Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 13 september 2013

Aanwezig: Sander, Judith, Lanne, Geert-Jan, Ilona (Bestuur), Peter, Gijs (MT), Ivo (JvG), Roy, Britt,
Asger (TWV), Pim, Steef (B), Rianne, Rens B (SM), Vincent (DOT)
Afgemeld: Pascal (JvG), Winnie (P), BSM
Niet afgemeld:

1. Opening, mededelingen, notulen en post
Opening
20.07 uur: Sander opent de vergadering en begint wederom met een voorstelrondje.
Mededelingen en ingekomen post
Vletten MT zijn nog niet gekeurd door de Beatrix.
Ingekomen post: zie overzicht voor e-mail berichten van juli 2013 tot september 2013.
Datum
03-09-2013
30-08-2013
14-08-2013
28-07-2013

Onderwerp
contactpersoon
Team Wachtschepen zoekt hulp!
Jules Verlinden
update Scouting Academy Limburg - augustus 2013
Scouting Academy Limburg
Scouting Academy Nieuwsbrief - 8 (praktijkbegeleiders) Scouting Academy
Blokhut te huur in Helmond
Leon van de Meulengraaf

Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan Ilona.
Notulen 14 juni 2013
Als het filmpje van het RA weekend er is, dan mailt Ivo het door en komt het op de site.
Actiepunten zijn besproken, nieuwe actie lijst komt volgt in de notulen.
2. Activiteiten
Jaarplanning 2014
Datum
Activiteit
Opmerkingen
18 januari
Forumdag
Meer info volgt nog
7 maart
RNTC vergadering
P – Eindhoven
14 maart
RA vergadering
BSM – Venlo
16 maart
Afstemdag (3 weken voor Zeilweek)
Beatrix – Roermond
18-21 april
Zeilweek (= Pasen)
Beatrix – Roermond
april
KVR
24 mei
Zwijntjes/Biggetjesrace
Koeweide - Thorn
24-25 mei
Stafledenweekend
Koeweide - Thorn
voorjaar
Examendag
per groep op afspraak
13 juni
RA vergadering
DOT – Maasbracht
21-31 juli
Nawaka 2014
5 september
RNTC vergadering
MT - Nederweert
12 september
RA vergadering
TWV – Heel
najaar
Examendag
per groep op afspraak
Eind september
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden
Harderhaven
November
KVR
12 december
RA vergadering
F – Roermond
Geel: aan de groepen gevraagd of de locatie dan beschikbaar is. Graag horen we volgende
vergadering of dit mogelijk is.
Check tentamen roosters voor alle data, nu kan het nog verzet worden, in 2014 niet.
Zeilweek 2014
Viktor zal het voortouw nemen. We zoeken nog mensen die hem willen helpen. Vraag binnen je groep
wie wat zou willen doen, koken, nautisch, spel enz. We zouden graag van iedere groep 1 persoon
zien die een taak kan doen. Geef dit voor 1 november door aan het bestuur.
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Stafledenweekend 2014
Dit willen we dit jaar combineren met de Biggetjes- en Zwijntjesrace. Aangezien er dit jaar geen RA
weekend is, zal het niet met Hemelvaart zijn, maar een week eerder, zodat de groepen het
Hemelvaartsweekend zelf in kunnen vullen. Mogelijke locaties zijn de Koeweide (Thorn), of de nieuwe
locatie van DOT. Het bestuur zal de organisatie leiden, maar dit is tevens een uitnodiging voor een
enthousiaste groep is die dit wil organiseren. Wensen qua programma doorgeven hoort het bestuur
graag. Verder zal het in samenwerking gaan met de organisatie van de Biggetjes- en Zwijntjesrace.
Geef tijdig door als er vegetariërs zijn, dan kan hier rekening mee gehouden worden.
Biggetjes-/Zwijntjesrace 2014
Franciscus heeft in 2013 Zwijntjesrace gewonnen, en zal die van 2014 gaan organiseren. De
Franciscus gaat naar LSZW, de Terwindtvaarders waren tweede, maar gaan niet. De Biggetjesrace is
door DOT gewonnen en zij willen het in 2014 wel weer organiseren. Het bestuur coördineert de
organisatie het stafledenweekend dus de Franciscus en DOT zullen het programma met het bestuur
afstemmen. Locatie: Koeweide of DOT.
NaWaKa 2014
Inschrijfgeld nog steeds niet bekend (inmiddels wel, €275!). Vacature Kampadmiraal is nog steeds
vacant.
Wachtschepen moeten gekeurd zijn om deel te mogen nemen.

