Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 16 maart 2018
Aanwezig:
Sander, Geert-Jan, Judith, Claudia, Thijs, Esmee, Lanne (bestuur)
Fenna, Jurgen (P), Bas (SM), Peter (MT), Maartje, Joep (F) Yari, Lianne (B), Joris, Niels
(BSM)
Afwezig: DOT, JvG

1. Opening
We vergaderen vanavond op het dek van de Cirkel. Sander opent de vergadering en
iedereen stelt zich nog even voor.
2. Mededelingen, notulen, post
• Vraag interregionale beoordelingscommissies waarderingstekens
Heeft iemand interesse om zitting te nemen? Zo ja? Laat dit weten aan het bestuur.
Scoutinggroepen kunnen waarderingstekens aanvragen voor leden.
Uitnodiging LSZW is verstuurd naar GCP
3. Activiteiten
• Evaluatie Biggetjes- en zwijntjesrace
Organisatie vlak voor de race pas gewisseld. Bekers zijn een week later bezorgd. Fok
strijken en hijsen als er iets is; is gebeurd maar te laat op gereageerd. Volgende keer; alle
vletten noodnummer doorgeven op route papier of zorgen dat er iemand let op fok
strijken/hijsen. Bedankt voor de snelle en goede organisatie F
Biggetjesrace: water was nog erg koud daardoor geen kano wedstrijd, wedstrijd element
werd gemist. Bijboot + reddingsvesten hadden ook gekund. Bedankt voor goede organisatie
DOT
Winnaars Biggetjesrace: 1e=DOT., 2e=F, 3e=DOT
Winnaars Zwijntjesrace:
CWO 2: 1e =F, 2e =F en 3e=BSM
CWO 3: 1e =F, 2e= TWV en 3e = F
LSZW: F wil graag gaan en wil weten of de winnaar 2e prijs CWO 3 wil gaan. Vergoeding zie
bestuursvisie.
• Evaluatie Zeilweek
Goede week gedraaid! Organisatie bedankt.
Organisatie wil graag overdragen.
Nieuwe organisatie zal bestaan uit: Bob, Gijs, Daan, Joris (BSM), Charl (MT), Lars, Bas (B)
Bestuur wil graag een keer aansluiten bij nieuwe organisatie. 29 juni 18.30 uur bij (B)
Belangrijke punten: Goed nadenken en communiceren datum, aanwezig zijn bij RA
vergadering.
Aantal deelnemers was lager dan verwacht (door examenperiode)
Verhouding cursisten (70) – staf (40) (organisatie, instructeurs, kookstaf, vertier en plezier
etc.) was erg uit verhouding.
Plan voor bekostiging zeilweek is dat er ook een kleine bijdrage (denk aan 10 euro)
gevraagd wordt aan de staf. De vraag is ook; hoeveel ondersteuning is er nodig?
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4. Trainingszaken
• Trainingsbehoeften inventariseren:
Moduletraining, kamptraining, ehbo etc.
Graag peilen voor september.
Moduletraining: voor alle nieuwe stafleden
Kamptraining: 1 iemand per speltak moet (volgens SN) deze gevolgd hebben
Losse trainingen kunnen ook aangevraagd worden bij het trainingsteam
EHBO op aanvraag: vragen kunnen bij iedere EHBO vereniging maar ook bij Lanne gesteld
worden
Nautische trainingen: vragen kunnen bij de RNTC gelegd worden
Verbinding aanwezige stafleden laatste module training is echt ontstaan.
5. Nautisch technische zaken
Veel diploma’s uitgegeven.
CWO 4 behaald door Lars, Sanne (B) en Joris (BSM)
30 juni is er examenmoment in Venlo
Eerste drie weekenden september trainingsmomenten CWO 3 en 4 ZI 3 en 4 aanmelden bij
Vital.
Herkansing CWO 3 theorie kan na drie maanden, vragen richten aan Alexander. Zie
examenprocedure website RA13.scouing.nl

