Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 13 maart 2015

Aanwezig: Sander, Judith, Lanne, Roxanne, Geert-Jan (Bestuur), Vincent, Laura, Chelsea (DOT),
Leron, Gregor (TWV), Rianne, Marte, Nick , Bas (SM), Ivo (JvG), Vital, Stan, Niels (F), Guus, Gijs
(BSM), Peter, Gijs (MT), Claudia, Femke (B), Jac Smeets (ROT/ Regio Roermond)
Afgemeld:
Niet afgemeld: Philipsgroep

1. Opening
Opening
20.07 uur: Sander opent de vergadering en begint weer met een voorstelrondje.
Jack Smeets secretaris Regio Roermond, ook wel ROT (Regio Organisatie Team) genoemd en lid van
Scouting Sint Joris Maasniel. Jac is vanavond aanwezig in het kader van het voorstelrondje van het
Regio bestuur. Fijn dat het tijdens de RA vergadering in één keer kan en ze niet alle groepen
afzonderlik af hoeven te gaan.
Het regiobestuur komt voort uit de organisatie van de Ardennentocht die jaarlijks georganiseerd wordt.
Vanuit de RA zijn we via Geert-Jan Heldens (penningmeester RA bestuur) vertegenwoordigd in het
Regio bestuur.
Activiteiten die binnen de Regio georganiseerd worden:
 Bever-doe dag; hiervoor zoeken we nog een organisatieteam
 DWEK-dag een dag voor Dolfijnen, Welpen, Esta’s en Kabouters
 Japi (Jamboree-Pinksteren) 1x in de twee jaar voor de Scouts
 Rowan-Sherpa weekend dit is dezelfde leeftijdsgroep als de Wilde Vaart; dit wordt ieder jaar
georganiseerd.
 Ardennentocht: Voor iedereen vanaf de wilde vaart leeftijd ieder jaar op derde kerstdag
 Diaklankbeeld: presentatie van zomerkampen van alle explorer-weekenden
 Regioavonden als er een thema is
 Regiofeesten waren in het begin succesvol. Deze willen we nu weer op gaan zetten
 Regio opening
Alle waterscoutinggroepen mogen ook deelnemen aan deze activiteiten.
Wanneer er meer dan vier groepen samen een activiteit organiseren dan kan er een financiële
bijdrage worden gevraagd.
Binnen het steunpunt Scouting Limburg is Jan van Doorn werkzaam. Hij zorgt dat de informatie van
het steunpunt bij de ROT (Regio Organisatie Team) komt.
Vragen kunnen altijd gesteld worden aan het Regio bestuur dan zoeken zij ze uit.
Bij deze notulen wordt een bijlage meegestuurd met de info vanuit de Regio.
2. Mededelingen, notulen en post
Mededelingen en ingekomen post
Vandaag zijn de RA en RNTC vergadering tegelijkertijd. Er wordt gezamenlijk gestart en rond 21.00
uur gesplitst.
Ingekomen post: zie overzicht voor e-mail berichten van december 2014 tot maart 2015.
Datum
Onderwerp
10-03-15
Aanstelling 'kwartiermaker' waterwerk*
07-03-15
Denk mee over de toekomst van Scouting!
05-03-15
wachtschependag 19 april 2015
26-01-15
Regio bezoek aan de groep tijdens de groepsraad
09-01-15
Verzoek om contacten in het kader vlettenbouwen
(Dit is tijdens de besturenavond besproken).

contactpersoon
Jan Koehoorn
Projectgroep #Scouting2025
Frank van Nieuwburg
Jac Smeets
Ad Verhaar

* Alexander Haccou (voorzitter Nawaka 2014) wordt de vertegenwoordiger (kwartiermaker)van het
waterwerk.
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E-mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan naar bestuur@ra13.scouting.nl
Notulen 12 december 2014
Notulen zijn zonder wijzigingen aangenomen.
Actiepunten zijn besproken, nieuwe actie lijst volgt in de notulen.
Belangrijk is dat iedere groep het actiepunt “Eigen gegevens up-to-date houden in SOL” echt even
checkt en zelf verder goed bij gaat houden. Anders komt info niet of bij de verkeerde persoon terecht.
3. Activiteiten
Evaluatie stafledenweekend
De BSM heeft het met plezier ervaren. Het was gezellig. Er zijn ongeveer 20 personen blijven slapen.
Er waren 85 personen aanwezig tijdens het eten en de workshops. De workshop ledenwerving was
erg interessant. De powerpoint van deze workshop wordt meegestuurd met deze notulen.
Zeilweek
De aanmeldingen lopen binnen.
De zeilweekorganisatie gaat een voorstel inclusief begroting doen voor de aanschaf van spullen en
het behoud en beheer van deze spullen. Dit wordt voorgelegd aan het RA bestuur.
RA-weekend
 Tijdens het stafledenweekend zijn er leuke workshops geweest om de programma’s op te
stellen.
 Er zal geen brunch zijn op zondag. In plaats daarvan wordt er zaterdagavond gezamenlijk
gegeten. De bedoeling is dat iedere groep hetzelfde gaat koken
 Het thema is ‘Op z’n kop’
 De groepen krijgen de komende week een info-bulletin
 Op zondagochtend komt er een instroomprogramma zodat groepen hun kinderen op handige
momenten kunnen laten mee spelen en als ze bijvoorbeeld hun tent moeten opruimen, ze dat
kunnen doen.
 Er wordt een systeem bedacht hoe het opruimen van het gezamenlijk materiaal op zondag
gedaan wordt.
 Belangrijk is ook dat de organisatie weet wanneer de schepen van groepen aankomen en
gaan zodat de planning goed gemaakt kan worden.
De JvG wil wanneer zij met de WVA gaan graag twee vletten van andere groepen lenen. De B en
BSM hebben vletten ter beschikking.

