Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 15 september 2017
Aanwezig:
Sander, Judith, Roxanne, Geert-Jan, Gijs (bestuur), Tom, Roland (F), Lars, Yari (BEA), Sanne,
Vincent, Rens (DOT), Luuk, Floris (TWV), Peter, Chris (MT)
Afgemeld: Lanne, P
Niet afgemeld: SM, JVG, BSM

1. Opening
Opening
20.07uur: Sander opent de vergadering.
De vergadering start met een voorstelronde

2. Mededelingen, notulen en post
Mededelingen: geen
Notulen: Notulen vorige vergadering zijn zonder wijzigingen aangenomen.
Post:
Digitale post is doorgestuurd.
Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan naar bestuur@ra13.scouting.nl
Googledrive:
Geeft een handig overzicht van draaiboeken. De laatste van het RA-weekend is er ook bij gezet. Ook
kunnen lessen en spellen gedeeld worden. WW wordt deze keer weer meegestuurd met de notulen. F
gaat een algemeen F-mailadres koppelen aan de RAgoogledrive zodat iedereen in de groep erbij kan.
3. Activiteiten
Stafweekend
39 personen gaan mee. Niet alle groepen kunnen meegaan omdat het samen valt met andere
activiteiten (DOT, MT, FR). Naar een stafledenweekend komen gemiddeld 80-100 stafleden, dus
ongeveer de helft is een goede score. Het belooft een leuke activiteit te worden.
LSZW
F gaat met 3 vletten: 1 trailer en de rest wordt gehuurd.
Het is onduidelijk of SM gaat. Als SM niet gaat dan gaat het onkostenbudget naar FR.
Zeilweek
De datum van de zeilweek wordt waarschijnlijk weer met Pasen (1 april).
• Een aandachtspunt is om de aanmeldingen eerder te doen. Afgesproken wordt dat de
aanmeldingen 1 februari starten en 1 maart binnen moeten zijn voor zowel instructeurs als
cursisten. Er is dan nog voldoende tijd om eventueel cursisten af te zeggen.
Communiceer vooraf dat opgeven geen garantie voor deelname is (omdat er genoeg
instructeurs en vletten moeten zijn). Cursisten die het eerst afvallen zijn de cwo2’ers die
niet op niveau zijn.
• Let op niveau inschatting: Alle groepen hebben ZI2 die het niveau goed in zouden moeten
kunnen schatten, dus doe dit dan ook vooral. Maak binnen de groep een voorselectie van
kinderen die eventueel af zouden kunnen vallen.
• Materialen zoals grote tenten kunnen wellicht ook binnen de groepen van de RA gehuurd
worden.
Stafledenweekend
F gaat het stafledenweekend organiseren eind januari / begin februari.
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4. Trainingszaken
Start- en programmatraining
Data: 9-11 maart 2018. De datum voor de startavond volgt nog.
Inschatting deelnemende stafleden:
P
2-5
F
3-4
BEA
5-6
DOT
0
BSM
?
MT
0 (aspirantstaf begint net, dus is wellicht te vroeg)
JVG
?
SM
?

