Notulen Admiraliteitsvergadering 17 maart 2017
20.00 uur bij Stella Maris (Eindhoven)
Aanwezig:
Sander, Judith, Roxanne, Geert-Jan, Gijs (bestuur), Sjors, Fred, René, Bas, Koen,
Bob, Daan (BSM), Isabel, Rens (SM), Maarten, Bas (P), Max, Sanne (BEA), Myrthe,
Jard, Roger, Luuk (TWV), Vincent, Chelsea, Sanne (DOT)
Afgemeld: MT, Lanne
Niet afgemeld: F, JVG
1. Opening
20.07u: Sander opent de vergadering.
De vergadering start met een voorstelronde.
2. Mededelingen, notulen en post
Mededelingen: geen
Notulen: Notulen 16 december 2016 zijn zonder wijzigingen aangenomen
Post:
10 mrt Uitnodiging PUB 21 mrt Scouting Limburg Bijeenkomst voor
Praktijkbegeleiders
05 mrt Pathleaders Roverway gezocht (doorgestuurd naar Admiraliteitsvergadering),
tegelijkertijd met NaWaKa.
Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan naar bestuur@ra13.scouting.nl
3. Activiteiten
Evaluatie Stafledenweekend
Actief en interactief programma was leuk en voor herhaling vatbaar. Lanne wordt
bedankt voor de organisatie.
Zeilweek
 Deadline voor opgeven is zondag 19 maart. Meeste groepen hebben zich
al aangemeld.
 Streven is 3 cursisten per boot vraag aan de groepen is daarom om zoveel
mogelijk ZI2 mee te nemen. Als er teveel aanmeldingen zijn wordt er naar
rato van instructeurs “geschrapt”.
 De kook- en vertierstaf is compleet. Kooktent komt op het midden van het
terrein.
 Er hebben 7 Zi2 aangemeld voor 1-jarig traject, 1x ZI3.
Admiraliteitsweekend 2017
Faciliterende deel:
 De vergunning is rond.
 Alle omliggende bedrijven zijn enthousiast en zorgen voor sponsoring.
Iemand nog ideeën voor toiletvoorzieningen met sponsoring (7 dixies)?
Geef het aan Fred (BSM) door.














Industriehaven afgesloten voor beroepsvaart tijdens RA-weekend.
Wachtschepen kunnen op donderdag nog komen, vanaf vrijdagochtend
afgesloten voor grote schepen en alleen toegankelijk voor pleziervaart.
Hier wordt een scheepvaartbericht voor afgegeven.
Draaiboek op faciliterend niveau is klaar. Stafleden worden op donderdag
verwacht om met elkaar het terrein op te bouwen. BSM neemt in het
corveerooster taken per groep op m.b.t. terrein klaarmaken. Indien een
groep een taak niet kan doen moet er onderling geruild worden en dit
teruggekoppeld worden aan de BSM.
Aanmeldformulier is uitgestuurd, deadline voor aanmelden is 26 maart. De
deadline is voor sommige groepen erg vroeg. Deze deadline wordt
gehanteerd omdat dit echt nodig is voor de vergunningen en het
klaarmaken van het terrein. Probeer een reële inschatting te maken en
neem contact op met de BSM bij twijfel. Als nog niet alle leden het weten
dan geef liever iets te veel mensen op.
Er zijn professionele EHBO’ers aanwezig die het RA-weekend als
trainingsweekend gebruiken. Als back-up zijn er EHBO’ers uit de groepen
nodig. Geef daarom ook EHBO’ers per groep door bij aanmelden. Vanuit
SM zijn er al 7 EHBO’ers.
Groepen die eerder komen dan het RA-weekend graag aan Fred laten
weten zodat dit ook met de haven geregeld kan worden. Waarschijnlijk
alleen SM die eerder komt. BEA komt waarschijnlijk donderdag. DOT /
TWV komen óf woensdagavond of donderdagochtend.
Een tip voor de BSM: geef tijdens het RA-weekend even met wat lint aan
waar welke groep ongeveer komt te staan op het terrein.
Alle kinderen slapen in tenten en niet op de wachtschepen.

