Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 11 december 2015

Aanwezig: Sander, Judith, Lanne, Roxanne, Geert-Jan, Gijs (Bestuur), Vincent, Chelsea (DOT),
Leron, Jard (TWV), Kiki, Thijs, Joost v.d M, (SM), Casper, Stan, Guus (F), Fred (BSM), Peter, Gijs
(MT), Claudia, Lee, Erik (B), Maarten, Sjef (P)
Afgemeld: JvG
1. Opening
Opening
20.07 uur: Sander opent de vergadering en begint met een voorstelrondje.
2. Mededelingen, notulen en post
Mededelingen en ingekomen post
Regio Roermond: Er is een e-mail gekomen over Scouting Academy; zij willen handvaten geven voor
de invulling van het praktijkbegeleidersstuk en om ervaringen uit te wisselen. Je kunt kiezen uit 1 van
de volgende data: 18 en 25 januari. Dringend verzoek vanuit het trainersteam om hier naar toe te
gaan en het praktijkbegeleiders stuk op te zetten zodat stafleden die het moduleweekend hebben
gevolgd officieel staflid kunnen worden en Scouting Academy binnen de groep vorm te geven.
Datum
9 dec
10 dec
16 dec

Onderwerp
Ardennentocht
Aanbod workshop en training 2016
Uitnodiging bijeenkomst Scouting Academy

contactpersoon
Lambert Smeets (Regio Roermond)
J.E.M. Smeets (Regio Roermond)
Steunpunt Scouting Limburg

Aanbod workshops en training voorjaar 2016
Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan naar bestuur@ra13.scouting.nl
Notulen 11 september 2015
Notulen zijn zonder wijzigingen aangenomen.

3. Activiteiten
Stafledenweekend 2015
Datum: 27 en 28 februari vanaf 18.00 uur tot zondag na ontbijt en opruimen
Locatie: BSM
Contactpersoon vanuit RA bestuur zijn: Gijs en Judith
Eten: het bestuur regelt het eten
Invulling stafledenweekend; aangevraagde workshops tijdens deze RA vergadering:
 Vanuit het moduleweekend: blokje Veiligheid
 RNTC vergadering: Roxanne
 Communicatie met ouders en stafleden; hoe ga je er mee om als een staflid niet helemaal
functioneert? Trainersteam gaat kijken wie dit gaat invullen…..
 Leden en leidingwerven; Geert-Jan zorgt voor de invulling
 EHBO;
 Programma uitwisseling en hoe maak ik een programma jaarplanning
 Sponsoring en financiële acties
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Jaarplanning 2016
Datum
27 en 28 februari
27 februari
maart
4 maart
april
14 tm 16 mei
21 mei
voorjaar
voorjaar
10 juni
9 september
16 september
24-25 september
oktober
18 november
november
16 december

Activiteit
Stafledenweekend
RNTC vergadering
Afstemdag voor alle instructeurs
RA vergadering
KVR
Zeilweek
Zwijntjes- biggetjesrace
Examen dag
kamptraining
RA vergadering
RNTC vergadering
RA vergadering
LSZW
Start en programma training
Besturen avond
KVR
RA vergadering

Opmerkingen
BSM
Tijdens het stafledenweekend
Datum volgt
MT
B
Nog definitief maken
Op aanvraag bij RNTC
Bij voldoende animo
JvG
Locatie volgt
P
Harderhaven
Bij voldoende animo
B
BSM

