Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 14 juni 2013

Aanwezig: Sander, Judith, Lanne, Roxanne, Geert-Jan, Ilona (Bestuur), Maarten, Daan, Bas (P), Ard,
Tom (F), Ivo, Ralph (JvG), Peter, Gijs (MT), Floor (B), Niek (TWV), Vincent (DOT),
Afgemeld: Pascal (JvG), BSM
Niet afgemeld: SM

1. Opening, mededelingen, notulen en post
Opening
20.08 uur: Sander opent de vergadering en begint wederom met een voorstelrondje.
Mededelingen en ingekomen post
Ingekomen post: zie overzicht voor e-mail berichten van maart 2013 tot juni 2013.
Datum
03-06-2013
31-05-2013
21-05-2013
14-05-2013
08-05-2013
06-05-2013
03-05-2013
27-04-2013
24-04-2013
09-04-2013
05-04-2013
04-04-2013
31-03-2013
25-03-2013
23-03-2013
21-03-2013
20-03-2013

Onderwerp
contactpersoon
Kamp Bivak Team - uitnodiging –
Steunpunt Scouting Limburg
bezoek tijdens jouw kamp!
Nawaka 2014 Nieuwsbrief Admiraliteiten
Org.cie. team Nawaka 2014
Uitnodiging Wachtschependag 2013 – 16 juni as.
Jules Verlinden
Advies medewerking televisieprogramma
Yvonne Snelders
Vergroten betrokkenheid landelijke raad
Landelijk bestuur SN
Enkele vragen over Scout-In13
Ruben Pol, Marlijn Letema
Agenda landelijke raad d.d. 15 juni 2013
Landelijk bestuur SN
Uitnodiging Regioraad
Jan van Rooij
Update vanuit het Waterwerk Scouting Nederland
Christine Kooijmans
Instructeurs Opleidingsweekend 14-16 juni Harderhaven Ben Spal
Mis het niet! Scout-In13 van 20 tot 22 september
Scout-In 2013
Nieuwe directeur Scouting Nederland
Boudewijn Revis
Over op IBAN
Rob Bource
Uitnodiging KVR Themadag Opleiden 30 maart
Landelijke Admiraliteit
Uitnodiging inloopdag groepsvereniging
Karlijn Veldkamp
Update aanpassingen kwalificatiesysteem
Progr.gr. Scouting Academy
Nieuwsbrief landelijke admiraliteit - nummer 2-2013
Landelijke Admiraliteit

Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan Ilona.
Notulen 15 maart 2013
Typefout op blz. 2 ‘Mark Twain’ i.p.v. Mart Twain
2. Activiteiten
Evaluatie Zeilweek
Voor de Philipsgroep was dit de eerste keer dat ze aan de Zeilweek deel namen, het schip
functioneerde als hotelschip, de kinderen vonden het leuk en leerzaam. Ze vonden de Zeilweek erg
leerzaam en willen de volgende keer weer meedoen. Een verschil in instructeurs werd opgemerkt.
Instructeurs moeten ook leren lesgeven. Daar wordt aandacht aan besteedt.
De Mark Twain merkt op dat ze het jammer vonden dat het theorie examen al in het begin is, omdat
ze veel tijdens het weekend hebben geleerd.
Dit heeft voor- en nadelen. Er is gekozen om het theorie-examen in het begin te doen, zodat je
al een basis hebt voor de praktijk en tijdens Zeilweek een verdieping op theorie (en praktijk)
krijgt.
Volgende keer zal er wel weer meer theorie tijdens Zeilweek worden gegeven.
Een opmerking voor de volgende keer is dat we moeten zorgen dat de dode momenten worden
opgevuld. Dit kan o.a. door weer meer theorie tijdens de Zeilweek te geven (en dit wel van de voren
goed voor te bereiden)
Idee was om per groep een afvaardiging te regelen, maar dat was meer als contactpersoon dan echt
als organisatie. Viktor zorgt voor een evaluatie op papier. Volgende RA vergadering wordt bekeken
wie het volgend jaar gaan organiseren. Meld je dus als je interesse hebt!
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Organisatie: het doel is om in het vervolg een activiteit te organiseren met minimaal 3 personen. Zo
kun je overleggen en als iemand wegvalt kan het toch doorgaan en zo hoef je niet alleen een
beslissing te nemen en gaat kwaliteit omhoog.
Evaluatie Admiraliteitsweekend
5 groepen hebben het evaluatieformulier al ingevuld: P, SM, MT, JvG (volledig), BSM (volledig).
Een aantal worden door de groepen genoemd of vallen op vanuit de evaluatie formulieren:
- Volgens sommige is de Zwijntjesrace niet helemaal netjes afgerond. Ook waren niet alle
boeien duidelijk zichtbaar (door kleur).
- Over het algemeen werden programma’s niet altijd netjes afgesloten, bijv. geen prijsuitreiking,
dat vinden meerdere groepen jammer. Soms lag het ook aan de deelnemers, omdat ze zelf
eerder terug gingen. Verbeterpunt voor volgende keer: dit soort opmerkingen bij volgende
speltakoverleg al inbrengen i.p.v. achteraf
- WV: de hike werd ter plekke geregeld en was daardoor niet helemaal duidelijk. Het was leuker
geweest op het speeddaten in het begin te doen, want dan ken je elkaar nog niet. Dit was wel
een erg leuke activiteit, voor herhaling vatbaar. Het eten van de WV is door RA
voorgeschoten, dat moet nog door de groepen betaald worden. Idee voor de volgende keer:
WV extra laten betalen zodat er gezamenlijk eten kan worden ingekocht.
- Roei-activiteit: sommige groepen waren erg groot en posten waren soms moeilijk te vinden.
- Dolfijnen: er waren veel spellen, jammer dat er maar weinig op water was.
- EHBO: het viel op dat er groepen waren met weinig kennis. Gelukkig werd er onderling goed
geholpen.
- Overlegmomenten: vaste tijden werden niet gehandhaafd. Wellicht met een toeter aandacht
vragen.
- Thema: tijdens de spellen werd er weinig met het thema gedaan. Het terrein was wel leuk
aangekleed. TIP: degene die het spel opzetten, moeten energie uitstralen, dan leeft het meer.
- Roken: gebeurde overal op terrein, jammer dat dat gebeurd, als staf heb je een voorbeeld
functie.
- Afsluiting: Afgesproken was wel gezamenlijk programma en geen gezamenlijke lunch en half 2
afsluiten. In het draaiboek stond wel gezamenlijke lunch, dit zorgde voor verwarring.
Belangrijk om samen af te sluiten. Wellicht goed om een tijd samen af spreken.
- Financiën: 416 deelnemers (€3100,- inkomsten). Volgende vergadering zijn financiën
afgerond en kunnen we bepalen wat we met het overschot gaan doen. Ideeën zijn welkom.
- Afspraken BOB per groep: P: 2 stafleden blijven aan boord. MT: 2 stafleden blijven bij de
tenten. JvG: per speltak 2 aanwezig, 1 met rijbewijs en nuchter. F: 2 BOBs bij de tent en 1 met
rijbewijs. SM: 2 BOBs in de groep, hoeft niet continue bij de tent. DOT: 1 BOB, niet verplicht
bij tenten. TWV: 1 BOB per speltak, niet de hele tijd bij de tenten, B: 2 nuchter, af en toe naar
tenten en 2 spetterstaf bij tenten.
- Geslaagd weekend! Was een beetje koud. Complimenten voor de JvG!
NaWaKa 2014
Groepen hebben een NaWaKa pakket gekregen. Prijs is nog niet bekent, die volgt in september.
Groepen zijn zelf al aan het sparen.