3. Trainingszaken
Mededelingen:
- Samenstelling trainersteam:
Liesbeth is gestopt als trainers coördinator, Nienke als trainer en Toi blijft nog een half jaar.
Nu zijn alleen Judith, Maranca en Jop nog over. Er zijn dus trainers nodig, vraag binnen je
groep wie dit zou willen en kunne doen.
- Scout Academy: praktijkcoach (Liesbeth) blijft in SOL nog zaken regelen. We zijn op zoek
naar een nieuwe praktijkcoach, anders zou het misschien via Steunpunt Scouting Limburg
kunnen worden geregeld.
- De trainers faciliteren de samenkomst voor praktijkbegeleiders, het zou fijn zijn als er
praktijkbegeleiders zijn die mee willen helpen. De volgende bijeenkomst zou in oktober
plaatsvinden, maar er is nog geen datum gepland, daarom wordt deze doorgeschoven naar
eind januari.
- Inventarisatie start- en programma training: SM:3, P:?, TWV:3, B:4, F:3, DOT:-, BSM:?,
MT:10, JvG:1.
Judith gaat ervoor zorgen dat er half oktober een datum is gepland. De training bestaat uit een
vrijdagavond en een weekend. Animo van de P en de BSM is nog niet bekend. Nieuwe trainers
zouden meteen mee kunnen doen, dus meld je aan!

4. Nautisch technische zaken
Financieel plan CWO systeem
Er is een financieel plan opgesteld met een schatting van kosten om het zeilnivea op pijl te kunnen
houden via nieuw systeem. Dit is besproken. Een vraag vanuit de MT: hoe gaan we om met groepen
(MT) die via gemeente subsidies kunnen krijgen, krijgt die groep dan ook nog de helft van de RA?
Er is besloten om de voorstellen uit RNTC vergadering mee te nemen en te bespreken tijdens de
besturenavond.
Vincent vraag of er behoefde is aan een opleiding Motordrijver (MD), graag voor 1 oktober doorgeven
aan Vincent.

5. Bestuurszaken
De besturenavond staat gepland op 1 november, bij de Franciscus in Roermond. De definitieve
uitnodiging komt er aan. Aan de GCPs de vraag of ze de goede mailadressen van hun bestuur door
willen geven of anders zelf de uitnodiging naar hun bestuur doorsturen.
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De mail-lijsten van de RA, RNTC en GCP worden toegevoegd aan de notulen, zodat groepen deze
kunnen controleren. Verandering graag doorgeven aan Ilona
Bezoek MT was goed: na de zomer hebben ze veel erg jonge stafleden, misschien is een snelcursus
voor de MT stafleden mogelijk.

