Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 15 maart 2013

Aanwezig: Judith, Lanne, Roxanne, Ilona (Bestuur), Joris, Koen (BSM), Ivo, Harold, Pascal, Yvonne
(JvG), Vincent (DOT), Naomi, Johan, Chris (TWV), Ineke, Thijs (B), Stijn, Nick, Maartje, Sanne, GeertJan, John (F), Peter (MT), Christa, Maarten (P)
Afgemeld: Sander, Julia (Bestuur), SM
Niet afgemeld:

1. Opening, mededelingen, notulen en post
Opening
20.12 uur: Judith opent de vergadering en begint wederom met een voorstelrondje.
Mededelingen en ingekomen post
Ingekomen post: zie onderstaande overzicht voor e-mail berichten van december 2012 tot maart
2013.
Datum
07-03-13
04-03-13
03-03-13
15-02-13
29-01-13
27-01-13
25-01-13
22-01-13
15-01-13
10-01-13
07-01-13
18-12-12

Onderwerp
Scouts Online trainingen 2013
workshops dit voorjaar - een selectie....
Informatie en log-in-gegevens ScoutingApp
Verklaring Omtrent het Gedrag
KIDS-PARTY in Speelpark Klein Zwitserland
Speeltuinwerk Limburg: laat je uitdagen!
info overstapmodules + kamptraining voorjaar 2013
2013 01 Nieuwsbrief Landelijke Admiraliteit
Verslag landelijke raad d.d. 15 december 2012
Waterwerk tijdens Forumdag
Uitnodiging DiaklankBeeld
Nieuwsbrief Nautische Commissie

contactpersoon
Arnold Joosten
Scouting Academy Limburg
SN (Team communicatie)
Fedde Boersma
Scouting Limburg
Carlien Schouten
Scouting Academy Limburg
Jan Muntjewerf
Landelijk bestuur SN
Nautische Commissie LA SN
Real Beckers
Nautische Commissie LA SN

Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan Ilona.
Notulen 14 december 2012
Aangenomen zonder wijzigingen

2. Activiteiten
Evaluatie Stafledenweekend
Locatie: goed, voor de meeste in de buurt. Voordeel hiervan was dat er veel mensen waren, het
nadeel hiervan was dat er maar 8 mensen zijn blijven slapen. Hierdoor was er veel ontbijt over en er is
betaald voor overnachting van 50 mensen. Voor volgende keer ook het wel of niet overnachten van te
voren doorgeven, zodat we dit efficiënter kunnen regelen.
Workshops: zijn goed bevallen, niet alle workshops waren even lang, zodat niet iedereen tegelijk klaar
was. Vanwege dubbelfuncties is het niet handig om een praktijkbegeleiders bijeenkomst tijdens het
stafledenweekend te plannen. Hierdoor kon niet iedereen erbij zijn.
Feest: goed geregeld, complimenten voor Mark
Eten: Lekker! Volgende keer afspreken hoe laat we eten, zodat men weet dat je van te voren moet
koken en geef eventuele allergieën door, zodat men hier rekening mee kan houden.
Volgend jaar: bij de BSM
Zeilweek 2013
De Zeilweek staat gepland van 29 maart tot 1 april, bij de Beatrix. De organisatie ligt bij Viktor. Patricia
zal de financiën doen. De kookstaf is compleet, de betalingen stromen binnen. Roosje en Chris willen
plezier en vertier doen. Het is nog wel hoogwaterseizoen tot 1 april, dus het is drassig op terrein. 29
maart om 16.00 uur is de opening. Pim neemt nog contact op met Viktor over de schepen.
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Admiraliteitsweekend 2013
Het Admiraliteitsweekend is tijdens Hemelvaart, van 9 t/m 12 mei. Het thema is “Holbewoners”.
De kosten zijn €7,50 per persoon. Het terrein is rond, er is toestemming van de boer en de provincie.
De evenementen vergunning komt als alles goed gaat half april. De programma's zijn verdeeld. Het
info bulletin met inschrijfformulier komt er snel aan. 24 maart moet de voorlopige aanmelding binnen
zijn en 24 april de definitieve inschrijving.
Naast Ivo zitten Yvonne (verenigingsvoorzitter), Riely (penningmeester) en Angeline (groepsvoorzitter)
in de organisatie en Jan zal de taken van Riely tijdens het kamp overnemen.
Speltakcoördinatoren zijn: voor de Dolfijnen: Liza (SM), Zeeverkenners: Merel (SM), Wilde Vaart:
Ralph (JvG).
Maarten van B en Jules regelen het varen en aanleggen in Maastricht.
Ivo vraagt Julia om de BBQ weer te regelen. Lukt dit niet, dan zal Ivo anderen benaderen om dit op
zich te pakken.
De organisatie zou graag de tent van de Mart Twain en de Beatrix gebruiken.
Ivo is bezig met parkeer mogelijkheden en zal later de groepen daarover informeren. De kuubsvaten
kunnen bij de brandweerpost gevuld worden.
aankomst wordt geregeld na inschrijving
Lian zorgt voor de voorziening voor stafleden om ’s avonds samen te komen.
Vletten voor de Mark Twain kunnen waarschijnlijk via de BSM geregeld worden.
De schepen zouden na afloop kunnen blijven liggen (zonder controle) of bij de JvG.
Het gaat rond dat groepen het jammer vinden dat er zondag ochtend geen programma is, het zou leuk
zijn om wel iets doen, anders is de zondag zonde en alleen maar voor het opruimen.
NaWaKa 2014
Wie is van plan te gaan:
B: ja, P: ja, JvG: ja, F: WV wel, rest misschien, DOT: nog overleggen, waarschijnlijk niet alle groepen,
of helemaal niet, TWV: D niet, ZV en WV wel, MT: D niet, ZV + WV wel, BSM: uitgangspunt ja, maar
afhankelijk van prijs, SM twijfelt.
De kosten zullen minimaal €200,- zijn. Dit is erg veel geld, mede omdat er nog extra kosten voor de
groepen bijkomen. Het zou goed zijn om als RA een signaal aan organisatie te geven, dat het erg
duur is.