6. Bestuurszaken
• Vaststellen bestuursvisie
= vastgesteld en staat op de website
• Stemmen nieuwe Vice-voorzitter
Judith treed vanavond af als vice-voorzitter. We bedanken Judith voor alle jaren enthousiaste
inzet!
Bestuur draagt Claudia voor als nieuwe vice-voorzitter. Unaniem aangesteld door de
vergadering.
• Rooster van aftreden 2018: functie secretaris en eerste specialist =
activiteiten coördinator.
Lanne stelt zich niet herkiesbaar als secretaris en stopt na de vergadering in september.
Geïnteresseerden kunnen zich melden.
De functie activiteiten coördinator was al eerder vacant. Esmee heeft aangegeven een half
jaar mee te willen draaien met het bestuur en in december 2018 aan te geven of ze hiermee
door wil gaan.
Privacy wetgeving: neem dit mee in je eigen groep zie https://www.scouting.nl/privacy voor
meer informatie.
7. Rondje groepen
P: Schip is terug van de werf, krap om het af te krijgen voor NaWaKa, geen tekorten in
stafteams.
SM: Zoka naar Giesbeek, WVA naar Zeeland, bemensing stafteams vormen echt een
uitdaging, Boosz op de werf.
MT: Zoka Cuijck, D houden drie stafleden over.
F: Stafteams zijn gevuld, wachtlijst D, Zoka Ophoven, WVA Zeeland
B: Wachtlijst, bemensing stafteams uitdaging, Zoka Cuijck, Titan komt goed
BSM: ledenaantal goed, wisseling in stafteams, gaan naar NaWaKa
TWV: ZV ledenaantal laag, komend jaar stafteams goed bemenst maar daaarna?
8. Wvttk / rondvraag
Claudia: is er animo voor een brainstorm bemensing stafteams?
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Yari: nieuwe wetgeving meldplicht voor tenten waar meer dan 10 personen in slapen, of
meer dan 10 kinderen onder de 12 in verblijven. 4 weken van te voren melden bij Gemeente.
Voor meer informatie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0040068/2018-01-01
Maartje: Nieuwe stafleden? Leerlingen komen Maatschappelijke stage doen en sommige
blijven.

Volgende RA vergadering:
14 september, 20.00 uur Jan van Gent, Maastricht
Volgende RNTC vergadering:
14 september, 20.00 uur Jan van Gent, Maastricht

Jaarplanning 2018
Datum
Activiteiten Admiraliteit
1-2 sept
15-16 sept

Activiteiten Regio
Roermond

Opmerkingen

Trainingsmomenten
CWO 3 en 4
ZI 3 en 4

DOT

RA + RNTC vergadering
LSZW

JvG

22-23 sept
14 sept.
29 en 30
september
6 okt.
11 okt.

Beatrixfeest
Speltak Coörd. overleg

14 nov.
16 nov.
14 dec.

Voor
speltakcoördinatoren

Regio raad Regio
Roermond
Besturenavond
RA vergadering

Actiepuntenlijst
Actie
Vlettenkeuring plannen+ uitvoeren
Zitting nemen Int. Reg.
Beoordelingscommissie
Startbewijzen uitreiken
Bedanken zeilweek organisatie
Nieuwe datum zeilweek
Evt. Stafbijdrage zeilweek besluiten
Trainingsbehoefte peilen
Behoefte aan gezamenlijke brainstorm
bemensing stafteams
Jaarplanning 2019 opstellen +
versturen naar de regio

F
P

Contactpersoon
Groepen zelf
Bestuur

Datum
Voor zomerkamp
z.s.m.

Lanne
Bestuur
Zeilweek organisatie
RA vergadering
Groepen zelf
Claudia

Verg. september

Bestuur

Verg. december
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Verg. september
Verg. september
Verg. september
Verg. september
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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

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