5. Nautisch technische zaken
Motordrijver
Vraagstuk: Motordrijver aan boord van wachtschip
Waarom wil scouting Nederland dat we deze persoon aan boord hebben, en wat is het gevolg als we
deze niet aan boord hebben. Voor de wet hoeven we namelijk zo iemand niet aan boord te hebben,
maar mogen we met een marifoon certificaat, en een groot plezier vaarbewijs varen. De kennis
hebben we namelijk wel aan boord, maar niet het specifieke scouting certificaat/insigne.
Antwoord: Beste, dit is nog een uitvloeisel uit het verleden (NTR 2008 die nog aangepast moet
worden) en waardevol vanuit Scouting nl. de Schipper vaart en de Motordrijver zorgt dat het schip kan
blijven varen en assisteren bij calamiteiten.
Het is terecht om te denken dat het wettelijk niet verplicht is maar dat stamt ook nog uit het verleden
dat schippers nog alleen voeren en dat later hun vrouw hen assisteerden, maar we praten hier over
scouting schepen en zo is onze opbouw van bemanning.
Bij Scouting is de opleiding er op gericht dat men technische kennis van het schip opdoet en tegelijk
de schipper assisteert met het varen als men zich dat eigen heeft gemaakt kan men beginnen onder
leiding van een ervaren schipper het schip te varen wat afhankelijk van de kandidaat enige tijd in
beslag neemt ondertussen kan dan bij het niet in bezit hebben van een geldig vaarbewijs er een
aangevraagd worden door zowel een theorie-als praktijkexamen af te leggen.
Maar om terug op de vraag te komen, als de kennis aan boord is en er geen certificaat aanwezig is
kan je dat aanvragen door een verzoek te richten aan de Landelijke MD Coördinator, je moet nl.
aantonen dat de persoon dmv. Beroep of kennis cq. Diploma`s in staat is uitvoering te geven aan de
Motordrijvers staat, zolang het NTR 2008 niet is aangepast is dit een eis van Scouting dit ivm de
veiligheid van schip en bemanning. Ook zou het verzekeringstechnisch een rol kunnen spelen.
Hopelijk beantwoordt dit antwoord de vraag, Mochten hier nog vragen uit voorvloeien, stel deze dan
via de RA.
CWO4+
Afrondingsweekend eigen vaardigheid is uitgesteld i.v.m. te weinig wind.
CWO4
Training kan in het najaar weer gevolgd worden bij Frissen. De data zijn: 21-22, 28-29 oktober, 4-5
november (afrondingsweekend). Lars en Sanne (BEA) willen graag deelnemen, Rens (DOT) heeft
interesse maar kan de genoemde data niet. Er wordt besproken dat het ook mogelijk is om bij een
andere zeilschool of ZSN een cwo4-cursus te volgen. Je krijgt dan een vergoeding van de RA.
Overleg hiervoor met Gijs, voorzitter RNTC.
Landelijke info-avond
Er is een info-avond waar scouting NL cwo-zaken en het MBL bespreekt. Waarschijnlijk zal hier
niemand van RA13 naar toe gaan.
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6. Bestuurszaken
Vacature activiteitencoördinator/andere functie
Lanne heeft een dubbele functie en dat is niet wenselijk. Per vandaag heeft zij de functie van
acitviteitencoördinator neergelegd.
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. Denk ook eens aan oud-stafleden!
DOT gaat peilen en merkt op dat stafleden steeds jonger worden en minder lang blijven hangen.
Email-lijsten
Zijn gecontroleerd
Besturenavond
Besturenavond is 17 november bij FR. Uitnodiging wordt verzonden aan de groepen en er wordt dan
gevraagd welke vragen er bij de groepen open staan.
7. Rondje groepen
MT: WV naar NICES geweest (landkamp gezamenlijk met scouts van over de hele wereld in
Nederweert), D & WS naar Gouden Ham geweest. Nieuwe aspirant-staf die hopelijk doorgroeit, nog
wel tekort. Kans dat ze naar NaWaKa gaan wordt kleiner er is ook een gezamenlijk zomerkamp in
Cuijk.
TWV: goed zomerkamp, steeds minder stafleden omdat er weinig uit de WV vloeit, maar nog niet
problematisch.
BEA: leuk zomerkamp in Zeeland. De toiletten van het terrein dwars in de weg zijn wel problematisch
geweest. Ook was er erg veel wind waardoor het zeilen (en kanoën) soms lastig was. Ze hebben 6
stafleden erbij, groot stafteam en veel kids.
DOT: nieuwe speltak WV, nieuwe D & WS schipper. Ledenaantal ok. 2 nieuwe vletten. Zomerkamp
een dag eerder moeten stoppen vanwege ziekte van een kind die in quarantaine moest en de hygiëne
niet gewaarborgd kon worden. Ouders hebben dit goed opgevangen, ook brief met hulp van de GGD
gestuurd.
F: WS & D zijn in Cuijk geweest, WV Bies Bosch. Groepen goed gevuld en wachtlijsten zijn ingekort.
Motorboot in het water. Er is brand in de loods geweest omdat verfblikken niet opgeruimd waren en bij
het lassen vlam gevat hebben. Let hier dus op!

8. Wvttk / rondvraag
Chris (steunpunt): punten waar de groepen tegenaan lopen kunnen via het steunpunt Limburg ook in
de Limburgse politiek besproken worden. Groepen betalen contributie aan regio en steunpunt dus
maak ook gebruik van de faciliteiten en mogelijke inspraak die beide organen bieden. Op de website
van het steunpunt staat bijvoorbeeld benoemd welke materialen het steunpunt verhuurd. Op de
besturenavond zal verder ingegaan worden op de samenwerking met het steunpunt.
Yari: Bea gaat insignes bestellen via Bas. Andere groepen hebben niets aangegeven. De laatste
mogelijkheid hiervoor is 15 oktober.
Vincent: Kan er een whatsapp-groep van de GCP gemaakt worden om iedereen snel en makkelijk te
bereiken? Geert-Jan gaat dit oppakken.
Vergadering gesloten rond 22.15u.
Volgende RA vergadering:
15 december, 20.00 uur St. Franciscus Roermond
Volgende RNTC vergadering:
6 oktober, 20.00 uur Philipsgroep Eindhoven
Jaarplanning 2017
Datum
29, 20 sept en 1 oktober
29, 30 sept en 1 oktober
17 november
15 december
Maart 2018

Activiteit
LSZW
Stafactiviteit
Besturenavond
RA vergadering
RA vergadering

Opmerkingen
Harderhaven
Ardennen
F
F
B
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Actiepuntenlijst
Actie
Google drive aanmelden
Google drive verzoeken verwerken
Documenten in google drive*
Vlettenkeuring checklist rondsturen
LSZW kostenvergoeding
Uitnodiging besturenavond versturen naar
groepen en steunpunt Limburg
Insignebehoefte / bestelling doorgeven
Aanmelden voor CWO4-training
WhatsApp groep GCP aanmaken

Contactpersoon
Alle groepen
Geert-Jan
Iedereen
Gijs
Geert-Jan / SM
Lanne

Datum
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Voor volgende RNTCvergadering
z.s.m.
z.s.m.

Bas
ZI2
Geert-Jan

15 oktober 2017
Voor 1 oktober
Voor volgende RAvergadering
Naar regiovergadering van 14 november
GCP
(Voor) 14 november
gaan of afmelden
2017
Start aanmeldingen zeilweek
GCP
1 februari 2018
Einde aanmeldingen zeilweek
GCP
1 maart 2018
*ra13.spellen….gmail.com (wachtwoord is bij deze notulen per e-mail verstuurd)

Lijst met afkortingen
Afkorting Betekenis
B
Beatrix
BSM
Belletable Stella Maris
DOT
De Oude Tip
D
Dolfijnen
F
St. Franciscus
GCP
JvG
Kb
KVR
LSZW
MD

Afkorting
MT
P
PvB
RA
RNTC

groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting ZeilWedstrijden
Motordrijver

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