3. Trainingszaken
De start- en programma training van januari is al geëvalueerd. De praktijkbegeleiders bijeenkomst
tijdens stafledenweekend was niet zo handig, er waren maar weinig mensen, dus voortaan los van
andere activiteiten plannen. De volgende bijeenkomst is in oktober.
Groepen hebben nog niet veel gedaan, dus ga ermee aan de slag. De JvG en de Philipsgroep zijn wel
actief, ook binnen de regio’s, dus daarom is het handig om rekening te houden met regionale
bijeenkomsten. Het zou goed zijn om volgende keer iemand van steunpunt Limburg of de landelijke
Scout Academy uit te nodigen.

4. Nautisch technische zaken
RNTC vergadering / Afstemdag
Deze dag was druk bezocht, de afstemdag was opgesplitst in MB ( voor nieuwe
instructeurs/examinators) en KB (voorbereiding Zeilweek).
Het is de verantwoordelijkheid van de groepen om de vletten vóór het RA weekend gekeurd te hebben
(zie schema RNTC notulen), het vlak wordt hier niet gekeurd. Volgende RNTC vergadering wordt de
keuring geëvalueerd. Volgens de NTR mag je niet zeilen als je vlet niet gekeurd is.
CWO - Motorboot
Overgang naar het CWO systeem: voor MB is nu de vraag of we dit wel moeten doen, want kosten
zijn erg hoog. Ook voor zeilen wordt het steeds hoger, nu €120,- voor 4 instructeurs, zonder Roxanne
(ZI4) wordt het al €400,- en dan komen de pasjes er nog bij.
Roxanne zal een aantal discussiepunten opstellen, zodat per groep besproken kan worden wat de
mening hierover is. Graag een week vóór het RA weekend je mening naar Roxanne mailen, zodat we
kunnen bepalen wat we hiermee landelijk kunnen bereiken.
De notulen van de RNTC komen ook op de website.
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5. Bestuurszaken
Jaarrekening
De jaarrekening is klaar, maar er volgt eerst een kascontrole, dus 14 juni zal deze besproken worden.
Bezoek groepen
Er zijn nog geen afspraken gemaakt, maar het Bestuur wil als eerste bij de BSM, DOT, Pebbles en de
MT langs. Met de gcp’s worden data geprikt.
Vacature Bestuurslid
Julia heeft aangegeven te willen stoppen als activiteiten coördinator, vanwege te weinig tijd. Lanne wil
graag haar taak weer overnemen. Het Bestuur heeft Geert-Jan benadert voor de functie van
Penningmeester en wil hem voordragen als kandidaat. Mensen die ook geïnteresseerd zijn in deze
functie kunnen zich vóór 15 mei melden bij het bestuur. Tijdens de volgende vergadering zullen we
dan stemmen.

