Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 14 december 2018
20.00 uur bij de Philipsgroep (Eindhoven)
Aanwezig: Sander (voorzitter), Claudia (vice-voorzitter), Yari (secretaris), Stan (P), Bas (B), Jochem (B), Luc
(T), Myrthe (T), Jasper (T), Peter (MT), Jeroen (S), Ella (S), Isabelle (S), Fenna (P), Sanne (DOT), Chelsey
(DOT), Vincent (DOT), Winnie (P), Jurgen (P)
1. Opening om 20:03. Sander heet iedereen welkom. We beginnen met een voorstelrondje. We
hebben een afmelding van de Franciscus en de BSM.
2. Mededelingen, notulen, post
Er wordt gemeld dat Lanne haar aantekeningen voor de Notulen van vorige keer kwijt was. Ze
heeft met behulp van de rest van het bestuur op basis van hun geheugen de notulen zo goed
mogelijk te maken. De notulen worden goedgekeurd.
De DOT deelt mee dat ze toch geen jubileum feest op de zondagavond van het
admiraliteitsweekend houden.
Sander vraagt of iedereen die dat wil de mailing voor de admiraliteitsvergadering of
groepscontactpersonen ontvangt. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan via [mail-adres
bestuur]
Winnie merkt op dat de uitnodiging van de besturenavond enkel naar de penningmeesters is
verstuurd. Volgend jaar zal deze gewoon weer naar het secretariaat van de besturen gaan, zoals
dit in SOL is geregisteerd.
Sanne merkt op dat het waterwerk erg wordt gemist op de regioraad. Het is dus een aanrader
om erheen te gaan. De volgende keer is de DOT er in in ieder geval, dus dat maakt het
makkelijker om aan te sluiten. Dit geldt enkel voor de scoutings in regio Roermond (DOT, F, TWV,
B). Goed dat Sanne is geweest.
Yari meldt dat hij de volgende mails heeft doorgestuurd:
a. Uitnodiging voor ardennentocht, doorgestuurd naar de admiraliteitsvergadering.
b. Notulen regioraad, doorgestuurd naar de groepscontactpersonen
3. Activiteiten
a. Evaluatie LSZW
Enkel de Fransiscus is hier heen geweest en zij zijn niet aanwezig. Er valt dus vrij weinig
over te zeggen; we hopen dat het een mooie vergadering is geweest. De compensatie
vanuit de RA moet nog wel worden overgemaakt.
b. Stafledenweekend 2019
Dit plannen we normaal gesproken in januari. Hij is niet gepland vorige vergadering, dus
moeten we nu met elkaar afspreken. Het zou mooi zijn als er tijdens stafledenweekend al
voorwerk gedaan zou kunnen worden voor het admi-weekend. Andere jaren hebben we
de programma’s gemaakt, maar de meeste programma’s zijn nu al door de DOT
gemaakt. Over een aantal programma’s zou nog wel gebrainstormd kunnen worden en
ook de speltakcoordinatoren moeten nog worden gevonden. Het is volgens de DOT
handig om met de speltakken bij elkaar te zitten om het programma te bespreken.
Vorige keer is er iets van een hike voor de WV vanuit de vergadering voorgesteld, maar
dit is aan de staf van de WV zelf. De DOT biedt zelf een programma aan en elke
aanvulling daarop is welkom.
De planning is als volgt:
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Rond 6 uur gaan we eten, daarna wordt er een uur tot anderhalf uur door de speltakken
bij elkaar gezeten om de programma’s voor het RA-weekend te bespreken. Daarna
maken we er een gezellige avond van.
De DOT biedt aan het weekend bij hen te houden. Zo kan iedereen alvast het terrein van
had admiraliteitsweekend zien. Qua slapen wordt het krap bij de DOT, omdat je op de
dansvloer zou moeten slapen. In hun woonboot is wellicht ook ruimte om te slapen,
maar daar biedt de temperatuur ook uitdagingen. Maar normaal gesproken blijven er
niet heel veel mensen slapen, dus we besluiten dat dit geen groot probleem is.
We besluiten het stafledenweekend op 2 februari bij de DOT te houden. Carnaval is pas
in maart dus dat biedt geen problemen.
Sander vertelt dat we afgelopen jaar een frietkar hebben gehad, de jaren ervoor hebben
de groepen zelf gekookt. Sander vindt een frietkar een makkelijk oplossing. Zelf koken
creëert een mooie synergie. De vergadering is verdeeld, tussen de gemakzucht van de
frietkar en de gezellige van het zelf koken.
We besluiten te stemmen per groep. Er zijn 2 stemmen voor zelf koken, en 4 voor de
frietkar. We besluiten dus een frietkar te laten komen.
c. Admiraliteitsweekend 2019
Vincent krijgt het woord en vertelt over de voortgang bij het organiseren van het
admiraliteitsweekend. De vergunning is nog niet helemaal rond, maar dat komt
