Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 13 december 2013

Aanwezig: Sander, Judith, Lanne, Geert-Jan, Ilona (Bestuur), Vincent (DOT), Gijs, Peter (MT), Gijs
(BSM), Frank, Job (F), Roy (TWV), Femke, Yari, Patrick (B).

Afgemeld: Roxanne (Bestuur), Maarten (P)
Niet afgemeld: JvG, SM

1. Opening
Opening
20.07 uur: Sander opent de vergadering, heet Stoffel Molenaar (namens NaWaKa) welkom en begint
wederom met een voorstelrondje.

2. Bezoek van NaWaKa organisatie
Presentatie Stoffel Molenaar (team sponsoring en inkoop)
Stoffel is zelf geen waterscout, heeft 2 x 7 jaar in Landelijk Bestuur gezeten en is nu voor NaWaKa
verantwoordelijk voor sponsoring en inkoop.
Stoffel begint met een presentatie die met de notulen wordt meegestuurd en ook op de site is te
vinden. De belangrijkste punten die hierin naar voren komen zijn:
Thema is Waterproof. Programma: dinsdag centrale opening op de Markt in Roermond, feestavond
met muziek, nautische activiteiten, uitdagende hikes, actie: klimmen, waterspektakel, outdoor,
boogschieten, centrale markt, gondelvaart & vlootschouw, quest (= app = interactief spel dat al is
begonnen), bezoekersdagen, subkamp en groep overstijgende activiteiten. Dit jaar 11 dagen i.p.v. 10.
Terrein: zie presentatie. Kosten: € 140 voor 5 dagen, €275 voor 10 dagen. Er zijn 4200 deelnemers
nodig, nu 2000 aanmeldingen binnen. Er zijn +/- 800 medewerkers nodig, zie vacatures op SN site:
www.nawaka.nl
Tijdens en na de presentatie zijn er allerlei vragen gesteld. Er was niet altijd een antwoord, omdat er
vaak uitzonderingen zijn, maar de organisatie zoekt altijd naar passende oplossingen.

3. Mededelingen, notulen en post
Mededelingen en ingekomen post
Ingekomen post: zie overzicht voor e-mail berichten van juli 2013 tot september 2013.
Datum
08-12-2013
15-11-2013
01-11-2013
11-10-2013
10-10-2013
03-10-2013
01-10-2013
27-09-2013
24-09-2013

Onderwerp
Ardennentocht 2013
Info presentatie NaWaKa 2014
Agenda landelijke raad d.d. 14 december 2013
De nationale Natuurwerkdag
vacature bij het Nawaka 2014 en...
Diaklankbeeld 2013
Nawaka 2014 nieuwsbrief
update Scouting Academy Limburg - september 2013
kamptrainingen 2014

Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan Ilona.
Notulen 13 september 2013
Notulen zijn aangenomen zonder aanvullingen.
Actiepunten zijn besproken, nieuwe actie lijst komt volgt in de notulen.
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contactpersoon
Lambert Smeets
NaWaKa.nl
Landelijk bestuur
Patick Borgers
Marjolein Akkermans
Lambert Smeets
NaWaKa.nl
Scouting Academy Limburg
Steunpunt Scouting Limburg
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4. Activiteiten
Jaarplanning 2014
Datum
7 maart
14 maart
16 maart
18-21 april
April
24 mei
24-25 mei
Voorjaar
13 juni
21-31 juli
5 september
12 september
Najaar
Eind september
November
12 december

Activiteit
RNTC vergadering
RA vergadering
Afstemdag (3 weken voor Zeilweek)
Zeilweek (= Pasen)
KVR
Zwijntjes/Biggetjesrace
Stafledenweekend
Examendag
RA vergadering
Nawaka 2014
RNTC vergadering
RA vergadering
Examendag
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden
KVR
RA vergadering

Opmerkingen
P – Eindhoven
BSM – Venlo
Beatrix – Roermond
Beatrix – Roermond
Koeweide of DOT
Koeweide of DOT
per groep op afspraak
DOT – Maasbracht
MT – Nederweert
TWV – Heel
per groep op afspraak
Harderhaven
F – Roermond

Zeilweek 2014
Thijs (SM) en Claudia (B) hebben aangegeven mee te willen helpen met de organisatie van de
Zeilweek. Lanne zal met hen en Viktor contact opnemen over de aanpak en zal Viktor nog vragen
naar de evaluatie van afgelopen jaar.
Stafledenweekend 2014
Staat gepland voor 24 en 25 mei, dus dit komt verder aan bod in de volgende vergadering. Vincent
geeft aan dat het makkelijker is om dit bij de DOT te organiseren, omdat je daar beter kunt aanleggen
dan op de Koeweide.
Biggetjes-/Zwijntjesrace 2014
De Biggetjes- en Zwijntjesrace staan gepland voor 24 mei en zal in overleg met het stafledenweekend
georganiseerd worden en daar komen we volgende vergadering op terug.
De Zwijntjesrace is een voorronde voor de LSZW. Daar mogen de eerste 2 van de KbII en KbIII
klassen naar toe. Als RA stellen we €150,- beschikbaar. In principe geldt dan €75,- voor de eerste
plaats van beide klassen die naar de LSZW gaan. Gaat een groep niet, dan mag een andere groep
daarvoor in te plaats gaan. Voorwaarde is wel dat we elk jaar €5,- per vlet vragen om dit de kunnen
financieren. Dit omdat we de buffer nu gebruiken voor het financieren van het nieuwe CWO systeem.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
Jubileum DOT
De Oude Tip bestaat komend jaar 20 jaar en wil dit tijdens het Hemelvaartsweekend vieren, met op
zaterdag 31 mei een opkomst voor de kinderen en ’s avonds een feest voor de staf. Vincent vraag
welke groepen hierbij aanwezig willen en kunnen zijn. Het is mogelijk om na het stafledenweekend de
schepen bij DOT te laten liggen. Vincent zal deze vraag ook nog naar de GCPs sturen.

