Notulen Admiraliteitsvergadering 13 december 2019
20:00 @Stella Maris (Eindhoven)
Aanwezigen: T
 hijs, Claudia, Geert-Jan, Yari (bestuur RA13), Maartje (F), E
 lla, Kiki
(SM),Jochem, Bas, Jitse (B), P
 eter, Martijn (N) , E
 va, Jules, Lars, Jeffrey (TWV), Stan,
Anne(P), Chelsea (DOT)
Afwezig: JvG (met afmelding), BSM (zonder afmelding)
1. Opening
We open om 20:05 en beginnen met een voorstelrondje. Er wordt gevraagd per
groep een lievelingskleur te kiezen, om jezelf makkelijker terug te kunnen vinden
in de notulen.
2. Mededelingen, notulen, post
Er is geen post.
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
Thijs vraagt of alle dolfijnenstafleden hun welpendoos ontvangen hebben voor
100 jaar welpen in 2020, waarvoor een hoop festiviteiten worden gehouden.
Hieronder is een activiteit, dat je met de dolfijnen een taart bakt voor de
burgemeester. In de welpendoos zit hiervoor een pak bakmix.
3. Activiteiten
a. Zeilweek
Bas is er namens de zeilweekorganisatie en neemt het woord. Zoals in
vorige RA-vergadering is vastgesteld is de Zeilweek met Hemelvaart, de
organisatie kan dan organiseren. Chelsea verwacht dat de vertrouwen ook
aanwezig kan zijn. Bas vertelt dat ze het dit jaar iets anders gaan doen met
de aanmeldingen. Vorig jaar was er op het laatst een instructeurs tekort,
waardoor er kinderen afgebeld moesten worden. Dit jaar moeten eerst de
instructeurs worden aangemeld. De deadline hiervoor is 19 januari. Dit
weekend gaat de mail hiervoor de deur uit. Alle aanmeldformulieren zijn dit
jaar ook via Google-docs.
Op basis van de instructeurs-aanmeldingen wordt aan de groepen gemeld
hoeveel kinderen ze mee kunnen nemen. Het is dus de taak van de
groepen zelf om instructeurs te regelen, zij hebben het beste contact met
hun (oud-)leden en instructeurs. Ella vraagt zich af hoe deze verdeling is.
Het aantal cursisten dat groepen mogen meenemen is niet 3-op-1 met het
aantal instructeurs wat ze leveren. Er wordt ook meegenomen hoe de
groepen zich op andere manier inzetten voor de zeilweek, bijvoorbeeld
door het meenemen van (varend) materiaal. Ook is de zeilweek ook zo

bedoeld dat de grote groepen de kleine groepen helpen. Het is wel zo dat
als je meer instructeurs meeneemt je meer cursisten mee kan nemen,
maar dit zal niet 3 op 1 zijn.
De deadline voor de aanmeldingen van de cursisten is 15 maart.
Maartje vraagt of 19 januari niet super vroeg is, dit is zeker vroeg, maar
sommigen moeten dan al vrij hebben gevraagd, om met zeilweek
instructeur te kunnen zijn. Na 19 januari mogen er nog instructeurs bij
komen en dan wordt aan de groepen gemeld dat er extra kinderen mee
kunnen. Dat is veel fijner dan op het laatst melden dat er kinderen
afgezegd moeten worden.
Ella heeft nog een vraag, of het inschrijfformulier van de cursisten ook
anders is dit jaar. Er staat volgens haar veel informatie op die niet nodig is,
waaronder het adres van de kinderen. Blijft dat erop staan?
Bas erkent dat het adres niet nodig is, maar dat bijv. de allergieën wel
nodig zijn. Ze gaan hier met de organisatie nog over nadenken.
Alexander wordt contactpersoon voor de zeilweek vanuit Franciscus, zo
meldt Maartje.

b. Vaststellen datum stafledenweekend
Er hebben 4 groepen hun voorkeur doorgegeven via het Google-formulier: de
Beatrixgroep, TWV, Stella Maris en S
 couting Nederweert. Hiervan hebben 2
groepen de voorkeur voor 25 januari, en twee groepen voor 30 mei.
De andere aanwezige groepen geven hun voorkeur door:
- P: voorkeur voor 25 januari, maar ze merken dat er vanuit hen vaak een
lage opkomst is.
- DOT: 25 januari.
- F: g
 een voorkeur.
Hiermee is de meeste voorkeur voor 25 januari. Dan is het gebouw van de
Franciscus ook vrij, dus kunnen we het bij hen houden. Maartje zal het gebouw
reserveren.
Vorige vergadering hadden we al afgesproken dat Chelsea (DOT) en A
 lexander (F)
het spelprogramma gingen regelen. Het RA-bestuur zal de frietkar regelen. Zij
zullen de groepscontactpersonen vragen om uiterlijk een week voor het
stafledenweekend de aanmeldingen door te geven. Dit is namelijk nodig voor de
frietkar.
4. Nautisch-technische zaken

