Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 15 maart 2019
20:00 @DOT (Maasbracht)
Aanwezigen: Thijs (Voorzitter) , Claudia (Vice-voorzitter), Yari (Secretaris), Esmee (Activiteiten),
Daan (BSM), Sanne (DOT), Vincent DOT, Rens (DOT), Winnie (P), Jurgen (P), Zoë (F), Lon (F), Eva
(TWV), Floris (TWV), Maarten (TWV), jeffrey (TWV), Martin (MT), Peter (MT), Sanne (B), Djowie
(B), Chelsea (DOT)
Afwezig zonder afmelding: S
 tella Maris en Jan van Gent.
1. Opening
We beginnen ondanks de delegatie vanuit de Beatrixgroep er nog niet is met een
voorstelrondje. Vanwege het weer besluiten we puntje twee - een rondje over het
Admi-weekend terrein - te schrappen, en een virtueel rondje aan punt 3c toe te voegen.
2. Mededelingen, notulen, post
Er zijn een aantal mailtjes afgelopen tijd binnengekomen, deze zijn meteen naar de
groepscontactpersonen gestuurd. Het gaat om de mailtjes:
- Uitnodiging uitwisselingsbijeenkomst regio-organisatoren Bevers - 23 januari
- Kids Party 2019
- Uitnodiging Wachtschependag 2019 (verstuurd net na deze RA-vergadering)
Yari heeft een poster met nieuwe insignes ontvangen via de post, maar is deze vergeten
mee te nemen. Hij zal een scan hiervan met de notulen meesturen.
In de notulen stond onderaan nog foutief data in 2018 i.p.v. 2019, dit zal worden
aangepast. Ook stond er in de eerste versie van de notulen in de jaarplanning een datum
van een RA-vergadering per ongeluk op een zaterdag in plaats van de vrijdag ervoor. Dit is
aangepast.
Er zijn geen opmerkingen over de notulen en deze worden goedgekeurd.
3. Activiteiten
a. Evaluatie Stafledenweekend
Vanuit de DOT wordt gemeld dat er weinig input vanuit andere groepen werd
ervaren bij de dolfijnen en de wilde vaart. Bij de zeeverkenners was er wel
voldoende input. Het feest na de besprekingen over het RA-weekend werd als
gezellig ervaren.
Thijs merkt op dat er een aantal groepen niet aanwezig waren en vraagt zich af
wat de reden hiervoor is en of we een andere manier moeten zoeken om het
weekend in de toekomst in te delen. De Franciscus meldt dat zij al eerder iets
anders hadden gepland die avond. Vanuit de Philipsgroep wordt gemeld dat de
afstand vanuit eindhoven best groot is en dat iedereen al een drukke week had
gehad.
Vincent merkt op dat de laatste paar jaar de opkomst kleiner is geworden. Maar
dat vooral het bij elkaar zijn met alle groepen de meerwaarde van zo’n weekend
is. Dus als er minder groepen komen, dan verliest het z’n meerwaarde. Volgens
hem gaat het vooral om de bereidheid van groepen om te komen. De vraag is
volgens hem dus: hoe zorgen we ervoor dat meer groepen bereid zijn te komen.
Thijs merkt op dat door sommigen het stafledenweekend als verplicht in plaats
van leuk wordt gezien. Dat is niet de bedoeling en misschien is dus een andere
invulling nodig. Vorige jaar was er ook een spel - levend ganzenborden - gedaan,
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toen het weekend bij de Fransiscus werd gehoud. Sanne kan ook het weekend bij
de BSM goed herinneren, daar waren ook spellen, bijvoorbeeld met die houten
stokjes; dat was leuk. Ook het spel, zoals Thijs dat net beschreef, vond ze leuk.
We besluiten dus dat we het stafledenweekend komend jaar wat interactiever in
te steken, met bijvoorbeeld een spel. O
 ok vragen we de groepen er nog over na te
denken en dan komen we er komende RA-vergadering op terug.
Yari merkt op dat de aankondiging dit keer ook redelijk laat was, en dat we ook
pas in december de datum hadden gekozen. Idealiter kiezen we komende jaar de
datum dus al eerder en is de aankondiging verder van tevoren.
b. Zeilweek
De organisatie van de zeilweek krijgt het woord. De deadline voor de
aanmeldingen is morgen, en deze zijn nog niet allemaal binnen. Het is dus de
vraag aan de groepen om dit zo snel mogelijk te regelen. Ook zijn er nog maar
weinig instructeurs aangemeld. Hiervoor ook de vraag aan de groepen om hier
nogmaals naar te kijken. Er zal binnenkort ook nog een extra mail komen met de
vraag om te polsen voor nog meer ZI-2 instructeurs in opleiding.
Er wordt gevraagd of loodsen, ouder dan 18, naar de feestavond mogen. Dit is,
zolang ze ouder dan 18 zijn, geen probleem.
De kosten van 5 euro per instructeur staan nog steeds, maar zijn niet in de mail