waarschijnlijk wel goed. Water, stroom en riolering worden nog geregeld. Het gras op
het terrein is ingezaaid.
Voor de dolfijnen en zeeverkenners is het programma voor vrijdag en zaterdag geregeld.
Op zaterdag zijn overdag de biggetjes- en zwijntjesrace en ‘s avonds een feestavond.
Voor de zondag is nog geen programma geregeld, dat is ook afhankelijk van vanaf hoe
laat de groepen willen afbouwen en vertrekken. Dit zullen we tijdens het
stafledenweekend gaan inventariseren bij de groepen.
Voor de wilde vaart is naast de zwijntjesrace en eventueel de feestavond nog geen
programma geregeld. Ook is er geen hike geregeld. Tijdens het stafledenweekend
kunnen de WV stafleden hierover overleggen.
De DOT zal de globale planning naar Yari sturen om met de notulen meeverstuurd te
worden.
Voor elke speltak is er ook nog een vacature voor speltakcoördinator. Op dit moment is
zijn de schippers van de speltakken als speltakcontactpersoon gebruikt.
De technische staf van de TwV geeft aan de staffeesten op het schip te willen regelen, en
willen ook wel voor de feestavond van de kinderen zorgen. De tent van de MT kan
hiervoor gebruikt worden. Chelsea is er heel blij mee. Donderdagmiddag zal de opbouw
van de laatste dingen zijn, waarbij de groepen gevraagd worden te helpen. Daarna is er
voor de aanwezige staf een BBQ en een gezellig biertje.
De vergadering geeft de complimenten aan de DOT en is enthousiast.
Er is een vraag vanuit de Stellamaris: mag de stam, met leden van tussen de 18 en 20 jaar
mee? De Phillipsgroep en de MT geven aan ook een stam te hebben. De DOT vindt het
prima als zij met hun stam deelnemen aan het weekend. Het programma moeten ze wel
zelf regelen. Op het stafledenweekend kunnen de stafleden van de Stam dus ook
overleggen over het programma.
d. Zeilweek 2019
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Bas heeft het woord en licht een aantal punten toe.
Er wordt dit jaar een bijdrage voor alle vrijwilligers ingesteld van 5 euro. Dit om
basiskosten af te dekken, maar ook omdat de organisatie nieuw is en geen verlies wilt
maken.
Op 6 en 7 april is weer een aftstemdag, maar dit keer onder een andere naam. Het plan
is om er weer echt leven in te blazen en met alle instructeurs nuttig en gezellig bezig te
zijn. Het plan is om zaterdagavond de beginnen met een BBQ, dat iedereen kan blijven
slapen en dan op zondag 7 april met alle instructeurs op een hoog niveau te zeilen of
motorboot te varen.
De organisatie van de zeilweek is te bereiken op [mail zeilweek]. De Vertrouwen is dit
jaar weer het feestschip. We hebben een korte discussie over het
alcohol/jeugdleden/minderjarigen beleid. Het volgende wordt afgesproken.
Meerderjarige jeugdleden mogen na de evaluatie het schip op. De organisatie stelt een
eindtijd in en de handhaving hiervan ligt bij de groep zelf. De DOT wilt niet dat er wordt
gedronken door minderjarigen (instructeur of niet). Als dit wel gebeurd stelt de DOT
komende jaar de vertrouwen niet meer ter beschikking als feestschip.
De organisatie wilt de tenten weer hetzelfde doen als vorig jaar.
Er is een vraag over examendagen. Vincent licht toe dat het zelf aanvragen van een
examen toch niet heel lekker liep en dat er daarom dit jaar weer examendagen zijn.
Maar de data zijn nog niet langs instructeurs gegaan, maar inmiddels zijn er zo veel dat
het vinden van een examinator wel mogelijk moet zijn.
Het aanvragen van een examen buiten de geplande examendagen blijft nog steeds
mogelijk. Yari zal een lijst met examinatoren toevoegen bij de notulen.
4. Trainingszaken
Er is niet zo veel te vertellen. Er zal heel misschien een kamptraining komen, maar de
aanmeldingen hiervoor waren minimaal. Binnenkort gaan de trainers vergaderen. Winnie vraagt
of de groepscontactpersoon de juiste persoon is om de informatie over de aankomende
trainingen te versturen, omdat de aanmelding niet altijd soepel gaat. Dit is wel het geval.
Er is ook een vraag over de EHBO-training. Vorige keer hadden ongeveer 7 personen hierin
interesse, maar daar komen nog namen bij vanuit twee groepen bij. Yari neemt contact op met
Lanne hierover.
5. Nautisch-technische zaken
Gijs is er niet en Vincent heeft niks aan te vullen.
Er is een vraag over het in SOL invoeren van CWO’s in SOL. Groepen kunnen zelf cwo 1 en 2