4. Trainingszaken
Evaluatie Moduleweekend/ start en programma training
- 24 deelnemers na een paar afvallers. Volgens trainers geslaagd! Oirschot was een fijne
locatie voor deze training. SOL gegevens kloppen nog niet  bijwerken zodat facturen en
communicatie beter gaan verlopen.
- 5 trainers volgen een traject om erkend trainer te worden. In januari/februari willen zij dit
afronden.
- Veel groepen hebben geen praktijkbegeleiders of een structuur hiervoor opgezet en daardoor
blijft het gekwalificeerd staflid worden een openeindje dat stopt na het volgen van het module
weekend.
- Volgende keer komt er een factuur naar de groepen i.p.v. individueel
- Voor dit jaar is er een reminder uitgegaan voor de individuele betaling
- Een aantal mensen zijn niet of te laat afgemeld; zij krijgen ook een rekening voor de gemaakte
kosten.
Animo kamptraining voorjaar 2016:
- TWV
3
- MT
1 of 2
- DOT
2 of 3
- F
3 of 4
- BSM
1
- P
2
- B
2 tot 4
- SM
4 tot 6
Tijdens stafledenweekend wordt opnieuw de animo voor de kamptraining geïnventariseerd.
EHBO pilot
Er is een EHBO pilot gestart vanuit Scouting Nederland Basis EHBO dat ieder staflid eigenlijk zou
moeten hebben. 1,5 uur e-learning + digitaal examen
1 cursusmiddag/avond met praktijkhandeling.
Scouting Nederland is nu bezig om de trainers te trainen en het uit te rollen over heel SN.
Stafleden van de Philipsgroep hebben de pilot gevolgd en zijn enthousiast
5. Nautisch technische zaken
Er is een stafleden instructieweekend CWO 3 in combinatie met ZI3 instructeurs in opleiding geweest
dit najaar. Er was helaas weinig wind maar verder was het een enorm geslaagd weekend. De
combinatie met het Beatrixfeest was niet heel geslaagd.
Er zijn 3 afgeronde ZI3ers.
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Helaas is er maar 1 aanmelding voor CWO 4 geweest en deze is helaas ook weer afgemeld. Dit
betekend dat er helaas geen ZI3 is gestart. De RA financiert de helft. Het traject kan bij Frissen maar
het kan ook op een andere manieren. Stimuleer mensen in de groep. Voorwaarde is ZI2.
Vraag vanuit Stella Maris is of Wilde Vaartleden eventueel ook CWO 4 kunnen gaan halen direct na
CWO 3…om de brug te slaan tussen het behalen van CWO 3 en een ZI traject in de toekomst. De
RNTC zou dan bijvoorbeeld de helft van het CWO 4 traject kunnen betalen onder voorwaarde dat er
gestart wordt met een ZI traject. De RNTC gaat hierover nadenken.
Soms is het niet duidelijk welke discipline wat mag examineren: De RNTC gaat hier een document
maken en verspreiden.
Er zijn een aantal stafleden binnen groepen die nog geen diploma of certificaat hebben ontvangen; zet
dit op een e-mail naar Roxanne dan kan ze dit in orde maken.
Vlettenkeuring moet weer plaatsvinden.
De samenvatting van de meest voorkomende mankementen wordt vóór de volgende RA vergadering
doorgestuurd door Bas (SM).

