
zullen de programma’s worden verdeeld.

3. Trainingszaken
Start- en Programma training
Het weekend voor de start- en programmatraining gepland op 11 en 12 januari bij de Franciscus in
Roermond. Het is de bedoeling om hele weekend aanwezig te zijn. Heb je de startavond gemist, dan
krijg je vervangende opdracht. Zorg er wel voor dat je inschrijft via SOL, ook als je dat al had gedaan
voor de startavond.
Bijeenkomst Praktijkbegeleiders
5 oktober was de praktijkbegeleiders bijeenkomst.
Goed als groepen hiermee actief aan de slag gaan. Hulp kun je vragen aan trainers, Job J is nu ook
trainer. Praktijkbegeleider – deelnemer sluit nog niet goed aan, het kost wat tijd door het nieuwe
systeem.Er is een nieuwe kwalificatiekaart en deze staat in de dropbox van praktijkbegeleiders.
Vanuit Stella Maris komt de vraag of Stamleden ook mee kunnen doen. Joost kan hierover contact
opnemen met Liesbeth of Maranca.

4. Nautisch technische zaken
Vlettenkeuring
Geert-Jan heeft het vletten keuringsformulier aangepast en een lijstje gemaakt met het schema voor
de vlettenkeuring van 2013 en 2014. Voor het RA weekend moeten alle vletten gekeurd zijn. Dit zal
binnen de RNTC gecommuniceerd worden
CWO
Oproep aan alle “nieuwe” instructeurs: ga aan de slag met je portfolio, zodat we de groep instructeurs
snel kunnen vergroten.
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5. Bestuurszaken
Aftredende/verkiesbare bestuursleden
Judith en Lanne zijn volgens het rooster aftredend, en stellen zich weer verkiesbaar. Er zijn geen
andere aanmeldingen binnen gekomen. Het rooster van aftreden houden we aan, maar iedereen is
het ermee eens dat Judith en Lanne blijven, mede omdat we begin dit jaar een bestuurswissel hebben
gehad. Judith en Lanne, gefeliceerd met jullie bestuursfunctie voor nog 3 jaar.
Besturenavond
De besturenavond was op 16 november, bij de Mark Twain. Het was een zinnige setting. Er waren
veel vragen over verzekeringen. Leden/leiding werving kwam aan bod. Men is voor een jaarlijks
terugkerende besturenavond. Datum voor volgende vergadering: 1 november 2013, bij Franciscus.
De Mark Twain heeft nog een document over verhuur, Peter zal dit naar het bestuur sturen.

6. Rondje groepen
Franciscus:
D zijn leeggelopen, ZV zitten vol, staf prima, veel verschuiving en de motorboot vaart nog niet.
Jan van Gent:
niet veel te melden, speltakken zijn stabiel, ze hebben veel activiteiten rond jubileum. Ze gaan het
komende jaar naar de Brielse meren op zomerkamp. Het plafond van het schip is goedgekeurd en
brandwerend en ze gaan het vaarklaar maken om naar grindgat te varen.
Terwindtvaarders:
ZV mogen er meer zijn, staf verkeert in luxe positie, ook toekomstig, D gaan goed en zitten vol, WV
gaat goed.
De Oude Tip:
D mogen er meer zijn, er zijn veel ZV, misschien komt er daarom weer een WV bij, er wordt nog
bekeken of dit kan qua stafleden. De nieuwe ligplaats bevalt goed.
Stella Maris:
Alles gaat goed, veel Scheepsmaatjes, bijna vol. De Troep zit vol met 45 leden, de Stam heeft 18
leden, maar er zijn te weinig stafleden. Alles vaart en drijft.
Mark Twain:
Weinig staf, 2 stafleden op 17 leden bij de ZV, D hebben 7 leden en 2 staf. Er is een leiding crisis, WV
staf wil stoppen, ze zijn dringend op zoek naar stafleden. ZV en WV draaien samen in winterseizoen.
Ze zoeken nog een oplossing voor in het zomerseizoen. -> misschien af en toe een programma
samen met andere groepen. Ze gaan het komende jaar op zomerkamp naar Mook samen met
landgroep die 60 jaar bestaat.
Beatrix:
Goed, D gaat steeds beter, er komen kinderen bij, ZV zitten vol, WV zijn maar met 4 leden, dat komt
volgend jaar goed. Stafleden gaat ook goed.
Philips:
D bijna vol, ZV zitten vol, de Hagar gaat weg, want die is lek, ze zijn op zoek naar een nieuwe boot
van 10-15 m waar ze op kunnen slapen. Het schip is winterklaar.

7. Wvttk / rondvraag
Winnie: insignes zijn nu verdeelt in 3 fases: basis fase, verdiepingsfase en specialisatie fase. De
insignes zwemmen en roeien blijven, maar ook hiervoor zullen de 3 fases worden ingevoerd en ook
voor werfbaas (= technisch insigne). Ze blijven af van het CWO. Winnie houdt ons op de hoogte.
Ivo: voor evenementen is sociale hygiëne en verantwoord schenken nodig voor verkoop van drank.
De RA vindt dit niet nodig, omdat het een besloten evenement is (is voorgaande jaren ook niet nodig
gebleken), maar papieren zijn aanwezig bij de JvG.
Bas (P): ze gebruiken sigma coating op vletten, 50 euro per jaar, de vraag is of dit goedkoper kan.
DOT gebruikt 'hibuild', maar dat is vergelijkbaar. -> het kan dus eigenlijk niet goedkoper.
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Sander: het bestuur gaan het komende jaar groepen bezoeken, daar komt nog een mail over (naar de
gcp-en), voor inventarisatie van een geschikt moment.

Sander sluit de vergadering om 21.54 uur.

Actiepuntenlijst
Actie
PvBs afronden
Locatie stafledenweekend
Contactpersonen speltakken doorgeven
Format voor stukje groep voor website

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

Contactpersoon
Instructeurs
Julia
Gcp-en
Bestuur

Datum
z.s.m.
15 januari 2013
31 december 2012
15 januari 2013

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

Datum
15 januari 2013
31 december 2012
31 december 2012

Volgende RA vergadering:
15 maart 2013, 20.00 uur bij de Jan van Gent (Maastricht)
Volgende RNTC vergadering
10 of 17 maart 2013, 10.00 uur – Terwindtvaarders (Heel)

Lijst met afkortingen
Afkorting Betekenis
B
Beatrix
BSM
Belletable Stella Maris
DOT
De Oude Tip
D
Dolfijnen
F
St. Franciscus

Afkorting
MT
P
PvB
RA
RNTC

gcp
JvG
Kb
KVR
LSZW

SM
SOL
TWV
WV
ZV

groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting ZeilWedstrijden
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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