Programma
 Thema is vikingen.
 We zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het slagen van het weekend!!
Dus zet allemaal de schouders er onder .
 Voor ZV is 1 van de 3 programma’s pas binnen. Er zijn wel al groepen die
de andere programma’s gaan organiseren. Het is lastig om elkaar te
bereiken via de mail, vraag eventueel hulp aan de organisatie.
 Voor WV: vrijwilligers voor het organiseren van een dagtocht op zaterdag
gezocht. Een optie is ook om op vrijdagavond te vertrekken met de tocht.
Melden bij Koen Hollink (BSM).
 BSM stuurt nog een overzicht rond wie waar verantwoordelijk voor is.
 Colour run: willen we dit in het kader van de gezondheid van de kinderen
wel doen? Vanuit het RIVM is in het nieuws geweest dat het kan leiden tot
gezondheidsklachten (stof in de longen) en er wordt afgeraden om mee te
doen aan colour runs. De organisatie van het spel zoekt goed uit wat de
schadelijke en niet-schadelijke poeders zijn. Een mogelijkheid is om bij het
spel mondkapjes te gebruiken ter bescherming. Een andere optie is om het
spel met vingerverf en waterpistolen / waterballonnen te doen. Het spel
zou op de loskade gespeeld kunnen worden, wel moet dan de kade goed
schoongemaakt worden. Organisatie communiceert nog dat er witte t-shirts
meegenomen moeten worden (en oude kleren!).



Er is in rekening gehouden met halen & brengen van de kinderen in de
planning en dus ook voor de start van de wedstrijden.

Zwijntjes- en biggetjesrace
SM heeft zwijntjesrace gewonnen, DOT biggetjesrace.
BSM helpt bij het opzetten en maken van tijdschema voor zwijntjesrace.
4. Trainingszaken
Kamptraining
Afgelopen week is het formulier uitgestuurd voor de aanmelding. Aanmelden gaat via
SOL. 15 april is de deadline voor aanmelden. Realiseer je dat de training maar 1x per
2 jaar wordt gegeven, dus spoor de mensen in je stafteam aan. De vorige keer waren
er weinig aanmeldingen terwijl er bij de peilingen vooraf altijd genoeg animo lijkt te
zijn. Voorwaarde is dat je eerste moduletraining hebt gevolgd en als staflid al een
kamp hebt gedraaid. Kom je er niet uit met aanmelden of ben je bang dat je niet aan
de voorwaarden voldoet? Overleg dan even met het trainersteam dan wordt gekeken
of er maatwerk mogelijk is.
5. Nautisch technische zaken
Insignebehoefte
Insignebehoefte wordt gepeild zodat dit gezamenlijk besteld kan worden. De meest
voorkomende worden besteld via België. Kosten zijn daar ±€1 i.p.v. €2.50-€3.50 bij
de scoutshop. De speciale insignes die bijna niet gebruikt worden kunnen wel beter
via de scoutshop besteld worden.
CWO4+
Afrondingsweekend eigen vaardigheid is uitgesteld naar april. Kon eerder niet
doorgaan i.v.m. te weinig wind.
Cwo3-examens (bestuur)
CWO3 theorie-examens herzien: er zitten nu veel lastige vragen in het cwo3examen. Dit is opgelost door:
1) Vragen te versimpelen om te voorkomen dat het een begrijpend lezen examen
wordt.
2) Plaatjes verduidelijken.
3) Theorie-examen iets korter gemaakt (50 i.p.v. 60 vragen).
Zorg dat de kinderen alles leren. Leg wat meer nadruk op koppels en krachten. Het
nieuwe theorie-examen wordt voor het eerst in gebruik genomen tijdens de zeilweek.
In de notulen van de RNTC staat onterecht dat betonningen niet in het examen
voorkomen. Rectificatie volgt.

6. Bestuurszaken
Vacature activiteitencoördinator/andere functie
Lanne heeft een dubbele functie en dat is niet wenselijk. Wie komt het bestuur
versterken? Ook in een andere functie kan dit, dan kan er in functies geschoven