Thijs vertelt kort dat SN in samenwerking met het CWO bezig is met
veiligheidskaarten, hier zullen de groepen binnenkort te maken mee gaan krijgen.
Verder zijn er geen nautisch technische zaken.
5. Trainingszaken
Claudia vertelt dat er inmiddels 24 aanmeldingen zijn voor het module-weekend,
dat is geweldig, dus het weekend gaat door! Zij heeft alleen geen aanmeldingen
van de TWV, maar Eva zegt wel aanmeldingen gedaan te hebben. Claudia gaat dit
samen met E
 va oplossen.
Het is fijn dat er zo veel animo voor het module-weekend is!
Daarnaast is het nog steeds mogelijk om je als trainer bij het trainingsteam aan te
sluiten. Mocht je daar interesse in hebben, meld je dan bij Claudia.
Thijs vraagt waar de startavond is. Maartje meldt dat het gebouw van de
Franciscus nog vrij is, en zal het voor Claudia reserveren.
[Het gebouw van de Franciscus was toch niet beschikbaar. De startavond zal
plaatsvinden bij de Stella Maris.]
Degenen die zich aangemeld hebben krijgen hier via de mail zelf informatie over.
Vanuit Scouting Nederweert willen ze graag zelf Buitenboordmotor-cursussen
gaan geven. Het advies is om contact op te nemen met Gijs voor informatie
hierover.
6. Bestuurszaken
a. Mailinglijsten
Yari heeft een onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven de huidige
mailinglijsten die we binnen de admiraliteit gebruiken. Hij geeft hierover
een uitgebreide uitleg. Een van de problemen is dat de huidige
mailadressen bekend zijn bij spambots, waardoor er nog regelmatig spam
wordt heen verstuurd. E
 va voegt hieraan toe dat haar mailprogramma ook
de goede mails van de doorstuuradressen beschouwt als spam. Y
 ari was
nog niet van dit probleem op de hoogte.
De mogelijke alternatieven zijn als volgt:
- Het gebruiken van gemodereerde doorstuuradressen, waarbij alleen
een select groepje personen naar de mailinglijsten kan mailen. Dit
lijkt ideaal, maar brengt weer andere problemen met zich mee. Zo is
dit een technisch ingewikkelder systeem, wat meer kosten met zich
meebrengt. Ook zullen sommige mailprogramma’s deze mail juist
als “nieuwsbrief” herkennen en daardoor niet op de juiste plaats in

-

-

de inbox weergeven. Om deze twee redenen is deze optie
afgevallen.
Het opheffen van de mailinglijsten Het bestuur van de RA stuurt
gewoon naar alle mailadressen die in de mailinglijsten stonden een
losse mail. Omdat de mailinglijsten niet meer bestaan kan er ook
geen spam meer door doorgestuurd worden; ook zullen deze
persoonlijke mailtjes waarschijnlijk niet als spam worden gemerkt.
Het nadeel van deze oplossing is dat alleen het RA-bestuur mails
naar iedereen kan sturen, en de groepen, organisaties van
RA-weekenden en de zeilweek niet. Ook kan het zo makkelijker fout
gaan met het niet-bcc zetten van mailadressen. Om deze reden valt
ook deze optie af.
De derde oplossing is het aanmaken van nieuwe mailadressen.
Dit zorgt voor een professionelere uitstraling van RA13 via de mail.
Omdat de mailtjes nu vanaf hetzelfde domein worden verstuurd als
de doorstuuradressen is ook de hoop dat mailprogramma’s, zoals
die van Eva, niet als spam zien. We hebben als bestuur voor deze
optie gekozen.

