Notulen Admiraliteitsvergadering RA13
Vrijdag 13 juni 20:00
Aanwezig: Kiki (SM), Thijs (RA, SM), Sanne (B), Yannick (Jvg), Chelsea (DOT), Gijs (RA),
Martijn (N), Esmee (RA), Zoë (F), Bas (B), Denise (SM), Yari (RA, B)
Afgemeld met afmelding: Philipsgroep en Terwindtvaarders
1. Opening
Thijs opent de vergadering om 20:00.
a. Post, mededelingen
Er zijn afmeldingen van de Philipsgroep en de Terwindtvaarders. Hun berichten
zullen tijdens de relevante punten en de rondvraag gedeeld worden.
b. Uitleg online vergadering
Thijs legt uit hoe de online vergadering gaat. Houd je microfoon gemute als je niet
praat, vul je naam in in het naam-veld, en steek je hand (virtueel) op als je wilt
praten.
2. Activiteiten RA
a. Evaluatie trainingsweekend
i.
In het weekend van 7 en 8 maart was er een module weekend. Thijs heeft
begrepen dat het grote groep. Denise was als trainer mee geweest en
zegt dat het heel fijn was dat het bij Franciscus mogelijk was. Ze hebben
met de trainers de wens om het vaker aan te bieden omdat er dan meer
de mogelijkheid bestaat dat er jongere stafleden mee kunnen doen.
ii.
Denise vraagt of er behoefte is aan een kamptraining. Bij vragen horen ze
het vraag. Er komt binnenkort ook een mail naar de groepen of er
interesse is, ze begrijpt dat nu hier niet de aandacht van de groepen bij
ligt.
b.

Zeilweek alternatieven
i.
Bas en Gijs vertellen vanuit de organisatie van de zeilweek dat er angst is
dat er als er geen zeiltraining plaats kan vinden dat het aantal instructeurs
komende jaren daalt. Ze willen daarom in het najaar graag een alternatief
voor de zeilweek aanbieden. De vraag vanuit de organisatie is of er
interesse is, en zo ja op welk niveau.
Het voorstel van de organisatie is om in het najaar twee weekenden aan
het einde van september zonder overnachting zeiltraining te geven. Het
voorstel is 26/27 september en 4 oktober. Dit is voor de herfstvakantie
omdat groepen dan zelf weekenden hebben. Het idee nu is vooral om
instructie te geven voor CWO 3 en en ZI2. Voor CWO2 is het lastiger qua
regelgeving en dit is ook meer door de groepen te doen.
●
●

B: Vanuit de beatrix is er wel interesse in meer zeiltraining, zowel voor
CWO3 maar ook voor CWO 2.
JvG: bij de Jan van Gent zijn er een aantal stafleden die Kb3 en ZI2 willen
halen. De voorgestelde data passen waarschijnlijk wel in de planning.

●
●

●
●
●
●

DOT: Ze zijn sowieso wel fan om het niveau omhoog te krikken. Qua
planning durven ze het nog niet te zeggen.
F: De Franciscus heeft wel interesse, maar willen wel graag weten hoe het
eruit gaat zien. Ze zijn geïnteresseerd in een zeilweekend, maar dan
zonder het slapen.
SM: Willen ook graag qua zeilinstructie. De planning staat nog niet vast,
dus dit moet er in passen.
BSM: alles wat er aan instructie meegepikt kan worden is alleen maar
mooi.
TWV: Zien het niet zitten.
Nederweert: Ze zijn voornemens de zomervakantie door te zeilen en in de
zomer aan extra zeiluren te komen. Zou fijn zijn in september CWO’s af te
nemen. Er is dus vooral behoefte vooral aan examens, maar instructie is
ook fijn.

