Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 12 december 2014
Aanwezig: Sander, Judith, Roxanne, Lanne, Ilona (Bestuur), Marte, Nick (SM), Claudia, Jacco (B),
Asger, Roy, Rick, Roy, Alexander, Johan, Chris (TWV), Laura, Chelsea, Vincent, (DOT), Peter, Gijs
(MT), Gijs, Bob (BSM), Ivo (JvG) Mark, Niels, Art (F).
Afgemeld: Geert-Jan (Bestuur),
Niet afgemeld: P, Pb
1. Opening
Opening
20.05 uur: Sander opent de vergadering en begint weer met een voorstelrondje.
2. Mededelingen, notulen en post
Mededelingen en ingekomen post
- Lanne en Mark hebben 27 september 2014 een zoon, Iepe, gekregen, gefeliciteerd!
- Geef alvast aan de praktijkbegeleiders door dat 27 februari de volgende
praktijkbegeleidersbijeenkomst staat gepland. Informatie over de locatie volgt snel.
- Er komt standaard een link naar de google drive in notulen, onderaan, bij de actiepunten.
Ingekomen post: zie overzicht voor e-mail berichten van september tot december 2014. Mail niet
ontvangen en toch belangstelling, mail dan Ilona.
Datum
09-12-14
25-11-14
18-11-14
07-11-14
05-11-14
15-10-14
07-10-14

Onderwerp
Ardennentocht 2014
Henk Bos overleden
Praktijkbegeleiders training Regio Scouting Eindhoven
Uitnodiging Diaklankbeeld 2014
Update Scouting Academy Limburg
Update Scouting Academy Limburg
Regionale Scoutiviteit

contactpersoon
Lambert Smeets
Ad Verhaar
Anja van Roekel
Explorers Pey
Team Sc. Academy Limburg
Team Sc. Academy Limburg
Regiobestuur&Trainingsteam

Notulen 12 september 2014
Notulen zijn zonder wijzigingen aangenomen.
Actiepunten zijn besproken, nieuwe actie lijst volgt in de notulen.
3. Activiteiten
Jaarplanning 2015
Datum
30 januari
31 januari
27 februari
6 maart?
13 maart
15 maart
29 maart
3-6 april
April
16 mei
14-17 mei
Voorjaar
12 juni
4 september
11 september
Najaar
Eind september
Oktober/November
November
11 december

