Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 10 juni 2016

Aanwezig: Sander, Roxanne, Geert Jan, Gijs(RA), Stijn, Jim (F) Giel, Remco, Yvonne, Pascal, Ivo
(JvG) Yari, Max(BEA), Lies, Peter, Gijs (MT), Vincent (DOT)
Afgemeld: Stella Maris, TWV, BSM
Niet Afgemeld: Philips
1. Opening
Opening
20.10 uur: Sander opent de vergadering en begint met een voorstelrondje.
2. Mededelingen, notulen en post
Mededelingen en ingekomen post
Geen opmerkingen bij vorige notulen
Als je niet alles ontvangt via de mail neem contact op met de groepscontactpersoon.
3. Activiteiten
Stafactiviteit najaar 2016
Er is niks meer vernomen van de commissie stafactiviteit, de activiteit schuift naar volgend jaar gezien
hier eerst een beslissing over genomen dient te worden in een Admiraliteitsvergadering.
Activiteit kinderen
Het idee is om een colorrun te houden met zakjes kleurstof. De kinderen moeten in spelverband
elkaar bekogelen met zakjes kleurstof. Aansluitend zal er een zeepbaan plaatsvinden om iedereen
weer schoon te krijgen.
Organisatie Admiraliteitsweekend 2017
Datum: 25 mei hemelvaart 2017
Helaas heeft er tot op heden zich nog niemand gemeld om de organisatie van het
admiraliteitsweekend op zich te nemen. Om voor iedereen de taken overzichtelijk te houden maakt Ivo
een samenvatting van de taken. Zorg dat je als organisatie niet verantwoordelijk bent voor kinderen
gedurende het kamp.
Evaluatie zeilweek
BEA: goed zeilweer, in het vervolg graag het gebruik van bv de kampvuurkuil beter afstemmen.
MT: Heel erg veel geleerd
Roxanne: 6 instructeurs, heel veel vorderingsstaten en diploma’s uitgedeeld. Een groot succes dus.
F: TOP
JvG: Compliment vanuit Dennis over het weekend.
Evaluatie Zwijntjesrace 2016
BEA: Boeien waren helaas bijna niet te zien, eventueel grotere aanschaffen?
MT: Dit jaar wederom geen inschrijfgeld gevraagd omdat dit nog steeds niet nodig is.
DOT: Heeft 2 tonnen
JvG: Heeft 1 ton en eventueel is het mogelijk om deze te stallen bij een groep in Roermond.
Evaluatie Biggetjesrace 2016:
BEA: Een volgende keer iets meer programmavulling voor tussen de race?
MT: Niet opgegeven gelukkig nog wel mee kunnen doen.
4. Trainingszaken
Kamptraining
Uiterlijk opgeven via SOL voor de kamptraining voor 31 augustus.
Betaling moet voor 1 september binnen zijn.
Startavond: 1 oktober
Weekend: 18 t/m 20 november
Penningmeester van groep draagt zorgt voor de betaling voor alle deelnemers van het weekend.
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5. Nautisch technische zaken
Examenprocedure is rondgestuurd en iedereen kan hierop de contactgegevens van de examinatoren
vinden.
Sleepontheffing: I.v.m. met een zogenaamde ‘weef fout’ kan gaat de ontheffing niet door. Er wordt nu
gekeken naar een andere oplossing.
6. Bestuurszaken
Bestuursvisie vaststellen: De grote veranderingen hierin zijn:
Minimaal 1500 in kas en maximaal 2500 in kas
Opleidingsbijdrage verhouding toegevoegd aan het document.
Vicevoorzitter en penningmeester zijn her/verkiesbaar
Unaniem herkozen door aanwezige groepen.
Verdeling bestuursfunctie
Roxanne geeft aan te willen stoppen als voorzitter RNTC. Maar blijft nog wel bestuurslid binnen het
Admiraliteitsbestuur.
Roxanne heeft heel veel bereikt op het nautische gebied. Ze heeft de destijds nieuwe regels
geïmplementeerd in de RA en het opleidingsniveau naar een hoog niveau gebracht.
Gijs heeft aangeboden om het stokje van Roxanne over te nemen de aanwezige groepen zijn
unaniem voor.
Regio zaken
Heroprichtingsraad is geweest: nieuwe bestuur unaniem aangenomen maar met een blanco stem
gezien 1 persoon twee functies bekleed.
7. Rondje groepen
JVG: draait goed, zomerkamp gaat naar Asseltse plassen. Zijn nu druk bezig met het wachtschip:
sinds de nieuwe steiger mogen er niet meer dan 50 personen op het schip en mag er niet meer op het
schip geslapen worden. Er zijn allerlei extra regels, ze zijn nog op zoek naar oplossingen.
BEA: Mooie voorjaarsweekenden gehad, kamp gaat naar Cuijk, alles draait goed.
MT: stabiel, waterscouts en dolfijnen wordt na de zomer een uitdaging qua staf. Ze willen voor elkaar
krijgen dat ze zelf ook cwo2 af mogen nemen binnen de groep (d.w.z. ZI2’s in de groep krijgen). De
wilde vaart gaan naar Kampen. De dolfijnen en waterscouts naar de Pebbles, zelfde terrein maar
aparte kampen. Ze zijn druk bezig met het zeiljacht moet voor de zomer klaar zijn. Het gebouw is
slecht, maar willen ze niet in investeren tot er duidelijkheid is over de locatie en eventueel
samenvoegen van verenigingen (getouwtrek tussen gemeente en Rijkswaterstaat).
DOT: speltakken groeien, ze gaan op eigen terrein op kamp (te laat met locatie Asseltse plassen en
ze wilden niet ver weg op kamp).
BSM: dolfijnen zitten vol, er is een stafleden tekort. Succesvolle zeilweekenden gehad. Nieuw
grasveld, via kleine investering kunnen realiseren, de gemeente heeft hierbij geholpen.
Locatieprobleem wordt vooruitgeschoven, nog geen duidelijkheid over. De zeeverkenners gaan naar
de Biesbos en de dolfijnen naar Heel.
F: gaat goed, de groepen zitten vol. Dolfijnen en waterscouts gaan naar Maastricht, de wilde vaart
naar Duitsland. De motorboot moet voor de kampen af zijn. Ze zijn ook druk bezig om de stafmotivatie
op te schroeven (veel studerende staf die ver weg wonen en het festivalseizoen is begonnen).
TWV: groepen draaien goed. De dolfijnen hebben vriendjesdag gehad er waren zo’n 40 kids, hopelijk
blijven er een paar plakken. De technische staf klust aan het werkschip, dan gaan ze verder met de
Imperator. Ze gaan op kamp in Stevensweert (de Kis), een aparte/bijzondere locatie is dit jaar niet
gelukt. Het was makkelijk te regelen, maar wel prijzig. De FR geeft aan dat het opletten is met
verstoppingen in het toilet.
8. Wvttk / rondvraag
Vlootbeheerder JVG: wilt graag alle groepen gaan bezoeken en de technische kant bij de
verschillende groepen bekijken. Hij neemt hiervoor contact op met de GCP.
Gijs (bestuur): wanneer is het nieuwe theorie-examen kb3 af? Dit wordt als actiepunt opgenomen.
Roxanne (bestuur): waar is de volgende RNTC? De locatie wordt bij de MT.
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De JVG wordt bedankt en de vergadering wordt gesloten om 22.15u, met de boodschap: “bedankt en
succes met jullie huis” (omdat het wachtschip niet meer als schip gezien wordt).