Conclusie:Gijs concludeert dat er voldoende behoefte om het op deze dagen te
plannen.
Ze gaan net zoals in het voorjaar het aanmeldingstraject opstarten: dus eerst vragen
naar instructeurs, daarna de aanmeldingen voor de kinderen.De organisatie heeft er
sowieso veel zin in om iets te organiseren.
c. Biggetjes/Zwijntjesrace
We besluiten de biggetjes en zwijntjesrace dit jaar over te slaan.
d. RA-weekend 2021
Dit staat op de planning. Thijs wilt het kort onder de aandacht brengen, om het toch in de
week te leggen. We zijn nog op zoek naar een organisatie. De vraag is aan iedereen om
binnen je eigen vereniging te inventariseren. De organisatie hoeft niet van één scouting
afkomstig te zijn; het zou juist tof zijn om het samen te organiseren. Met de RA
vergadering in september willen we graag een organisatie rond hebben.
3. RNTC
Voor volgende week is een RNTC vergadering gepland, waarin twee punten besproken
worden. Gijs licht ze bij deze alvast kort toe.
a. Uitleg Concept NTR 2020
De NTR is voor het laatst geüpdatet in 2008. In dat NTR wordt het MBL nog
gebruikt en er staat ook geen cwo in. Het NTR bevat eigenlijk 70 pagina’s met
veel wollige tekst over regels en richtlijnen. Er komt nu een nieuwe versie waar ze
het toegankelijker proberen te maken. Het is opgedeeld in drie delen: eerst de
tekst van het hoofddocument, zoals het vroeger ook was, vooral bedoeld voor de
besturen. Het tweede gedeelte zijn de informatiebladen die bedoeld zijn voor de
leiding. Deel 3 zijn technische dingen, bijv. waarop je moet letten bij het schuren.
Er zijn een aantal concepten van rondgestuurd. Er was landelijk wat
verontwaardiging over de boorprofielen, omdat de stafbezetting qua cwo’s best
pittig is en in de praktijk niet goed haalbaar.

Gelijk om gerust te stillen: het is een richtlijn, een dwingend advies, maar geen
echte regel, zo zegt Gijs. Er staat ook een reddingsverstplicht in. Maar het is
eigenlijk niet strenger dan het NTR uit 2008, daar stonden ook al soortgelijke
richtlijnen in.
Gijs zal de informatie doorsturen, zodat op aankomende RNTC vergadering
dieper op de inhoud ingegaan kan worden.
b. CWO motorvlet/motorsloep
Gijs vertelt. Er zijn/waren problemen met het afnemen van CWO motorboot
examens.. De eisen aan een boot zijn hoog dat we er niet goed aan kunnen
voldoen. Er moet bijvoorbeeld een keuken aan boord zijn. Ook was de
diploma-eis heel hoog qua portfolio en duur van het examen. Het CWO wilde het
huidige diploma niet aanpassen en heeft een nieuw diploma ingevoerd: CWO
sloep/motorvlet. Het idee wordt hetzelfde als bij alle andere cwo lijnen (met aantal
niveuaś en instructeurs). Huidige motorboot examinatoren kunnen in een
overgangsregeling hun diploma eenvoudigweg overzetten.
Deel deze informatie in je groep samen met de informatie die door gijs per mail
wordt gestuurd. De nautisch technische mensen worden volgende week vrijdag in
de online RNTC vergadering uitgenodigd om het hier uitgebreid over te hebben.
4. Bestuurszaken
a. Vacature penningmeester (zie takenoverzicht in bijlage)
Zoals eerder aangegeven is er een openstaande vacature voor penningmeester,
met ingang van de zomer. Geert-Jan heeft namelijk aangegeven ermee te willen
gaan stoppen als penningmeester van de RA. Ook bij interesse in andere functies
kan men zich melden, dan is het misschien mogelijk om in de taakverdeling te
schuiven.
Bij vragen: stel ze aan een van de bestuursleden. We roepen expliciet mensen
van de Franciscus, De Oude Tip, Jan van Gent, Terwindtvaarders, Philipsgroep
en Scouting Nederweert (de scoutings op dit moment geen bestuursleden
leveren) om hierover na te denken! We zien namelijk graag diversiteit binnen het
bestuur.
Yannick vraagt naar een vacatureprofiel en hoe veel tijd je ermee bezig bent?
Thijs antwoord dat de algemene bestuurstaken vooral gefocust zijn rondom de
activiteiten en de vergaderingen. Voor een algemene taakomschrijving: zie het
meegestuurde takenoverzicht. Als je meer specifieke informatie wilt weten is het
het makkelijkst om Geert-Jan een appje een appje te sturen met je vragen.
5. Rondje groepen
We houden een rondje groepen en gaan daarbij extra in op de vragen:
a. Hoe is het de afgelopen tijd gegaan?
b. Hoe gaat het contact met de gemeente?
c. Wat zijn de zomerkamp-plannen?
d. Hoe kunnen we als groepen en RA elkaar helpen?