De vergadering is overweldigd door alle technische details en vraagt om
een samenvatting. Het komt erop neer dat binnenkort alle
doorstuuradressen zoals (...) veranderen in bijv. (...). Voor iedereen die
enkel mails vanuit de RA ontvangt verandert er technisch niets. Hopenlijk
zullen zal iedereen hierdoor minder spam ontvangen, en zal de mail van de
RA niet als spam worden geclassificeerd. Deze wijzigingen zullen omtrent
januari 2020 worden ingezet, en iedereen zal hiervan via de mail op de
hoogte worden gebracht.
Mochten deze wijzigingen niet de gewenste gevolgen hebben zal over een
half jaar tot een jaar worden gezocht naar verdere verbeteringen.
b. Voorstel jaarplanning 2020
Thijs loopt het voorstel van de jaarplanning door. Hij vertelt dat we deze
ook om verzekeringstechnische redenen moeten vaststellen en doorgeven
aan Regio-Roermond.

De S
 tellamaris gaat de zwijntjesrace organiseren en komt tijdens de
RA-vergadering op 13 maart terug op de locatie van de zwijntjes-race.
GJ vraagt of we niet de RNTC vergadering op 11 september samen met de
RA-vergadering willen doen? We besluiten aan G
 ijs de vragen wat de
voorkeur van de RNTC is, en de keuze hiervan te laten afhangen. Geert-Jan

stelt voor de vergadering op 11 december i.v.m. de kou niet bij de Beatrix
te doen, maar de B
 eatrix geeft aan de dat het schip warm genoeg te krijgen
is.
Een paar groepen kunnen niet naar de RA-vergadering op 18 september,
we besluiten de RA-vergadering te verplaatsen naar 11 september, en
besluiten in overleg met G
 ijs of de RNTC-vergadering dan ook blijft of
verplaatst wordt.
Het moduleweekend ontbreekt nog in de jaarplanning, deze zal worden
toegevoegd. G
 eert-Jan merkt op dat de Landelijke Raad niet op de planning
staat, maar Y
 ari geeft aan dat dit afgelopen jaren ook niet het geval was,
dus we besluiten het zo te houden.
De jaarplanning wordt als volgt vastgesteld:
Datum*
10 januari
25 januari
6 maart
6 t/m 8 maart
13 maart
Hemelvaart: 21 t/m 24
mei
30 mei
12 juni
11 september
11 september
26 en 27 september
13 november
11 december
12 maart 2021

Activiteit
Startavond Moduleweekend
Stafledenweekend
RNTC vergadering
Moduleweekend
RA vergadering
Zeilweek
Zwijntjesrace
RA vergadering
RNTC vergadering
RA vergadering
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden
(LSZW)
Besturenavond
RA vergadering
RA vergadering

Locatie
SM
F
BSM
F
B

MT
T
JvG
Harderhaven
B
B
DOT

*Alle data zijn in 2020, tenzij anders aangegeven.
c.

Thijs geeft een samenvatting van de besturenavond. Het was een zeer
inhoudelijke en interessante avond. De volgende punten zijn besproken:
Alcoholgebruik, Contributieverhoging, Boekhoudpakketten, Hoe zijn de
besturen gevuld?, Hoe wordt de huur van vereniging aan stichting
bepaald?, Meerjarenplan, Acties, Sponsoren, Verzekeringen en verhuur
reddingsvesten, AVG: ervaring tips?, Overgangsnormen stafleden tussen
vendels, Vrijwilligers, Hoe actief moet je je als bestuur bemoeien met de
staf?, Kamplocaties en kampdata
Voor vragen over de besturenavond kun je bij je eigen bestuur terecht.
Thijs geeft aan dat voor ons ook een interessant punt is het delen van
kampeerterreinen. G
 eert-Jan geeft aan dat een paar jaar geleden er een
lijstje gemaakt is van alle kampeerterreinen die groepen tot 3 jaar terug
toen gebruikt hadden. Dat bestand stond op de spellen-drive, welke niet