Actiepuntenlijst
Actie
Contactpersoon
Datum
Insigne behoefte (ook oude of andere
Bas (P)
1 mei
insignes kunnen)….kan gemaild worden
naar baswilbers15@gmail.com… (denk ook
aan badges van bijv. RA weekend.
E-maillijsten up-daten en checken
Bestuur
juni
Bemensing RA weekend
Allen
juni
Takenlijst Admiraliteitsweekend
Ivo
september
Idee stafactiviteit verder uitwerken en
werkgroepje
september
bespreken met RA
Documenten in google drive*
Iedereen
n.v.t.
*ra13.spellen@gmail.com (wachtwoord is bij eerdere notulen per e-mail verstuurd)

Jaarplanning 2016
Datum
16 september
23 september
Oktober
18 november
November
16 december

Activiteit
RA vergadering
RNTC vergadering
Kamp training
Besturen avond
KVR
RA vergadering

Opmerkingen
P
MT
Bij voldoende animo
Bea
BSM

Volgende RA vergadering:
16 september, 20.00 uur bij de Philipsgroep (Eindhoven)
Volgende RNTC vergadering
23 september 2016, 20.00 uur bij de Mark Twain (Nederweert)

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

Afkorting
MT
P
PvB
RA
RNTC

groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting ZeilWedstrijden
Motordrijver

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