Beatrix
Ze hebben een tijdje digitaal opkomsten gedaan. Toen het kon zijn ze vrij snel ‘s
ochtends en ‘s middags gaan draaien de losse vendels waarbij de zeeverkenners in twee
delen hebben opgesplitst.
Ze gaan op zomerkamp op eigen terrein. De beatrix zou het fijn vinden om een grote tent
te kunnen lenen/uitwisselen.
Jan van Gent
Ze hebben een tijdje online gedraaid. Draaien nu ‘s ochtends dolfijnen, en ‘s middags
zeeverkenners. Qua gemeente makkelijk gehad omdat de regio het contact heeft
geregeld.
Ze hebben een vraag wie een kampterrein van 11 t/m 18 juli ter beschikking voor de
dolfijnen. De TWV wacht namelijk voorin maastricht. De JvG zou bij de terwindtvaarders
op het terrein staan, dus daarom zoeken ze nu een ander terrein.
Dot
Ze hebben aantal opkomsten online gedraaid. Vooral veel theorie voor verkenners, bij
dolfijnen was er geen animo. Ze hebben vorige week eerste live opkomst gehad. Dat
ging heel goed, dus ze kunnen weer opkomsten zoals normaal doen, ze draaiden
immers al de opkomsten met aparte speltakken. Ze hebben niet veel moeite met de
gemeente gehad.
Ze gaan qua zomerkamp op eigen terrein met de hele groep op kamp. Schippers zijn nu
over de specifieke invulling aan het overleggen. Ze hebben een flink terrein, dat is fijn. Ze
hebben nog geen hulp nodig.
Franciscus
Hebben opkomsten met Dolfijnen en Troep apart. De Troep is in tweeën gesplitst. De
WVA draait nu op vrijdag en de troep ook in twee groepen. Met de gemeente hebben ze
geen problemen gehad.
Stella Maris
Hebben in het begin opkomsten online gedraaid en sinds dat het mocht met gesplitste
groepen gedraaid. Qua contact is het lastig met twee gemeenten. Het contact met
Eindhoven gaat goed, terwijl het sportloket in Geldrop lastig te bereiken is. Rondom
zomerkamp is nog niet zo heel veel duidelijk, ze hopen zondag iets te beslissen.
Denise zegt dat ze ook meer tenten nodig zullen hebben, dus het uitwisselen van tenten
zou een goede mogelijkheid zijn, natuurlijk als het niet in de weg zit met de eigen
zomerkampen.
Daarnaast is er er de vraag of er een groep is met pionierpalen die ze kunnen
overnemen of lenen. Ze willen namelijk kijken of pionierpalen iets voor hen is. Yari zegt
namens de Beatrix dat zij binnenkort nieuwe pionierpalen willen kopen, dus dat het
misschien mogelijk is om samen in te kopen. Ze hebben best een aantal pionierpalen op
dit moment, maar deze lopen wel tegen het eind van hun leven aan. Yari geeft aan dat
het misschien wel mogelijk is om een gedeelte van de pionierpalen voor een tijdje te
lenen en stelt voor om het daar buiten de vergadering nog over te hebben.