Sail 2015
Vanuit de RA gaan er geen schepen

4. Trainingszaken
EHBO
Het is één ieder vrij om zelf te kijken of en waar hij of zij een cursus volgt. Binnen de RA 13 worden er
nu twee opties gegeven:
 Moas van de JvG biedt een mogelijkheid. Geïnteresseerde kunnen mailen naar
maoske@gmail.com
 Lanne van SM/ bestuur RA en ook EHBO instructeur, heeft een concreet voorstel op papier
uitgedeeld door EHBO basiscursus en herhalingslessen. Dit voorstel zit ook als bijlage bij
deze notulen.
Praktijkbegeleiders:
In januari was er een bijeenkomst gepland om de stand van zaken van praktijkbegeleiders binnen de
groepen uit te wisselen. Deze avond is niet doorgegaan omdat er te weinig aanmeldingen waren. De
vraag vanuit het trainersteam is of er behoefte aan is:
 TWV hebben behoefte
 MT heeft de weg gevonden via Steunpunt scouting Limburg
2

Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas







SM heeft binnen Regio Eindhoven de training gedaan, willen wel uitwisselen wat ze hebben
geleerd binnen Regio Eindhoven
B geeft aan de behoefte nu even niet te weten
F praktijkbegeleiding ligt stil, geen behoefte
BSM praktijkbegeleiding ligt stil, geen behoefte
DOT praktijkbegeleiding ligt stil, wel behoefte aan tips voor een makkelijke start
JvG hebben gekwalificeerde mensen via Regio Maastricht en het Steunpunt, zelf geen
behoefte aan uitwisseling maar kunnen info delen.

Binnen de Regio is het beeld hetzelfde. Er is wel een praktijkcoach binnen de Regio.
In het najaar is er een module startavond en weekend (binnen de RA beter bekend als: start en
programmatraining):
 Startavond 9 oktober 2015
 20 t/m 22 november 2015 trainingsweekend

5. Nautisch technische zaken
Deze worden in de RNTC vergadering besproken deze keer.
6. Bestuurszaken
Aftredend/verkiesbaar: secretaris en activiteitencoördinator
Het is belangrijk dat de secretarisfunctie ingevuld gaat worden. Wanneer er binnen de groepen
iemand interesse heeft om een functie binnen het RA bestuur in te vullen dan willen wij hem/haar
uitnodigen om zich bij het bestuur te melden.
Tijdens het stafledenweekend heeft het bestuur Laura Kleinstra (DOT) en Nick Strous (SM) benaderd
met de vraag of zij de komende tijd mee willen kijken met het RA bestuur om te onderzoeken of zij
een functie binnen het bestuur willen bekleden. Hier hebben zij beide interesse in. Ze hebben
voorlopig dus nog geen actieve functie maar kijken mee.
Financiën
De jaarrekening is rondgedeeld.
Voorstelrondje regio Roermond
Is gedaan in de opening