naar de groepen gecommuniceerd.
c. Admiraliteitsweekend
Sanne krijgt het woord over het admiraliteits-weekend. Nog niet alle
aanmeldingen zijn binnen. En er is nog geen speltakcoördinator voor de dolfijnen
en de wilde vaart en er is nog geen organisator voor de feestavond. Er wordt door
Sanne gemeld dat de TWV weer de partyboot wilde zijn, maar niet de feestavond
voor de kinderen wilden doen. DOT kan de feestavond voor kinderen niet zelf
organiseren. Maar het is ook niet heel veel werk: de tent van de MT staat al, en de
DOT kan wel de geluidsapparatuur faciliteren. Er moet enkel nog een barretje en
drinken/chips geregeld worden en een aantal spelletjes tijdens de avond zelf,
vooral voor de jongere kinderen. H
 ierbij de vriendelijke, doch dringend de vraag
om dit in de groep te bespreken.
Sanne licht toe over de speltakcoördinator: als speltakcoördinator ben je
verantwoordelijk voor de communicatie tussen de groepen onderling en met de
organisatie van spellen. Je zorgt ervoor dat er briefingen worden gehouden en dat
iedereen daar aanwezig is. Dit kan ook een oud-staflid zijn. Dit kost enkel tijd
tijdens het weekend, niet vooraf.
Ook licht Sanne nog toe over beleid over het meenemen van extra
stafleden/vakantiegangers: alle aanwezigen moeten iets van een functie hebben
tijdens het weekend, of als ze dat niet hebben, moeten ze bereid zijn iets bij te
dragen voor het belang van het admi-weekend als hen dat gevraagd wordt.
Voor de loodsen is er ook nog geen programma geregeld, dit zal ook niet door de
DOT worden aangeboden. Stellamaris en Mark Twain nemen loodsen mee, de
tweede eventueel als ondersteuning voor de staf, maar daar zijn ze zelf ook nog
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niet over uit. Thijs stelt voor dat de groepen met loodsen na de vergadering
contactgegevens uitwisselen. Het is wel goed dat de loodsen een programma
hebben, zodat ze wel ergens mee bezig zijn, in plaats van rond hangen, wat
mogelijk overlast veroorzaakt.
Vanuit de DOT wordt als laatste gezegd dat groepen actief mee moeten doen,
omdat de DOT kan niet alles zelf kan dragen. Als de andere groepen niks willen
oppakken, moet er op een gegeven moment besloten worden om de stekker uit
het Admi-weekend te trekken. Thijs zegt vanuit de hele vergadering dat we dat
zeker niet willen, en dat we met zijn allen ervoor zullen zorgen dat het doorgaat.
Er is een vraag over de kosten. Vincent licht toe dat vanuit de DOT de kosten per
persoon (voor alle aanwezigen, jeugd of stafleden) maximaal 10 euro zijn. Hier
bovenop zal je als groep zelf natuurlijk nog extra kosten moeten vragen voor bijv.
eten, afschrijvingen, vaarkosten ed.
Eind april wordt verwacht dat de groepen hun definitieve aanmelding doorgeven.
We zijn toegekomen aan de virtuele rondleiding over het terrein. Chelsea stapt
over de tafel heen en geeft een virtueel rondje over het whitebord.
De Dolfijnen en zeeverkenners op het hoge grasveld, daar achter is lager gelegen
een spelterrein. De WV staat naast het water, naast het bosje. Er wordt een extra
in en uitgang gemaakt voor de parkeerplaats. De kooktenten moeten op het
parkeerterrein staan en niet bij de slaaptenten, in verband met brandveiligheid. Op
de wachtschepen mag ook gewoon worden gekookt. De vletjes komen langs de
pier, evt. met een eigen steiger. Schepen komen langszij de vertrouwen of naast
de bak. De EHBO komt ook op het parkeerterrein, dat worden weer (met een
beetje mazzel) echte EHBO’ers van het rode kruis.
Er komt een toiletwagen op parkeerterrein, en dixies op het slaapterrein.
Een paar laatste mededelingen: De WV mag de donderdagavond al komen, maar
is niet welkom op de feestavond. Leden onder de 18 mogen natuurlijk niet
drinken.
We spreken af dat uiterlijk 28 maart de aanmeldformulieren (met de voorlopige
aantallen) binnen moeten zijn en dat er dan speltakcoördinatoren en een
feestavondorganisatie gevonden moet zijn.
4. Trainingszaken
De eventuele kamptraining in het voorjaar gaat niet door. De vooraanmeldingen daarvoor
waren waren te minimaal. Qua EHBO ligt de actie nog steeds bij Lanne, Yari houdt
contact. Vanuit de Philipsgroep wordt opgemerkt dat er via de regio eventueel iets
aangeboden wordt, dit gebeurd in ieder geval in Eindhoven.