BSM: Esmee vertelt dat ze digitaal weinig gedaan hebben. De verkenners hebben één
keer digitaal opkomst gehad en de welpen hebben een keer pakketje rondgebracht.
Inmiddels draait alles weer op de zaterdag, wel met heel weinig staf. Iedereen is blij weer
lekker bezig te kunnen zijn. Qua gemeente hebben ze geen problemen gehad. Tijdlang
niet mogen varen. Morgen gaan ze samenzitten om zomerkamp plannen te maken. Ze
vragen zich ook nog af of ouders en kinderen het zien zitten.
N: Ze hebben vrijwel meteen online bijeenkomsten gedraaid. Daar was niet iedereen de
hele tijd bij aanwezig. Hebben nu 3 of 4 fysieke bijeenkomsten gedraaid. Vanaf zaterdag
gaan ze weer zeilen bij de bea. Ze gaan niet op kamp. Zien het niet zitten dat ze buiten
de activiteiten wel nog 1,5 meter moeten houden. Ze zijn afhankelijk van de bea of het
mogelijk is om daar in de zomer nog te zeilen.
Philipsgroep (via de mail)
Wat vanuit de Philipsgroep naar voren is gekomen dat het vinden van een geschikte
zomerkamp locatie in corona tijd lastig blijkt. Ze zoeken een zomerkamp-locatie die
dichtbij genoeg ligt (max 1 uur rijden/Maastricht) en extra ruimte op de kant heeft voor de
periode tussen 10 en 21 juli en tussen 21 juli en 2 augustus.
Terwindtvaarders(via de mail)
Met de Terwindtvaarders gaat het prima, de Dolfijnen en WVA zijn direct nadat de
maatregelen zijn versoepeld begonnen. De verkenners zijn twee weken later begonnen,
omdat ze moesten uitvogelen hoe we de anderhalve meter konden waarborgen.

Thijs moedigt iedereen aan bij meer vragen een berichtje te sturen in de GCP-appgroep,
en elkaar zo veel mogelijk te helpen.
6. WVTTK
Er is niks verder ter tafel gekomen.
7. Rondvraag
Er is een vraag over de ZI2-passen. Het systeem om deze aan te vragen heeft er een
hele tijd uitgelegen, maar ze zullen als het goed is binnenkort komen.
Chelsea vraagt hoe het zit met het maken van mbl-insignes. Gijs zegt dan SN een mooie
diplomalijn gemaakt heeft die we afnemen. De mbl’s die chelsea bedoeld zijn niet
conform de richtlijnen van SN. Gijs weet ook dat de philipsgroep ze heeft laten namaken,
dus misschien dat ze daarmee contact kan opnemen. Gijs vindt dat hij vanuit SN moet
adviseren met de nieuwe diplomalijn te gaan werken.
Kiki vraag of het traject rond CWO 4 nog opgestart gaat worden. Gijs moet het antwoord
daarop schuldig blijven. Dit is nu nog niet opgestart. De ambitie is er zeker maar de focus
blijft op ZI2 en CWO 3. Landelijk zijn er ook trajecten opgezet. Gijs vraagt bij interesse
het naar hem te mailen.
Gijs vraagt aan de groepen om aan Yari door te geven wat ze van zi2/zi3/cwo3 missen in
SOL en dit door te geven aan Yari. Dit is voor de zelweekorganisatie ook handig.

Gijs roept iedereen op om nog wat met elkaar te ouwehoeren en stimuleert iedereen de
samenwerking op te zoeken
We hopen elkaar in september weer te kunnen zien.
8. Sluiting
Thijs sluit de vergadering om 21:30

Volgende RA vergadering:
11 september 2020 20.00 uur bij JvG (Maastricht)
(Afhankelijk van de corona-maatregelen)

Jaarplanning 2020
Datum*
10 januari
25 januari
6 maart
6 t/m 8 maart
13 maart (afgelast)
Hemelvaart: 21 t/m 24 mei
(afgelast)
30 mei (afgelast)
12 juni (online)
11 september
26, 27 september en 4
oktober
13 november
11 december
12 maart 2021

Activiteit
Startavond Moduleweekend
Stafledenweekend
RNTC vergadering
Moduleweekend
RA vergadering
Zeilweek

Locatie
SM
F
BSM
F
B

Zwijntjesrace
RA vergadering
RA vergadering
Zeilinstructie-dagen

MT
JvG

Besturenavond
RA vergadering
RA vergadering

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