3. Trainingszaken
Mededeling voor met name de praktijkbegeleiders: In de dropbox van de praktijkbegeleiders is het
Stella Maris spel geplaatst op verzoek van de aanwezigen tijdens het stafledenweekend. Het gaat
over de competenties en hoe je hier op een creatieve en leuke wijze aandacht aan kan geven. Mocht
iemand nog vragen hebben dan kunnen ze zich wenden tot Martin of Merel.
Praktijkbegeleidersoverleg in oktober wordt nog gepland.
Het is mogelijk om alle modulen in een keer aan te bieden via een start-avond plus een heel weekend.
In september wordt er een nieuwe peiling gedaan, want dan zijn er weer nieuwe stafteams en dus
waarschijnlijk nieuwe stafleden.
Er is ook behoefte aan een kamptraining.
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4. Nautisch technische zaken
CWO systeem
Het is een complexe materie, er is een document gemaakt, maar dat is lang en ingewikkeld. Het
bestuur gaat een concreet voorstel doen, praktisch en financieel. Voor zeilen is het bijna klaar, voor
roeien en motorboot moet dit nog. Voorstel volgt vóór de volgende RA en RNTC vergadering. Tijdens
besturenavond (1 november) zou er dan een beslissing kunnen worden genomen.
Vlettenkeuring
Geert-Jan wil graag de ingevulde vletten formulieren. Bas (SM) heeft blanco formulieren. De vletten
van de JvG ja, DOT, TWV, P en SM zijn gekeurd, van de B, MT en F is dat niet bekend.
Het formulier voor de vlettenkeuring komt op de website. Formulieren kunnen digitaal naar:
vlettenkeuring@ra13.scouting.nl.
Er zijn gelukkig veel examens (KBIII) tijdens RA weekend afgenomen. Behaalde examens kunnen de
examinators doorgeven aan Ilona voor registratie in SOL. Graag doorgeven: voor- en achternaam,
datum van examen, diplomanummer en of er ook een MBL bij moet.