Activiteit
Besturenavond
Stafledenweekend
Praktijkbegeleidersbijeenkomst
RNTC vergadering
RA vergadering
Afstemdag voor ZI2
Afstemdag voor alle instructeurs
Zeilweek (Pasen)
KVR
Zwijntjes/Biggetjesrace
RA-weekend (Hemelvaart)
Examendag
RA vergadering
RNTC vergadering
RA vergadering
Examendag
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden (LSZW)
Besturenavond
KVR
RA vergadering
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Opmerkingen
Franciscus
BSM – Venlo
Locatie volgt nog
Philips - Eindhoven
Franciscus - Roermond
BSM - Venlo
Beatrix - Roermond
Beatrix - Roermond
Voor Bestuur
Lith
Lith
per groep op afspraak
Jan v Gent - Maastricht
Mark Twain - Nederweert
DOT - Maasbracht
per groep op afspraak
Harderhaven
30 januari pijlen
Voor Bestuur
Stella Maris – Eindhoven
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Stafledenweekend 2015
De BSM stelt hun gebouw weer beschikbaar. Voor hen komt 31 januari het beste uit, dus dat staat bij
deze vast.
Ideeën voor het weekend zijn:
- Het updaten van de theorie-examens CWO3,
- Programma’s voor het RA weekend verdelen/maken.
- Per speltak samenzitten en iets leuks bedenken, bijv. voor zomerkamp.
- Kamptrainingworkshop – Nick, Claudia, Judith?
- Ramp op kamp – Chef vragen?
- Leden werven workshop
- RA-weekend nieuw concept?
Het avondeten is verdeeld:
Voorgerecht: MT
Hoofdgerecht: DOT, SM, TWV (WV)
Toetje: F
Aankleding en tafelindeling: B
Precieze opgaven van namen noodzakelijk, eerste opkomst 4 januari doorgeven aan Lanne, Lanne
stuurt nog een uitnodiging met tevens de vraag of er nog mensen zijn die een bepaald idee
(workshop) verder zouden willen uitwerken.
Zeilweek 2015 + RA-weekend 2015
SM wil het RA-weekend graag in Lith organiseren. Marte, Merel en Rianne gaan dit samen en 3
stafleden uit de 3 speltakken van SM doen.
Uit de evaluatie van het vorige weekend komt naar voren dat aandacht voor de programma’s nodig is.
BSM: CWO 1 eerder, zodat ze met CWO 3 mee kunnen doen (24 april)
DOT: Lith te ver, te duur; B: ver, maar geen definitief nee; SM: wil het graag in Lith organiseren (heeft
ook vlet over); MT: zoeken een groep die vletten meenemen, locatie maakt dus niet uit; TWV: locatie
maakt niet uit, niet helpen met organiseren; BSM: komt graag die kant op en hebben 2 vletten over;
JvG: locatie maakt niet uit, maar veel stafleden kunnen niet, dus alleen dolfijnen gaan mee. F: Lith is
mogelijk, met verschuiven Zeilweek is het mogelijk.
DOT: Misschien St. Joris in Den Bosch vragen om materiaal.
Als het niet in Lith zou zijn, wil SM het niet organiseren en er zijn geen andere vrijwilligers die dit wel
willen doen, dus het weekend zal in Lith plaatsvinden.
De organisatie vraagt alvast speltakcoördinators: 1 GCP per groep. Marte is aanspreekpunt. SM
organiseert Zwijntjesrace, DOT organiseert Biggetjesrace
Contact via: admiraliteitsweekend@ra13.scouting.nl
Viktor, Roy, Leron en Asger willen de Zeilweek graag met Pinksteren organiseren. Org-cie: Vletten
klaar, later in seizoen, niet gedwongen om meteen CWO te halen, omdat Zwijntjesrace is geweest.
Schepen kunnen dan in Lith blijven.
De Zeilweek zal uiteindelijk toch met Pasen plaatsvinden en als het goed is bij de Beatrix (locatie nog
even bevestigen)
Het idee is om tijdens het stafledenweekend te bespreken hoe we het RA-weekend en ook de
Zeilweek in de toekomst kunnen continueren, qua organisatie, locatie en kosten. Belangrijk om dit
tijdens de besturenavond te bespreken.
Sail 2015 (19 tot 23 augustus)
Idee: een (of meer) wachtschip naar Amsterdam, waar leden van de RA tegen een vergoeding een
overnachting + ontbijt kunnen krijgen om zo Sail te kunnen ervaren.
Welke schepen zijn van plan te gaan en wie vindt dit een leuk idee en wil hier wel iets mee gaan doen.
Ook andere ideeën zijn welkom, dus gooi het in de groep!
- Beatrix wil gaan als het o.a. vaartechnisch mogelijk is.
- Vertrouwen gaat wel, maar is al verhuurd.
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4. Trainingszaken
Kamptraining
Is geëvalueerd. Het was leuk, goed en leerzaam. Goed om blokken te kunnen kiezen. Deelnemers
hebben kwalificatiekaart. De Praktijkbegeleider bepaald of je de competenties heb en die kan het
registreren in SOL. Dus stuur iemand naar de praktijkbegeleidersbijeenkomst.
In januari wordt besproken of het mogelijk is om begin 2015 weer een start- en programma training te
kunnen organiseren.
27 februari staat er weer een praktijkbegeleidersbijeenkomst gepland, locatie volgt nog. De bedoeling
hiervan is vooral sparren over hoe het gaat en hoe we er mee verder kunnen.
5. Nautisch technische zaken
CWO4 cursus
Jeroen (BSM), Vincent (DOT), Alexander (TWV), en Casper (FR) zijn geslaagd! Gefeliciteerd!
Nu kunnen ze ZI3 halen en kunnen dit via Frissen doen. Het plan is om volgend najaar weer hetzelfde
te doen, dus kijk binnen je groep wie hier interesse in heeft.
Het motorboot-traject is weer nieuw leven in geblazen, meer nieuws volgt later (RNTC vergadering).
Vóór de RNTC vergadering, geef lijstje met instructeurs door.
6. Bestuurszaken
LSZW 2014
De TWV zijn met 1 vlet geweest. De vergoeding is al betaald.
Aftredend/verkiesbaar
Secretaris: Ilona is aftredend en niet verkiesbaar
Activiteitencoördinator: Lanne is aftredend en verkiesbaar, maar maakt graag plaats voor nieuwe
enthousiaste kandidaten.
Vacature
Per januari 2015 zijn we op zoek naar twee nieuwe leden voor het bestuur van de RA. Laat weten als
je interesse hebt, of iemand weet die dit wel leuk zou vinden.
De functieomschrijvingen voor de bestuursleden zijn opgenomen in de Bestuursvisie (o.a. te vinden
op de website). Wil je specifiek weten wat bijvoorbeeld de secretaris allemaal doet, mail dan naar het
bestuur of het betreffende bestuurslid.
Financiën
Nick (SM) en Rick (TWV) willen graag de kascontrole doen. Geert-Jan zal dit met hen afstemmen.
7. Rondje groepen
Franciscus: alles gaat goed, ze hebben veel staf en leden, zelfs wachtlijsten! Door NIX is de WV nu
tot 18 (ipv 19) en de Stam van 18 tot 22. Er is een nieuwe steiger voor de motorboot. Morgen is de
kerstviering met de hele vereniging.
Terwindtvaarders: bij de WV gaat het kei goed (12), ZI2 bij WV, ze zijn nog op zoek naar een
bouwkeet. ZV: gaat goed, staf genoeg, meer leden nodig. Ze zijn gestart met vletonderhoud en
instructie. D: gaat goed.
De Oude Tip: de D mogen groeien, ZV gaan goed, winterseizoen, dus weinig nieuws. De nieuwe
voorzitter is Marijn.
Stella Maris: prima, start winterseizoen, de Maatjes gaan goed (20), de Troep is wat kleiner (6
bakken), druk bezig met ledenwerving, 2000 folders uitgedeeld met Sinterklaas, in april gaan ze het
nog een keer doen. Er wordt weer een groepsstaf opgericht (geen staf wel actief). Troepsschipper
(Thijs) gaat een half jaar naar Afrika.
Ze doen mee aan groepsontwikkelingstraject. Een belangrijk leerpunt daaruit is: focussen op ouders
en minder op kinderen, omdat de ouders bepalen wat de kinderen gaan doen.
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Mark Twain: ze krijgen in februari een nieuwe keet. Ze zijn begonnen met winderonderhoud (2
vletten). Ze hebben nu 10 waterscouts en 6 explorers (+2 nieuwe stafleden). Ledenwerving is nodig.
Het zeiljacht is een opknaptraject.
Beatrix: niks speciaals, het gaat heel goed. Bij de dolfijnen nog steeds te weinig staf, maar wel onder
controle. Beatrix doet ook mee aan groepsontwikkeling.
BSM: het gaat goed. Ze hebben een ‘nieuwe’ speltak, deZeeleeuwen, tussen Dolfijnen en
Zeeverkennersis (10-12 jaar), om de overgang naar de ZV beter te laten verlopen.
Jan van Gent: het gaat goed, morgen 4 vletten eruit, houtwerk is af. WV gaat goed, willen naar het
buitenland. ZV 24 leden, 2 vaste stafleden + aanvulling vanuit loodsen. D was 8, nu weer 16. Werving
via vriendjesdag. Ivo is nu activiteitencoördinator van de regio Maastricht.