meer gebruikt wordt. Hij zal het opzoeken en het wordt met de nolen
meegestuurd.
7. Rondje groepen
a. F: H
 et gaat wel prima. Er zijn 20 Dolfijnen, met 6 stafleden, 25 Troep met 5
stafleden, waarvan 4 fulltime, en dit is een nieuw, heel erg enthousiast
team, die heel veel energie hebben. Er zijn 10 WV met 5 Staf, dat gaat ook
goed.
b. SM: Hebben nu 15 Scheepsmaatjes, met op papier 4 staf, maar in praktijk
minder. Er zitten 35 kinderen in de Troep, met daarop 3 stafleden. Ze
hebben 7 WV-leden, met 3 staf, waarvan 2 parttime. Er komt volgend jaar
waarschijnlijk geen staf bij, dus dat wordt heel krap. Bij kampen worden
invallers gebruikt.
Thijs vertelt dat ze altijd een stam hebben gehad, dat diende als opleiding
tot staf en een soort studententijd binnen vereniging was. Deze zijn ze nu
weer op aan het starten, maar dit verloopt niet soepel. Zijn nu redelijk
nieuw met de WV en ze zijn benieuwd hoe de andere groepen het doen met
WV om ze de ervaring te geven om staf te worden. Thijs is dadelijk in de
kroeg benieuwd naar goede verhalen.
c. B: Heeft 14 Dolfijnen, met 6 stafleden, waarvan 2 parttime. 28
Zeeverkenners, met daarop 6-7 staf, waarvan 2 parttime; en 8 Wilde Vaart,
met 3 stafleden, waarvan 2 parttime. Heeft ook een nieuwe groep TS die
heel enthousiast is. Er gebeurt weer iets op het schip, en binnenkort
hebben ze na bijna 10 jaar een nieuwe roef.
Schade Beafeest
Met Beafeest was het heel gezellig, maar er zijn wel veel dingen gesloopt.
Zo zijn er vlaggen van tenten getrokken om daarna verscheurd te worden;
hierbij is ook de grote tent beschadigt. Ook zijn ze een grote zwarte
speaker kwijt geraakt, met Ibiza erop. Het was een heel gezellig, maar als
er mensen bewust komen om dingen te vernielen of stelen, kan er geen
Beafeest meer gegeven worden. Natuurlijk kan er wat ongein worden
uitgehaald, zoals de vlag-fittie met de Franciscus, maar zij regelen dan ook
weer een speurtocht om hem terug te krijgen.
Thijs geeft aan dat we dit gedrag uiteraard niet tolereren als RA13! Hij zegt
dat het in de toekomst handiger is om dit soort dingen sneller te melden,
dan zit het ook beter in het geheugen. Jochem geeft ook aan al met de
desbetreffende groep gesproken te hebben.
d. Nederweert: Ze hebben 5 Dolfijnen met 2 leiding, 6 Scouts met 4 leiding en
7 WV met 1 leiding en 9 loodsen. De WV gaat naar Stierop op zomerkamp.
De Dolfijnen en waterscouts gaan waarschijnlijk naar Venlo. De loodsen
plannen onder andere een bezoekje aan sail.

e. TWV: Hebben 24 Dolfijnen met 5 stafleden, 26 verkenners met 6 staf en 7
WV met 4 staf, waarvan 2 parttime. Het plan om naar maastricht op kamp
te gaan. G
 eert-Jan geeft aan dat hij mee heeft gekregen van de
besturenavond dat de vergunningaanvraag voor een kamp in maastricht
wel te doen was, maar wel lang duurde, dus geeft het advies hier op tijd
mee te beginnen. Er is een goede doorstroom volgend jaar aan nieuwe
staf, sommigen van de WV kunnen zelfs geen staf worden, omdat ze
anders teveel staf hebben.
f. P: 12 dolfijnen met 3 staf, 19 verkenners met 4 staf, 14 WV met 4 staf en
13 loodsen. Het is dit jaar een beetje krap, maar volgend jaar hebben ze
voldoende doorstroming. Er zijn wat ideeën voor het kamp, maar nog niet
definitief.
g. DOT: 23 dolfijnen met 4 stafleden, 15 verkenners met 7 staf en 10 WV met
3 stafleden. Zijn op herfst-hike geweest in koningsbos (dat ligt in
Roermond).
8. WVTTK
De actiepunten van vorige notulen zijn nog niet besproken en zijn ter tafel
gekomen.
i.
Yari heeft nagedacht over doorstuurlijsten
ii.
Yari heeft de formulieren naar gcp’s zijn gestuurd, en heeft de
resultaten daarvan verwerkt.
iii.
De Zeilweekorganisatie moet de oude zeilweekorganisatie ook nog
bedanken. Dit gaan ze uiterlijk voor deze zeilweek doen.
iv.
Er is nagedacht over de beschikbaarheid van de gebouwen.
v.
Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Geert-Jan zal namelijk zijn functie neerleggen na de zomer. Het is
ook mogelijk om voor een andere functie te solliciteren, dan zou er
binnen het RA-besturen geschoven kunnen worden. Bas vraagt
welke functies er allemaal zijn en welke taken hieraan verbonden
zijn. T
 hijs vertelt dat dit in de bestuursvisie staat, zoals te vinden om
de site van de RA en hij leest een gedeelte hiervan voor.
Het is op zich geen zware functie en het is heel gezellig. T
 hijs vindt
het zelf ook heel leuk om te zien hoe het bij andere groepen in
nederland gaat.
vi.
Er is een RNTC-vergadering geweest bij de SM, waar het een ander
is afgesproken over de vlettenkeuring. Hier is een werkgroep voor
opgericht, waar Bas van Tilburg ook weer bij zit. Martijn geeft aan
zich hier graag bij te willen aansluiten.
9. Rondvraag
Maartje vertelt dat ze afgelopen jaar veel te maken heeft gehad met kinderen die
elkaar buiten scouting via social media pesten, waardoor ze ook leden hebben
verloren. Ze vraagt zich af of andere groepen hier ook last van hebben gehad.