6. Rondje groepen
Franciscus: het verloopt prima, er zijn geen bijzonderheden. Er is doorgroei in de staf, 10 stafleden bij
de D. Gaan op zomerkamp bij Pebbles in Ophoven, de WV gaat naar Zeeland. Ze hebben een
probleem met de steiger. Er is een nieuwe nodig, omdat de oude niet is onderhouden, ideeën voor de
steiger zijn welkom.
Jan van Gent: de groep is stabiel, D 20 leden 4 stafleden, na zomer nog maar 8 D, ZV 18 leden 4
stafleden, WV 8 leden 2 stafleden en 7 Loodsen. Ze zijn bezig met een groepsontwikkelingstraject.
Binnen nu en maand zullen ze ook een vereniging zijn. Dit jaar is Jubileum jaar en gaan daarom op
zomerkamp naar Brielle. Het schip is nog niet vaarklaar, er wordt aan gewerkt, om te kijken of het
haalbaar is.
Terwindtvaarders: het gaat goed, voor de zomerkamplocatie zat Cuijk zat tegen, maar zijn nu met
Boxmeer bezig. Dit jaar gaan ze de bak leeghalen en voorzien van nieuwe elektra en Imperator
helemaal verven.
De Oude Tip: D: klein, staf krap, doorstroming of nieuwe mensen nodig. De ligplaats is tijdelijk, 1
maand opzegtermijn, maar het kan ook nog 5 of 10 jaar duren. Zomerkamp zal dit jaar in Asselt zijn.
Ze doen mee met NL doet, voor extra subsidie en de burgemeester komt ook helpen.
Stella Maris: ze gaan D werven (12), Troep en Stam gaan goed. Het voorseizoen is weer in
Roermond, na het RA-weekend gaan ze weer naar Lith. Zomerkamp is weer in de Biesbosch en de
Stam gaat naar Frankrijk.
Mark Twain: Er is crisis qua leiding, nog geen succes geboekt. Nieuwe aanwas is nog te jong, nu zijn
er maar 6 stafleden, ze proberen te overleven. Het ledenaantal is met 30 constant. Ook zij hebben
Jubileum jaa met een gezamenlijk zomerkamp in Mook.
Beatrix: ze hebben weinig D (10) en gaan werven, ZV zitten vol, WV gaat goed, Ze gaat op
zomerkamp naar Leiden (Kagerplassen). De Titon doet het nog niet. Ze hebben een trailer gekregen,
waar ook een vlet op kan. De Spetters hebben stafleden nodig, vrijwilligers zijn welkom, ze draaien 1x
per 3 weken.
Philips: de speltakken draaien goed, genoeg stafleden en kinderen, alleen nu geen loodsen. Ze
hebben problemen met de gemeente Eindhoven, die willen dat ze verdwijnen uit de Beatrix haven. Er
wordt hard gewerkt om te mogen blijven. De Hagar gaat weg (ontmantelen) en omdat er nu geen
Loodsen zijn, komt er nog geen vervanging. Ze hebben nog geen zomerkamp locatie.
BSM: D: goed qua staf en aantal, ZV: groeien, alleen wordt het aantal stafleden lastig over half jaar.
Ze zijn 10 jaren planning aan het maken. Het dak is nog niet opgelost, het is nog niet duidelijk
wanneer de containerterminal wil gaan uitbreiden, over 2 jaar of 10 jaar, dus afhankelijk daarvan wel
of geen nieuw dak. De zomerkamp locatie wordt waarschijnlijk Lith.
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7. Wvttk / rondvraag
John: hoe loopt het me de regio Roermond?
daar is het Bestuur nog mee bezig. nog niets uitgekomen
RNTC mail: Koen erin, Rene eruit. Vincent ook erin.
F: promotie flyers voor Dolfijnen werkt goed. vriendjes/vriendinnetjesdag werkt goed, maar wel
allemaal zelfde leeftijd.
Lanne: waar koop je losse reddingsvest fluitjes?
scoutshop

Judith sluit de vergadering om 22.19 uur.

Actiepuntenlijst
Actie
PvBs afronden
Format voor stukje groep voor website
Definitieve inschrijving RA weekend
Mail CWO

Contactpersoon
Instructeurs
Bestuur
Gcp’s
Roxanne

Datum
z.s.m.
15 april 2013
24 april 2013
3 mei 2013

Volgende RA vergadering:
14 juni 2013, 20.00 uur bij de Beatrix (Roermond)
Volgende RNTC vergadering
6 september 2013, 20.00 uur – Terwindtvaarders (Heel)

Lijst met afkortingen
Afkorting Betekenis
B
Beatrix
BSM
Belletable Stella Maris
DOT
De Oude Tip
D
Dolfijnen
F
St. Franciscus
gcp
groepscontactpersoon
JvG
Jan van Gent
KB
Kielboot
KVR
Kleine Vlootraad
MT
Mark Twain

Afkorting
MB
NTR
P
RA
RNTC
SM
SOL
TWV
WV
ZV
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Betekenis
Motorboot
Nautisch Technische Richtlijnen
Philipsgroep
Regionale Admiraliteit
Regionale nautisch technische commissie
Stella Maris
Scout Online
Terwindtvaarders
Wilde Vaart
Zeeverkenners