5. Nautisch-technische zaken
De RNTC vergadering vorige week is niet doorgegaan.
De wachtschependag is op 14 april. De uitnodiging zal Yari vanavond of morgen
doorsturen.
Vincent zegt dat ze landelijk met allerlei CWO dingen bezig, maar hij weet de status
hiervan niet en is ook gestopt zich hiermee te bemoeien. Thijs gaat morgen naar de
voorzittersdag dus mocht hij dan dingen horen dan zal hij dat melden.
6. Bestuurszaken
Er zijn geen bestuurszaken.
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7. Rondje groepen
DOT: Het gaat allemaal wel lekker, ze zijn druk bezig met het Admi-weekend. Alle
speltakken zijn prima bezet, maar er mogen wel iets meer dolfijnen bij. De havendagen
komen eraan ( 28-29-30 juni). Ze zijn lekker met het onderhoud bezig.
Mark Twain: Er is weinig veranderd, ledenaantallen zijn laag. Het aantal stafleden gaat
wel, daar zijn er wat bij. 30 maart hebben ze een bijzondere bijeenkomst voor iedereen.
De vletjes zijn al bijna klaar met onderhoud. Op 6 april worden de vletjes naar de Beatrix
gebracht.
Beatrix: Het gaat eigenlijk wel prima, qua staf en kinderen. Bijna door onderhoud heen.
Ze kijken uit naar zeilweek en admiraliteitsweekend.
TWV: Het ledenaantal stabiel maar laag. Ook qua staf is het aantal een beetje laag. Voor
de rest gaat alles goed. Zijn nog benieuwd naar goedkope kamplocaties in de buurt. In
Asselt zijn broedende bevers, dus daar konden ze helaas niet terecht.
Franciscus: Dolfijnen genoeg staf, iets wat weinig leden. De troep heeft genoeg staf en
genoeg kinderen. De boten gaan bijna het water in. Zij hebben wel een kamplocatie in
Asselt.
Philipsgroep: H
 et aantal stafleden van de verkenners is gehalveerd van 5 naar 2.5. Voor
de rest gaat het wel prima. Binnenkort is NLDoet, daar krijgen ze veel extra handen.
BSM: Z
 e hebben veel leden, maar wat minder stafleden. Een zeilbootje is verkocht, maar
de grachtenvlet is gekocht. Zoals bekend wordt de industriehaven uitgebreid; daar zou
rekening worden gehouden met BSM, maar ze hebben te horen gekregen dat door een
geldtekort er niet echt meer rekening gehouden kan worden met de BSM. Dus de
toekomst is onzeker. De jachthaven wordt ook niet verplaatst
Stellamaris: E
 r zijn erg weinigs stafleden, qua absoluut aantal lijkt het er een hoop, maar
uiteindelijk zijn er heel weinig qua aanwezigheid. Ze zijn angstig voor volgend jaar, gezien
dat er een aantal stafleden gaat stoppen. Zijn zijn net gestart zijn met stam/loodsen en
die willen ze daar eigenlijk nog een jaar laten. Qua ledenaantallen gaat het wel goed.
8. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
9. Rondvraag
Chelsea: O
 p 25 mei, in het weekend voor het admi-weekend is er een jubileumfeest van
de DOT voor alle stafleden en oud-stafleden. Er komt nog een uitnodiging.
Vincent: Donderdag 17 april is de regioraad van de regio roermond bij DOT. Dit is voor de
groepen uit regio roermond dus een laagdrempelige manier om naar een regioraad te
gaan.
Actiepuntenlijst
Actie
Vlettenkeuring plannen + uitvoeren
Zitting nemen in Int. Reg.
Beoordelingscommissie
Bedanken zeilweekorganisatie
Nadenken over invulling stafledenweekend
Aanmeldformulier opsturen RA-weekend
Opgeven voor organisatie feestavond voor
de kinderen tijdens RA-weekend
Mogelijkheden voor EHBO-cursus navragen
bij Lanne

Verantwoordelijke
Groepen zelf + organisatie
zeilweek
Bestuur

Datum
Tijdens zeilweek
z.s.m.

Nieuwe zeilweekorganisatie
Alle groepen
groepscontactpersonen
Iedereen

14 juni
28 maart
28 maart

Yari

z.s.m.
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Volgende RA vergadering:
14 juni 2019, 20.00 uur bij BSM (Venlo)
Volgende RNTC vergadering
6 september 2019, 20.00 uur bij Jan van Gent (Maastricht)

Jaarplanning 2019
Datum
2 feb.
8 maart
15 maart
31 mrt.
avond 6 april, en 7 april
Pasen: 19 t/m 22 april
12 mei
19 mei
25 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
Jubileumfeest DOT
RA-weekend

Locatie
DOT
F
DOT
B

RA vergadering
RNTC vergadering
RA vergadering
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden
(LSZW)
Besturenavond
RA vergadering
RA vergadering

BSM
JvG
T
Harderhaven

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

B
B

DOT
DOT

MT
SM
F

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