worden. De taken van de functies staan in de bestuursvisie. Deze wordt
meegestuurd met de notulen. Denk ook eens aan oud-stafleden!
Waarschuwing grote branders
Let op de thermokoppel van de branders. De mail hierover wordt nog een keer met
de notulen meegestuurd. Zorg dat het bestuur van je groep hiervan op de hoogte is.
Regioraad
RA is aangesloten bij Roermond. Sander is naar de regioraad gegaan. De groepen
die erbij aangesloten zitten zouden zich hier eigenlijk ook moeten laten zien dan wel
afmelden. Via de regio loopt onze officiële inspraak bij ScoutingNL. We betalen
contributie aan de regio en de regio organiseert leuke activiteiten, zoals een
feestavond. Regio is nog in de opstartfase maar de regio ondersteunen vanuit het
waterwerk bij een goede opstart is gewenst.
Scoutingacademy
Bij welke groepen wordt er actief gewerkt met ScoutingAcademy? P & SM & JVG
wel. TWV & BSM zouden wel ooit willen. Voor praktijkbegeleidersbijeenkomsten is
weinig animo. Probleem blijft dat mensen zich niet kunnen kwalificeren omdat er
geen gekwalificeerde praktijkbegeleiders zijn. RA-bestuur kijkt of en hoe hier nog
verder invulling aan gegeven kan worden. Bespreek dit ook binnen je eigen bestuur.
Het zal ook terugkomen op de besturenavond.
Groepen dienen kenbaar te maken dat ze graag de "Toolkit Praktijkbegeleider" willen
ontvangen. Graag voor 30 april aan het bestuur laten weten, dan kunnen zij dit
inventariseren en zorgen dat deze op RA weekend uitgedeeld worden.
Registratie SOL
Registratie in SOL voor bijvoorbeeld kamptraining is voor sommige stafleden lastig
omdat ze zelf niet in het systeem kunnen komen. Een groepsbegeleider kan ook
stafleden inschrijven. Spreek dus goed af of je jezelf inschrijft voor een training of dat
de groepsbegeleider dat doet. De secretaris van je eigen groep zou in ieder geval
moeten weten hoe SOL werkt.
7. Rondje groepen
DOT: weinig nieuws. Zomerkamp in Asselt.
TWV: stabiel ledenaantal, BOTS komt eraan.
BEA: veel leden, zomerkamp in Zeeland.
SM: BOTS komt eraan. Zomerkamp Biesbosch. Via regio een
stafledenwervingsprogramma uit staan.
P: doen ook mee aan stafledenwervingsprogramma. Onderhoud van boten in volle
gang. Jeugdleden stabiel maar iets terug gelopen. Missen bij ZV instroom van
nieuwe leden.
BSM: veel leden, diverse geslaagden op nautisch gebied. Zomerkamp Ophoven.
Vletten dit weekend het water in.
8. Wvttk / rondvraag
Bas: (1) motordrijver proberen uit te zoeken of dit moet. Antwoord vanuit ScoutingNL
is dat dit via RA aan LA gevraagd moet worden. Je moet het hebben van scoutingNL
maar wettelijk gezien hoeft het niet (van de verzekering dus ook niet). Als je dit

technische stuk uit hebt besteed dan is motordrijver eigenlijk niet van toepassing.
Mogelijk kan Vincent hier examens voor afnemen. Sander pakt dit verder op.
(2) Hoe zit het met google drive e-mail adres RNTC? Contactpersonen kunnen
diploma-registratie dan controleren. Geef een contactpersoon door aan Gijs (RNTC).
Daan: wanneer is BEA-feest? Nog niet gepland, maar ambitie is er wel.
Fred: NaWaKa besproken op groepsraad. Zien problemen op financieel vlak. Hebben
andere groepen er al over nagedacht? P gaat sowieso, gaan rond zomerkamp
kosten communiceren naar ouders. Doen geen extra acties. Ouders kunnen
meedoen aan een spaarprogramma / gespreid betalen. SM gaat niet. DOT niet,
mogelijk alleen WV. Bij BEA werd elk jaar al iets van geld gespaard voor het
NaWaKa. TWV & BEA weten het nog niet. F speltak-afhankelijk, de WV gaat meestal
wel.
Jard: kernwoord stafactiviteit is Keulen.
Vergadering gesloten 22.12u.
Actiepuntenlijst
Actie
Contactpersoon
Kenbaar maken interesse Toolkid
Alle groepen aan
Praktijkbegeleider
Bestuur
Google drive op agenda
Lanne
Stafactiviteit concreet voorstel
Johan en Leron (TWV)
Sponsoringsmogelijkheden toiletten Iedereen / Fred (BSM)
RA-weekend doorgeven aan Fred.
Aanmeldingen RA-weekend
Iedereen / Koen (BSM)
doorgeven aan BSM (inclusief
EHBO’ers)
Aanmeldingen zeilweek doorgeven Iedereen
aan zeilweekorganisatie
Organisatoren WV dagactiviteit RA- Iedereen / Koen (BSM)
weekend doorgeven aan BSM
Aanmelden kamptraining in SOL
Iedereen
Motordrijver uitzoeken
Sander
Documenten in google drive*
Iedereen
*ra13.spellen….gmail.com (wachtwoord is bij de notulen van 16
e-mail verstuurd)

Datum
Vóór 30 april 2017
Juni 2017
Juni 2017
z.s.m.
26 maart 2017

19 maart 2017
1 april 2017
15 april 2017
Juni 2017
n.v.t.
december 2016 per

Volgende RA vergadering:
16 juni, 20.00 uur bij TWV (Heel)
Volgende RNTC vergadering:
1 september, 20.00 uur bij nog nader te bepalen locatie