Maartje vertelt dat er op een gegeven moment kinderen naar de leiding
toegekomen. Tijdens de opkomst zag de leiding het niet gebeuren, het gebeurde
achter de rug om. Het was bij de troep, en ging om kinderen van 12 tot 14 jaar. Er
zijn toen mailtjes naar de ouders gestuurd waarin simpelweg werd gezegd “uw
kind pest”. En er is toen met de ouders gepraat. Ze hebben de kinderen, die
pesten een contract laten tekenen, dat als ze nog een keer zouden pesten, ze
geschorst zouden worden. Daarna zijn ze dan ook geschorst voor 4 weken.
HIerdoor zijn ze geschrokken, en vooral ook de ouders, waarna het pestgedrag
afnam.
Thijs meldt dat er in middelbare schoolappgroepen soms ook ook porno-content
rond gaat, zoals het RTL-nieuws meldde. Hij geeft aan dat het wat hem betreft
goed je hier niet te veel mee moet bemoeien, of dat je verantwoordelijkheid moet
nemen voor wat een kind op zijn telefoon doet. Claudia geeft aan dat er een
verschil is tussen verantwoordelijkheid nemen en proberen er iets mee te doen.
Je bent namelijk als scouting in een prachtige tussenpositie, om hier wel invloed
op te hebben.
Thijs wilt iedereen aan de bar uitnodigen. Hij sluit de vergadering om 21:19.

Actiepuntenlijst
Actie
Bedanken zeilweekorganisatie
Binnen de groep inventariseren voor de
vacature voor penningmeester binnen
de RA
Geïnteresseerden voor de RNTC of
vlettenkeuring melden bij Gijs
Uitnodiging Stafledenweekend
versturen
Frietkar regelen voor stafledenweekend
Activiteit stafledenweekend

Verantwoordelijke
Nieuwe zeilweekorganisatie
Iedereen

Datum

Iedereen

13 december

RA-bestuur

z.s.m.

RA-bestuur
Alexander en Chelsea

25 januari
25 januari

mei 2020

Volgende RA vergadering:
13 maart 2020 20.00 uur bij F (Roermond)
Volgende RNTC vergadering
6 maart 2020, 20.00 uur bij BSM (Venlo)

Jaarplanning 2020
Datum*
10 januari
25 januari
6 maart

Activiteit
Startavond Moduleweekend
Stafledenweekend
RNTC vergadering

Locatie
SM
F
BSM

6 t/m 8 maart
13 maart
Hemelvaart: 21 t/m 24 mei
30 mei
12 juni
11 september
11 september
26 en 27 september
13 november
11 december
12 maart 2021

Moduleweekend
RA vergadering
Zeilweek
Zwijntjesrace
RA vergadering
RNTC vergadering
RA vergadering
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden
(LSZW)
Besturenavond
RA vergadering
RA vergadering

F
B
MT
T
JvG
Harderhaven
B
B
DOT

*Alle data zijn in 2020, tenzij anders aangegeven.

Lijst met afkortingen
Afkorting
Betekenis
B
Beatrix
BSM
Belletable Stella Maris
DOT
De Oude Tip
D
Dolfijnen
F
St. Franciscus
GCP
groepscontactpersoon

Afkorting
MT
N
P
PvB
RA
RNTC

JvG
Kb
KVR
LSZW

SM
SOL
TWV
WV

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

ZV

Zeeverkenners

MD

Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting
ZeilWedstrijden
Motordrijver