6. Bestuurszaken
Facebook:
1 persoon per groep wordt gekoppeld aan de RA facebook zodat zij goed in de gaten kunnen houden
wat er gebeurt en eventuele vervelende teksten of niet passende foto’s kunnen verwijderen.
Nu open voor iedereen; let op dat wat je post open is voor iedereen. Let dus op drank/ roken/
badkleding en geen individu.
Actie: de GCP meldt een contactpersoon aan bij Lanne.
Bestuurssamenstelling:
Gijs (BSM) zal de komende tijd meedraaien in het RA bestuur en gaande weg een functie gaan
vervullen.
We willen niet meer dan 2500 euro in kas hebben. Daar groeien wij momenteel overeen. Er was een
actiepunt voor iedereen om hier een invulling aan te geven.
Werkgroepjes RA
Er zijn twee werkgroepjes gevormd om verder na te denken over activiteiten binnen de RA:
1e werkgroepje gaat nadenken over een activiteit voor de kinderen: met een bedrag van 750 euro* als
richtbedrag en uiterlijk RA weekend 2017. Aantal kinderen; +/- 450 Sjef (P), Chelsea (DOT), Kiki (SM),
nader in te vullen (MT).
Tijdens de volgende RA vergadering wordt het plan gepresenteerd.
2e werkgroep: in 2016, voor +/- 100 stafleden, 750 euro*. Thijs (SM), Leron (TWV), Claudia (B),
Casper (F)
Tijdens de volgende RA vergadering wordt het plan gepresenteerd.
*is richtbedrag maar de wens is om de verdeling hoger uit te laten komen richting de kinderen.
7. Rondje groepen
JvG: er niet veel te melden sinds vorige keer. Wel zijn zij sinds kort troste eigenaar van een
sleepbootje, het is een sleepvlet van 6,5m lang met een enkele beting, motor vermogen van 65 PK.
merk peugeot.
SM: draait goed en zijn bezig met ledenaantal, bezig met praktijkbegeleiders via Regio Eindhoven,
begin januari Bevergroep (naam speltak volgt nog) 5 tot 7 jaar
P: Jarenlang onzeker over ligplaats; nu is het van de agenda af bij de gemeente dus is er even
onduidelijkheid over hoe verder. Al een paar jaren problemen met het vinden van stafleden voor de
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Orka speltak, het blijft gedraaid worden omdat ze de leden niet in de steek willen laten, mogelijk gaat
het doorgeschoven worden naar een landgroep. Sinds dit seizoen is er weer een loodsengroep deze
hebben ook een nieuwe motorboot.
BSM: gaat goed, veel leden bij verkenners, bij welpen ledenstop, WVA mist een aantal stafleden.
Nieuw dak, nieuw klushok. Moeten binnen 8 tot 10 jaar naar een nieuwe locatie. Gaan wel het gebouw
onderhouden.
MT: water-explorers zijn geroeid, instroom bij scouts verloopt moeizaam. Er wordt gewerkt aan nieuw
gebouw voor land- en watergroep. Er is een tweede onderhoudslocatie.
F: Ledenaantallen zitten goed, staf bedekking is ook goed. Materiaal is prima. Gat in de begroting.
Motorboot is een duur project. Bezig met een sponsorplan.
DOT: ledenaantal groeit, nieuwe steigers liggen op hun plek, zijn bezig met het opknappen van het
ruim. Er komt nog een nieuwe vloer, kastenwand, ingang en keuken.
TWV: Dolfijnen zijn gegroeid om doorstroom, Troep is ook gegroeid, bezig opknappen werkschip,
beide motorboten vragen om onderhoud.
B: Druppels flink gegroeid, Pio nieuw dak, roef krijgt binnenkort een nieuwe vloer en interieur. 5
stafleden hebben moduleweekend gevolgd. In voorjaar wordt het toiletgebouw opgeknapt.
8. Wvttk / rondvraag
BSM: zijn er mogelijkheden voor gezamenlijk inkopen van materiaal? Vooral in transport ligt er winst
te behalen.
Concreet: via groepscontactpersonen de vraagstellen. BSM, P en TWV hebben voor nu gezamenlijke
interesse.
Idee van Maarten: als het goed is hebben groepen in oktober duidelijk welke materialen in het jaar
daarna besteld gaan worden, dit zouden we kunnen samenvoegen.
Sander sluit de vergadering om 22:41

Actiepuntenlijst
Actie
Contactpersoon
Datum
Definitieve aanmeldingen kamptraining
GCP’s
4 maart
binnen eigen groep inventariseren
Documenten in google drive
iedereen
n.v.t.
Contactpersonen Facebook RA
GCP’s en Lanne
4 maart
Idee RA activiteit kinderen
werkgroepje
4 maart
Idee RA activiteit staf
werkgroepje
4 maart
Pijlen binnen groep animo kamptraining
27 februari
Pijlen binnen groep animo start- en
programma training
Vlettenkeuring
Alle groepen
4 maart
De samenvatting van de meest
Bas (SM)
4 maart
voorkomende mankementen vlettenkeuring
Bestuursvisie: minimum bedrag naar 1500
Bestuur
4 maart
euro?
*ra13.spellen@gmail.com (wachtwoord is bij eerdere notulen per e-mail verstuurd)
Vrijwilligers gezocht voor:
“vacature”
Bestuurslid – alle functies zijn
bespreekbaar

Melden bij:
Bestuur

Datum

Volgende RA vergadering:
4 maart 2016, 20.00 uur bij de Mark Twain (Nederweert)
Volgende RNTC vergadering
27 februari 2016, 20.00 uur – BSM ( Venlo) Tijdens het stafledenweekend
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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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Betekenis
Mark Twain
Philipsgroep
Proeve Van Bekwaamheid
Regionale Admiraliteit
Regionale nautisch technische
commissie
Stella Maris
Scout Online
Terwindtvaarders
Wilde Vaart
Zeeverkenners