7. Wvttk / rondvraag
Ivo: interesse in Pebbles als kamplocatie -> er zijn toiletten en elektra is te regelen.
Roy: Hoe geld werven? ->Workshopidee voor stafledenweekend
Peter: drugs-incident Zeilweek –> Roy: is geëvalueerd, zal niet meer gebeuren. Lanne – moeten we
goed op letten, en elkaar daarop aanspreken.
Gijs: fok kwijt, die is bij DOT (CWO4) geweest, - Vincent: bakskist terug gezet in Pio. Met Claudia
afgesproken, er is een kist gepakt, waarschijnlijk de verkeerde. Moet nog worden opgelost. Gijs,
Claudia en Vincent gaan dit onderling verder regelen
Sander: Lucas (oudgediende) is op zoek naar casco vlet. Dus als iemand iets weet, laat het weten.
Sander sluit de vergadering om 22.38 uur.
Actiepuntenlijst
Actie
Contactpersoon
workshops voor stafledenweekend
Lanne
Eigen gegevens up-to-date in SOL
iedereen
Documenten in google drive*
iedereen
*ra13.spellen@gmail.com (wachtwoord in mail)
Vrijwilligers gezocht voor:
“vacature”
Bestuursleden

Datum
4 januari 2015
12 december 2014
n.v.t.

Melden bij:
Bestuur

Datum
13 maart 2015

Volgende RA vergadering:
13 maart 2015, 20.00 uur – Franciscus (Roermond)
Volgende RNTC vergadering
maart 2015, datum en locatie volgt nog
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
LSZW
Landelijke Scouting ZeilWedstrijden
MD
Motordrijver

Afkorting
MT
P
Pb
PvB
RA
RNTC
SM
SOL
TWV
WV
ZV
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Betekenis
Mark Twain
Philipsgroep
Pebbles
Proeve Van Bekwaamheid
Regionale Admiraliteit
Regionale nautisch technische commissie
Stella Maris
Scout Online
Terwindtvaarders
Wilde Vaart
Zeeverkenners