6. Rondje groepen
Franciscus:
D en ZV zijn naar Ophoven geweest, het was leuk, WV is naar Zeeland geweest, ze hebben een
doorstroom gehad, D is nu klein (14), ZV zijn vol, er zijn 3 stagelopers van de WV naar de D. Verder
niet veel bijzonderheden.
Jan van Gent:
Hadden Jubileumkamp op het Brielse meer. De sleepboot is op zoka kapot gedaan en is via
marktplaats weer verkocht. Ze zijn nu ook eindelijk vereniging, ze hebben een penningmeester
gevonden via de vrijwilligersbank. De stafteams zijn zelfde gebleven, maar van speltak gewisseld, D:
19, ZV: 26, WV: 7, er waren nog loodsen 3 over en daarom opgeheven, ze hebben nu andere
functies. Eind september hebben ze een eigen Zeilweek.
Terwindtvaarders:
Leuk, ze zijn bij Boxmeer in de buurt geweest. Een zeeverkenner had een gebroken enkel. D: 20 (=
vol), ZV: 28, WV: vol, 3 naar staf.
De Oude Tip:
Leuk kamp, veel zon i.p.v. regen in Asselt, WV zijn via de B en de TWV teruggegaan. Ze hebben voor
een nieuw terrein van natuurmonumenten getekend en gaan nu een bestemmingsplan
wijzigingstraject in. Hopelijk kan er dan een loods bij.
Stella Maris:
Zoka was geweldig, 2 weken zon, relax, genoeg wind, in Biesbosch. Stam is in Frankrijk en in Zeeland
geweest. 4 Stamleden zijn naar de staf gegaan. Stam: 9 met 2 Schippers, D: 14, ZV: 42. Denise is
Schipper van 11 stafleden die 2 speltakken draaien via een planning. Ze gaan samen op weekend,
maar hebben wel eigen programma’s.
Mark Twain:
Zoka: samen naar Mook met de landgroep. WV zijn na een paar dagen naar ander plaatsje gegaan en
hebben vletten gehuurd bij een andere groep. Weer was goed. Vóór Zoka geen ZV leiding, dus WV is
naar de leiding gegaan, na Zoka 2 ZV naar WV, de staf is jong en onervaren. Peter en Roxanne
ondersteunen. Met zeilen gaat er wel een ouder persoon mee (hoeft niet te kunnen zeilen), maar die
situaties kan oplossen.
D: 5 en 3 leiding. ZV: 8 en 8 leiding. Het gaat goed. Ze hebben ook opkomsten met landgroep samen.
Beatrix:
Fijn Zoka gehad, Pim achterover in schip gevallen en naar ziekenhuis geweest, nu alles weer goed, D
weinig, ZV en WV vol, spetters weinig. Genoeg staf.

7. Wvttk / rondvraag
Geert-Jan: de motorbootsteiger is aan het zinken: stalen pijpen nodig, weet iemand iets.
Asger vraagt aan Ivo hoe ze aan zoveel meisjes komen. -> ze zijn aan komen waaien.
Gijs: vlet lenen voor 21 september -> met Ineke contact opnemen.
Peter: 3 personen naar Harderhaven en 3 in Ophoven. CWO 2 en 3 gehaald of bijna afgerond.

Sander sluit de vergadering om 22.00 uur.
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Actiepuntenlijst
Actie
Contactpersoon
PvBs afronden
Instructeurs
Vlettenkeuringsformulieren naar Geert-Jan
groepen
Mailadressen besturen naar bestuur
GCP
Behoefte MD
Vincent
Evaluatie Zeilweek op papier
Viktor
Start- en programma training
Trainers
Format voor stukje groep voor website
Bestuur
Mailinglijsten controleren (zie bijlage 1)
GCP
Vergaderlocaties vastleggen
groepen
Praktijkbegeleidersbijeenkomst
Trainers
*Geef ook aan Roxanne door als je het niet gaat afmaken
Vrijwilligers gezocht voor:
“vacature”
Organisatie Zeilweek 2014*
Trainers
*1 persoon per groep

Datum
z.s.m.*
1 oktober 2013
1 oktober 2013
1 oktober 2013
7 oktober 2013
15 oktober 2013
18 oktober 2013
13 december 2013
13 december 2013
januari

Melden bij:
Bestuur
Judith

Datum
13 september 2013
13 december 2013

Volgende RA vergadering:
13 december 2013, 20.00 uur bij de Mark Twain (Nederweert)
Volgende RNTC vergadering
7 maart 2014, 20.00 uur – Philips (Eindhoven)

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

groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting ZeilWedstrijden
Motordrijver

Afkorting
MT
P
PvB
RA
RNTC
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
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Bijlage 1
admiraliteitsvergadering@ra13.scouting.nl :
Stella Maris