5. Bestuurszaken
Jaarrekening
Vragen en antwoorden over de jaarrekening:
Algemene kosten - Bedankjes: dit zijn cadeautjes voor Marieke en Jules en de etentjes van het
trainersteam.
Zeilweek - Instructeurs betalen in principe niet, maar vorig jaar is dit wel gebeurd, omdat er toen veel
instructeurs mee gingen met zelfde bedrag voor de deelnemers. Dit gebeurt als het goed is niet meer,
door van te voren de begroting op orde te hebben en een organisatie met minimaal 3 personen.
RNTC - Reiskosten: zijn van externe examinator CWO
Hoe komt het verlies terwijl er een winst bij praktijkbegeleiderstraining en zeilweek is? Doordat er
geen inkomsten voor het stafledenweekend was en wel uitgaven. Dit omdat er nog veel geld op de
rekening staat.
Is het geld van de RA rekening duidelijk gelabeld? Het is niet precies duidelijk wat waarvan afkomstig
is, maar er is een minimum en maximum in de Bestuursvisie opgenomen.
De jaarrekening zoals die nu is opgesteld is duidelijk.
Tijdens de RA vergadering van december wordt aan de groepen gevraagd wie de kascontrole wil
doen voor de jaarrekening van 2013..
Bezoek groepen door bestuur
Doel: uitwisseling, wat kunnen we als RA met elkaar en voor elkaar betekenen.
Het eerste bezoek vind plaats bij de MT op zaterdag 15 juni. Daar zijn erg weinig stafleden, de WV is
opgeheven zodat ze nu 6 aspirant stafleden ter ondersteuning hebben.
Er zijn nog geen verdere afspraken gemaakt, maar het bestuur zal groepen benaderen voor een
afspraak. Als groepen willen dat we eerst bij hen langskomen, laat dit dan weten, dan kan er een
datum geprikt worden.
Vacature Bestuurslid
Er hebben zich geen andere geïnteresseerden gemeld voor een bestuursfunctie, dus wordt Geert-Jan
officieel voordragen voor de functie van Penningmeester en Lanne voor de functie van
Activiteitencoördinator. Gaan alle groepen hiermee akkoord? Alle aanwezige groepen stemmen voor!
Julia wordt bedankt voor haar inzet en enthousiasme en wordt door het bestuur nog op gepaste wijze
bedankt.
6. Rondje groepen
Franciscus:
Goed en ze zitten vol, bij de ZV 33 leden, waaronder veel vrouwen. Ze hebben genoeg staf, na zomer
gaan ze weer schuiven. Zomerkamp naar de Pebbles. De WV gaat naar Zeeland.
Jan van Gent:
Goed, speltakken zijn stabiel en redelijk vol. Volgend jaar meer D nodig. Met Koninginnedag hebben
ze een werving gedaan. Zomerkamp naar Brielle. Ze willen met motorboot de kano’s naar Brielle
varen, maar kunnen misschien de kanotrailer van de F lenen. Ze hebben met het koningspaar
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meegevaren. Ze vonden het erg leuk dat de RA naar Maastricht is gekomen en zijn blij met de
cadeautjes.
Terwindtvaarders:
Goed, D zitten vol en hebben een wachtlijst, bij de ZV kan nog meer bij 22 i.p.v. 32, kamplocatie is
bijna rond, alleen nog een vergunning nodig. Ze gaan naar de oude arm bij Boxmeer. Door minder
leden hebben ze minder inkomsten en dat merken ze.
De Oude Tip:
Voldoende D, ponton ligt op de kant om te schilderen. Zomerkamp naar Asselt. De ligplaats is nu
goed, maar kan elk moment anders zijn. Aanvraag voor een definitieve ligplaats ligt bij de gemeente,
maar kan nog even duren.
Stella Maris:
De Stam gaan naar Frankrijk en Zeeland, de rest naar Biesbosch. Ze hebben een wervingsactie in
stad gehad voor meer leden. Het is nog een puzzel hoe de stafteams er na de zomer uit gaan zien,
maar dat komt goed.
Mark Twain:
Crisis, WV is nu aspirant leiding geworden en zijn enthousiast. Bij de D mogen leden bij. ZV 18 leden,
blijft gehandhaafd. Straks hopelijk weer een WV. Tijdens het RA weekend is een zwaardkast lek
geraakt.
Beatrix:
Ze missen 2 riemen en een wrikriem kwijt, met een groene ring aan handvat en een groen blad.
Verder gaat het goed. Willen wel meer D, ZV vol, WV vol en het spettervendel gaat verder.
Philips:
Goed, veel ZV en weinig D volgend jaar. WV vol. Ligplaats: conceptplan gemeente is positief, mogen
blijven en krijgen een plaats. Zomerkamp naar de Kaag, ze blijven daar de hele zomer.
BSM:- afwezig

7. Wvttk / rondvraag
Roxanne: Niek en Alexander hebben ZI2 gehaald. Voor degene die gestart zijn, denk eraan dat je het
afrondt.
Ivo: er is een film tijdens het RA weekend gemaakt. Link komt op de website van de RA (staat al op
site van JvG).

Sander sluit de vergadering om 22.07 uur.
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Actiepuntenlijst
Actie
PvBs afronden
Format voor stukje groep voor website
Evaluatie Zeilweek op papier
praktijkbegeleidersbijeenkomst
Vlettenkeuringsformulieren naar Geert-Jan
Vlettenkeuringsformulieren op website
Voorstel CWO

Vrijwilligers gezocht voor:
“vacature”
Organisatie Zeilweek 2014

Contactpersoon
Instructeurs
Bestuur
Viktor
Trainers
groepen
Ilona
Bestuur

Datum
z.s.m.
15 april 2013
6 september 2013
Oktober
6 september 2013
1 juli 2013
30 augustus 2013

Melden bij:
Bestuur

Datum
13 september 2013

Volgende RA vergadering:
13 september 2013, 20.00 uur bij Stella Maris (Eindhoven)
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

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