5. Trainingszaken
Start- en Programma training
De startavond is geweest, maar zijn nog op zoek naar een gebouw voor het weekend.
Denise en Joost (SM), Fadi en Winnie (P) hebben zich aangemeld om trainer te worden. Zij zullen het
trainersteam (Toi, Job, Judith en Maranca) gaan ondersteunen. Judith en Maranca hebben de taken
van Liesbeth overgenomen.
De training wordt nog steeds via weekend gegeven en niet via losse modules, die kun je bij de regio
doen. Uitwisseling over het nieuwe opleidingssysteem gaat via praktijkbegeleiders bijeenkomsten.
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Kamptraining
Er is interesse, het is nog niet duidelijk of het nog voor de zomer georganiseerd kan worden. Aan de
groepen de vraag of ze voor de volgende vergadering willen inventariseren wie er interesse voor de
training heeft.

6. Nautisch technische zaken
Terugkoppeling KVR
 Waterscouting en Spel: qua spel ideeën is er al veel beschikbaar. Lanne zal dit volgende keer
verder toelichten.
CWO controle
We hebben een controle van het CWO gehad en zijn goed gekeurd voor een jaar. Alexander, Roy,
Asger en Winnie worden bedankt voor hun inzet. Belangrijke conclusie was dat we niet klaar zijn met
ZI2 en door moeten gaan met ZI3

7. Bestuurszaken
Terugkoppeling besturenavond
 Het financieel plan voor het CWO systeem tijdens de besturenavond goedgekeurd
 Een actie voor de GCPs is om de zomerkamp gegevens van de afgelopen jaren door te
geven, zodat een lijst met contactpersonen, telefoonnummers en de benodigde
vergunningen, om het voor groepen gemakkelijker te maken een kamplocatie te vinden.
 Meer informatie over de besturenavond is de vinden in de notulen, die verspreid is onder de
besturen en GCPs.
Aftredend/verkiesbaar
De VZ en VZ RNTC zijn in 2014 verkiesbaar en stellen zich weer verkiesbaar. Andere kandidaten
kunnen zich melden tot 1 maart bij het bestuur. Volgende vergadering zal er gestemd worden.

8. Rondje groepen
Franciscus: Geen bijzonderheden, er mogen nog leden bij de dolfijnen bij en de WV heeft leden nodig,
de Troep is vol. Winteronderhoud is weer begonnen. De stijgers zijn bijna klaar, nog 1 lekke stijger. Er
ligt nog een stijger bij de Maasbrug, die mag gebruikt worden, maar moet je het zelf uit elkaar halen
en ophalen (= 300m).
Terwindtvaarders: De stijgers liggen er goed bij. Het gaat goed, ze hebben meer meiden dan jongens
bij de dolfijnen. werkschip wordt geverfd, daarna is de Imperator weer aan de beurt.
De Oude Tip: Het winterseizoen is begonnen en het gaat zo zijn gangetje.
Stella Maris: De Uitkomst is op de werf geweest en heeft een nieuwe schroef. Er is een nieuwe vlet ter
vervanging van de Stern. Verder is er weinig nieuws.
Mark Twain: De vletten liggen weer op de kant. De staftraining is bij Steunpunt Scouting Limburg
gedaan.
Beatrix: Het gaat goed met leden, WV en ZV zijn vol, de Dolfijnen zitten bijna vol. Het onderhoud gaat
goed. Zij zijn nog steeds met de Titan bezig en ook met de Cirkel omdat dei nog gekeurd moet
worden.
BSM: Ze zijn aan het schilderen en zijn bezig met het opstellen van een meerjarenplan om over 10
jaar nog te bestaan. Ze hebben bakken per leeftijd, maar missen hierdoor interne opleiding. Het
ledenaantal is stabiel. Het dak wordt niet vervangen, want het is nog niet duidelijk wat de gemeente
wil.
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7. Wvttk / rondvraag
Geert-Jan: vrijwilliger voor kas controle 2013? -> geen vrijwilliger, dus Geert-Jan zal Maarten (P)
vragen.
Peter: wie wil een keer met het jonge leidingteam meedraaien en ‘coachen’, geef het door aan Peter.
Gijs (MT) wil graag een keer bij een andere groep meedraaien en kijken hoe het daar gaat
Gijs (BSM) kan vragen of gebouw in Venlo beschikbaar is.

Sander sluit de vergadering om 22.28 uur.

Actiepuntenlijst
Actie
Contactpersoon
Behoefte MD
Vincent
Praktijkbegeleidersbijeenkomst
Trainers
PvBs afronden
Instructeurs
Jubileumfeest DOT
Vincent
Inventarisatie Kamptraining
GCP
Zomerkamp gegevens doorgeven
GCP
*Geef ook aan Roxanne door als je het niet gaat afmaken
Vrijwilligers gezocht voor:
“vacature”
bestuurslid

Datum
1 oktober 2013
januari
z.s.m.*
14 maart 2014
14 maart 2014
14 maart 2014

Melden bij:
bestuur

Datum
1 maart 2014

Volgende RA vergadering:
14 maart 2014, 20.00 uur bij de BSM (Venlo)
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