invullen. Alleen Yari kan cwo 3 registreren. Op dit moment heeft Alexander (T) een lijst die nog
niet in SOL staat. Yari zal het Alexander hierover contact opnemen..
Er is een vraag over een jeugdlid met ZI2 dat graag haar/zijn cwo4 wilt halen. Vincent meldt dat
er zit een minimumleeftijd zit aan het afzeilen voor CWO4, maar dat moet nog even nagezocht
worden. Vincent en Vital kunnen dit (binnenkort) afnemen. Voor Vincent zal dit op zijn vroegst
komend najaar zijn. De theorie voor CWO4 is gewoon het hele zeilboek, met een moeilijker
examen dan voor CWO3.
6. Bestuurszaken
a. Instemming nieuwe voorzitter
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Sander geeft aan een hele leuke tijd in het RA bestuur te hebben gehad, maar dat het
inmiddels tijd wordt om te wisselen. Er staat een nieuwe, frisse ploeg. Thijs Somer wilt
graag de voorzitterstaak overnemen. Er wordt hierover gesloten gestemd. Thijs wordt
unaniem ingestemd als nieuwe voorzitter. Gefeliciteerd!
b. Bedanken Sander
Sander zegt een super mooie tijd te hebben gehad in het RA bestuur. Hij is in 1999
ingestapt in het bestuur, dus dan wordt het ook wel tijd om weer op te stappen. Hij
wenst de vergadering veel succes met Thijs. Sander geeft aan niet weg te zijn en altijd te
bereiken met een appje of een smsje. Claudia bedankt Sander namens de vergadering.
Hij krijgt een mooie wijn en een groot applaus. Sander bedankt!
c. Jaarplanning vaststellen, zie concept hieronder.
Er worden een paar kleine dingen toegevoegd aan de jaarplanning en hij wordt
vastgesteld zoals onder deze notulen weergegeven. Aan de groepen de vraag om als het
toch niet mogelijk is de geplande vergadering bij jullie te houden, dit zo snel mogelijk
door te geven.
7. Rondje groepen
P: Is nu nog bezig met de laatste restjes van de renovatie van afgelopen tijd, zoals de toiletten,
schilderwerk. Het bestuur gaat zich vanaf nu weer op de vereniging richten. Gaat meedoen met
NLDoet, dat beviel vorig jaar goed. Nieuwe stafteams lopen goed.
DOT: Alles gaat een beetje zijn gangetje. Zijn druk bezig met het RA-weekend. Gaat allemaal wel
lekker
S: De Uitkomst is goedgekeurd. De stafteams zijn niet zo goed bezet als gewenst, maar het lukt
wel. Ze hebben veel kinderen en gaan op zomerkamp naar de Biesbosch.
MT: Het aantal dolfijnen moet gaan groeien en er is helaas maar 1 WV lid. Er wordt geklaagd
over het winterprogramma. Ze hebben wel een aantal stam leden. Er is dus een gat waar je een
aantal jaar last van gaan hebben. In het kanaal gaan ze staalwanden plaatsen, waardoor er
minder ruimte is. Zomerkamp is in Heel, behalve voor de loodsen, die gaan naar Kroatië.
T: Het loopt allemaal wel lekker, ze hadden iets minder doflijnen aan het begin dan gewild, maar
dit is inmiddels wel aangevuld. Sinds dit jaar wordt er ook met de Doflijnen onderhoud gedaan.
Wilde vaart heeft bootje van een euro gekocht. De TS is bezig een nieuwe keuken te het bouwen.
Ze zijn bezig met plannen van het zoka; in verband met de late zomervakantie is dat lastig. Ze
gaan dit jaar de zomerkampen van de speltakken 2 dagen laten overlappen om te kijken hoe dat
is. De locatie is nog onbekend.
De Imperator is nog niet goedgekeurd.
B: Het gaat goed. De piejo (onderhoudsschip) heeft een nieuwe vloer en ze gaan binnenkort dus
verlaat aan het winteronderhoud beginnen. Ze hebben een goed gevuld stafteam en genoeg
kinderen. Het zomerkamp zal in de Bieschbosch zijn.
8. WVTTK
Winnie vraagt hoe het staat met het actiepunt “behoefte aan brainstorm om leden te
behouden/stafteams te bemensen”. Niemand geeft aan behoefte te hebben en het punt kan dus
van de actielijst. De Stellamaris meldt wel dat ze heeft meegedaan met een training over hoe je
omgaat met vrijwilligers (onder de naam Eindhoven Doet, https://eindhovendoet.nl/home). Dat
was nuttig en leerzaam. Misschien wordt dat in meerdere gemeentes wel aangeboden.
Vanuit de DOT wordt opgemerkt dat het misschien wel leuk is om met de stam mee te doen aan
jachtseizoen. De TWV merkt op dat bij hen de app niet goed werkte, maar de DOT had hier geen
problemen mee.
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9. Rondvraag
Er zijn geen opmerkingen of vragen vanuit de vergadering.
10. Sluiting
Sander sluit met zijn hamer voor de laatste keer de vergadering, en geeft hem aan Claudia om
hem aan Thijs te overhandigen.