7. Rondje groepen
Franciscus:
Er is een Stam opgericht naar aanleiding van NIX 18. Dolfijnen en Troep zitten vol. Vletten liggen al
twee weken in het water.
Terwindtvaarders:
Volgende week start het vaarseizoen weer. Stafleden die nog geen MBL hebben gaan het MBL
examen roeien doen. 11 april is het project Schoon de Maas. De TWV doen hieraan mee en krijgen
een financiële bijdrage.
Er is een leegloop geweest bij de Verkenners geweest bij leden die al 9 jaar lid waren. Zij hebben een
baantje op zaterdag en kunnen daardoor niet meer lid blijven van de TWV.
Ze willen de Triton en Evelientje kwijt en daarvoor in de plaats een nieuwe degelijke sleper die
minimaal 4 vletten kunnen slepen.
De Oude Tip:
Bij de Dolfijnen loopt het goed. Veel nieuwe aanmeldingen. Ze zijn veel bezig met insignes. De
havendagen zijn weer het laatste weekend van juni. DOT heeft een aandeel hierin.
DOT doet mee aan NLdoet dit levert ieder jaar wel veel op.
In de doorstroom puzzel missen nog een aantal poppetjes waardoor er verkenners die volgend jaar
naar de WVA zouden kunnen maar er is geen staf. De vraag is wat zij hier mee gaan doen.
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Stella Maris:
De scheepsmaatjes zijn met 21, deze willen ze laten groeien naar 30. De Troep bestaat uit 38 leden.
De Troepschipper is tijdelijk i.v.m. stage in Zuid Afrika. Het project Groepsontwikkeling draait ook
binnen Stella Maris. Vorige week is de eerste bijeenkomst geweest. Ze hebben het hoogste aantal
respondenten gehaald. Voornamelijk positieve reacties.
SM denkt er over om een sleper weg te doen.
Mark Twain:
- (zijn aanwezig bij de RNTC vergadering)
Beatrix:
Alles gaat goed. Vletten gaan morgen in water. Project Groepsontwikkeling loopt op dit moment. Het
wordt tot nu toe heel leerzaam ervaren. Vooral de antwoorden van ouders en leden. De tijdsbelasting
valt erg mee.
BSM:
Er komt een nieuwe voorzitter die ook lid is van WSV de Maas (vader van een Welp).Ook is er een
nieuwe secretaris. De plannen voor een nieuw gebouw zijn 10 jaar uitgesteld.
Jan van Gent:
Dolfijnen hebben maar 13 leden, dit loopt terug. Er zijn 20 zeeverkenners en 18 WVA.
Via de vacaturebank is er een aantal maanden een nieuwe penningmeester geweest. Hij is inmiddels
opgestapt. Tip: wanneer er nieuwe leden betrokken worden bij de groep, stel een proeftijd af. Moas is
voorlopig vervangend penningmeester naast haar secretarisfunctie.
WVA gaat naar Tsjechië.
Er wordt gecollecteerd voor Jantje Beton.
Philipsgroep:
8. Wvttk / rondvraag
Is het mogelijk om subsidieaanvragen vanuit het RA bestuur te initiëren?
 Bij gemeentes zijn soms potjes beschikbaar. Tip: blijf hier als groep alert op.

Sander sluit de vergadering om 22:16 uur.
Actiepuntenlijst
Actie
Contactpersoon
Inventariseren wie deel gaat nemen aan
Per groep
het moduleweekend/start en programma
training
Uitkomsten workshop Toekomst RA
Lanne en Gijs
weekend en Zeilweek presenteren
Eigen gegevens up-to-date in SOL
iedereen
Documenten in google drive
iedereen
Plan maken aanschaf en behoud spullen
Zeilweek organisatie
zeilweek, indienen bij RA bestuur
*ra13.spellen@gmail.com (wachtwoord wordt bij notulen in mail verstuurd)
Vrijwilligers gezocht voor:
“vacature”
Bestuurslid

Melden bij:
Bestuur

Datum
12 juni 2015

12 juni 2015
12 december 2014
n.v.t.
Vóór de zeilweek

Datum

Volgende RA vergadering:
12 juni 2015, 20.00 uur bij de Oude Tip (Maasbracht) Let op! Gewijzigde locatie.
Volgende RNTC vergadering
4 september 2015, 20.00 uur – Mark Twain (Nederweert)

4

Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Jaarplanning 2015
Datum
29 maart
3-6 april
April
16 mei
14-17 mei
Voorjaar
12 juni
4 september
11 september
9 oktober
20 tm 22 november
Najaar
Eind september
Oktober/November
November
11 december

Activiteit
Afstemdag voor alle instructeurs
Zeilweek (Pasen)
KVR
Zwijntjes/Biggetjesrace
RA-weekend (Hemelvaart)
Examendag
RA vergadering
RNTC vergadering
RA vergadering
Startavond moduleweekend (start en
programmatraining)
Moduleweekend (Start en programmatraining)
Examendag
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden (LSZW)
Besturenavond
KVR
RA vergadering

Lijst met afkortingen
Afkorting Betekenis
B
Beatrix
BSM
Belletable Stella Maris
DOT
De Oude Tip
D
Dolfijnen
F
St. Franciscus
GCP
JvG
Kb
KVR
LSZW
MD

groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting ZeilWedstrijden
Motordrijver

Afkorting
MT
P
PvB
RA
RNTC
SM
SOL
TWV
WV
ZV
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Opmerkingen
Beatrix - Roermond
Beatrix - Roermond
Voor Bestuur Lith
Lith
Lith
per groep op afspraak
DOT – Maasbracht
Mark Twain – Nederweert
Jan v Gent – Maastricht

per groep op afspraak
Harderhaven
30 januari pijlen
Voor Bestuur
Stella Maris – Eindhoven

Betekenis
Mark Twain
Philipsgroep
Proeve Van Bekwaamheid
Regionale Admiraliteit
Regionale nautisch technische
commissie
Stella Maris
Scout Online
Terwindtvaarders
Wilde Vaart
Zeeverkenners