Philips

St. Franciscus

BSM

Beatrix

Terwindtvaarders

i.velzeboer@gmail.com
bergen.van.maarten@gmail.com
removdh@gmail.com
denisestrous@gmail.com
mjldejong@hotmail.com
lanneboon@gmail.com
mariekeberkvens@hotmail.com
marancavandersluys@hotmail.com
basvantilburg159@gmail.com
susje_89_158@hotmail.com
lizawillemsen250@hotmail.com
j.van.hoof@hotmail.com
riannemaes@gmail.com
merel.dirkx@gmail.com
keesjuhh@hotmail.com
liesbethprijt@gmail.com
w.vant.geloof@hotmail.com
maartenhur@hotmail.com
job@prijt.nl
fadi.vos@gmail.com
baswilbers15@hotmail.com
nielsvh@home.nl
ra_13_staf@waterscouts-franciscus.nl
geert_jan@planet.nl
geert-jan.heldens@planet.nl
rene.hollink@gmail.com
remortel@home.nl
r.reijnders@hetnet.nl
kerre062@ziggo.nl
esmee__90@hotmail.com
jelco@live.nl
jeroen_zuidberg@hotmail.com
koenhollink@gmail.com
joris_roest@hotmail.com
inekeschellen@hotmail.com
pim-opheij@hotmail.com
loesjj@hotmail.com
maarten_hegeman@hotmail.com
tv.heijman@gmail.com
boonenpaul@gmail.com
rickvandengoor@hotmail.com
jjverlinden@hotmail.com
lievelian@hotmail.com
bassmolenaars@hotmail.com
stefan_henckens@hotmail.com
maartenheynen@hotmail.com
sanderrietjens@hotmail.com
daneklaessens@hotmail.com
caroline_duinker@hotmail.com
niekvandengoor@gmail.com
johanhenckens@hotmail.com
leron1991@hotmail.com
vermeij.robin@gmail.com
xmarlotx@hotmail.com
asgerasgerasger@hotmail.com
roykeboyke@hotmail.com
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Jan van Gent

De Oude Tip

Mark Twain
Pebbles

robert.aalst@gmail.com
luuk_jenniskens@hotmail.com
britt.vossen@live.nl
chris_leblanc3@hotmail.com
geurts16@gmail.com
naomi_de_leeuw@hotmail.com
isjungschleger@gmail.com
ralph_paulssen@hotmail.com
pascalcremers@gmail.com
dotdolfijnen@live.nl
dotzeeverkenners@live.nl
marijn_joosten@hotmail.com
vincent_wilms@hotmail.com
ik_julia@hotmail.com
roxyvg@hotmail.com
p.c.verdonschot@gmail.com
marc.craeghs@telenet.be
nathanreinders@hotmail.com
abbate.bob@gmail.com

rntcvergadering@ra13.scouting.nl :
Stella Maris

Philips
St. Franciscus

BSM
Beatrix

Terwindtvaarders

Jan van Gent
De Oude Tip
Mark Twain
Pebbles
Scouting Velde

i.velzeboer@gmail.com
bergen.van.maarten@gmail.com
mjldejong@hotmail.com
basvantilburg159@gmail.com
keesjuhh@hotmail.com
w.vant.geloof@hotmail.com
maartenhur@hotmail.com
johnhoebers@hotmail.com
casrieter@hotmail.com
nielsvh@home.nl
vitalhouben@hotmail.com
geert_jan@planet.nl
remortel@home.nl
koenhollink@gmail.com
tobiasvanhalen@hotmail.com
inekeschellen@hotmail.com
maarten_hegeman@hotmail.com
woutervdsluijs@hotmail.com
rickvandengoor@hotmail.com
sanderrietjens@hotmail.com
stefan_henckens@hotmail.com
jjverlinden@hotmail.com
wilburtrutten@hotmail.com
robert.aalst@gmail.com
leron1991@hotmail.com
pascalcremers@gmail.com
isjungschleger@gmail.com
marijn_joosten@hotmail.com
vincent_wilms@hotmail.com
roxyvg@hotmail.com
nathanreinders@hotmail.com
m.valks@home.nl
pollux.velden@12move.nl
frot@wxs.nl
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gcp@ra13.scouting.nl :
Stella Maris
Philips
St. Franciscus
BSM
Beatrix
Terwindtvaarders
Jan van Gent
De Oude Tip
Mark Twain
Pebbles

riannemaes@gmail.com
merel.dirkx@gmail.com
maartenhur@hotmail.com
w.vant.geloof@hotmail.com
geert-jan.heldens@planet.nl
koenhollink@gmail.com
pim-opheij@hotmail.com
asgerasgerasger@hotmail.com
isjungschleger@gmail.com
vincent_wilms@hotmail.com
p.c.verdonschot@gmail.com
marc.craeghs@telenet.be
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