Actiepuntenlijst

Actie
Vlettenkeuring plannen + uitvoeren
Zitting nemen in Int. Reg.
Beoordelingscommissie
Bedanken zeilweekorganisatie

Contactpersoon
Groepen zelf + organisatie
zeilweek
Bestuur

Datum
Tijdens zeilweek
z.s.m.

Nieuwe zeilweekorganisatie

Stafledenweekend:
2 februari 2018, 18.00 uur bij DOT (Maasbracht)
Volgende RA vergadering:
15 maart 2018, 20.00 uur bij DOT (Maasbracht)
Volgende RNTC vergadering
8 maart 2018, 20.00 uur bij Franciscus (Roermond)

Jaarplanning 2019
Datum
2 feb.
8 maart
15 maart
31 mrt.
avond 6, en 7 april
Pasen: 19 t/m 22 april
12 mei
19 mei
Hemelvaart: 31 mei t/m 2 juni
14 juni
6 september
13 september
28 en 29 september
15 november
13 december
13 maart 2020

Activiteit
Stafledenweekend
RNTC vergadering
RA vergadering
Praktijkdag zeilinstructeurs in opleiding
Praktijkdag voor alle zeilinstructeurs
Zeilweek
Examendag KB3
Examendag KB3
RA-weekend
RA vergadering
RNTC vergadering
RA vergadering
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden (LSZW)
Besturenavond
RA vergadering
RA vergadering

Locatie
DOT
F
DOT
B
B
B

DOT
BSM
JvG
T
Harderhaven
MT
SM
F
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Lijst met afkortingen
Afkorting
Betekenis
B
Beatrix
BSM
Belletable Stella Maris
DOT
De Oude Tip
D
Dolfijnen
F
St. Franciscus

Afkorting
MT
P
PvB
RA
RNTC

GCP
JvG
Kb
KVR
LSZW

SM
SOL
TWV
WV
ZV

MD

groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting
ZeilWedstrijden
Motordrijver

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

