Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 14 maart 2014

Aanwezig:, Lanne, Roxanne, Geert-Jan, Ilona (Bestuur), Peter, Gijs (MT), Rianne, Nick (SM), Vincent,
Marijn (DOT), Ivo, Ralph (JvG), Britt, Roosje, Niek, Lerôn (TWV), Carolijn, Pim, Femke (B), Art, Benno
(F), Jeroen, Gijs (BSM),
Afgemeld: Sander, Judith (Bestuur),
Niet afgemeld: Philipsgroep, Pebbles

1. Opening
Opening
20.05 uur: Lanne opent de vergadering en begint weer met een voorstelrondje.

2. Mededelingen, notulen en post
Mededelingen en ingekomen post
Kamplocatielijst gaat rond zodat het kan worden ingevuld.
Ingekomen post: zie overzicht voor e-mail berichten van december 2013 tot maart 2014.
Datum
24-02-2014
15-02-2014
14-02-2014
30-01-2014
21-01-2014

Onderwerp
Themabijeenkomst
Nieuwsbrieven Nawaka 2014
Kids Party
informatie avond NAWAKA 2014
Tentoonstelling scouting en water in Scouting Museum

contactpersoon
Scouting Limburg
Elly Klein Meuleman
Scouting Limburg
Jac Smeets
Paul Heessels

Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan Ilona.
Notulen 13 december 2013
Notulen zijn aangenomen met een datumwijziging bij de ingekomen post.
Actiepunten zijn besproken, nieuwe actie lijst komt volgt in de notulen.

3. Activiteiten
Zeilweek
3 koppige organisatie van Viktor, Lerôn en Claudia. Roy en Thijs gaan Roxanne helpen. Financiën +
kookstaf: Lerôn, Claudia: Vertier en Plezier, Viktor: Voorzitter.
Vrijdagavond na eten is start. Maximaal 100 man incl. instructeur, dus max 70 cursisten.
A.s. zondag 16 maart is de afstemdag voor nieuwe instructeurs (5 weken voor ZI2, + portfolio), bij de
Franciscus en 6 april voor alle instructeurs van de Zeilweek, bij de Beatrix. Tijdens de Zeilweek komt
er ook een PvB beoordelaar, zodat ZI2 tijdens de Zeilweek al kan worden behaald.
Inschrijfformulier voor de Zeilweek is naar contactpersonen gestuurd die zich daarvoor hebben
opgegeven. JvG en BSM doen niet mee.
Stafledenweekend / Jubileum DOT
In plaats van een stafledenweekend aansluitend aan de Biggetjes- en Zwijntjesrace, zal het
Jubileumfeest van DOT in Maasbracht gevierd worden (23-24-25 mei vieren zij hun 20 jarig jubileum).
Aansluitend aan de Biggetjes- en Zwijntjesrace is er een BBQ voor stafleden, gevolgd door een
officieel deel en dan het feest. De BBQ zal ongeveer €10,- zijn en de consumpties €1,-.
Het officiële gedeelte is niet zo interessant voor de RA leden, dus zal er dan een soort van ‘speeddate’ activiteit georganiseerd worden voor de stafleden. Nick wil dit wel gaan organiseren.
Schepen kunnen bij DOT liggen en er kunnen tenten worden opgezet, zodat iedereen kan blijven
slapen. Zondags kan er voor de staf een ‘alternatieve’ Zwijntjesrace georganiseerd worden.
Biggetjes-/Zwijntjesrace
De Biggetjesrace wordt georganiseerd door DOT, de Zwijntjesrace door de F + JvG en zijn dit jaar een
week voor Hemelvaart, op 24 mei. De F en de JvG houden even contact met DOT zodat er één
inschrijfformulier komt voor de races, de BBQ en het feest. Lanne zal dit coördineren.
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De Zwijntjesrace zal op de Koeweide plaatsvinden, maar iedereen verzamelt bij DOT.
NaWaKa
Ze zijn nog op zoek naar handjes om te helpen binnen de regio. Voor de RA valt er weinig nieuws te
vertellen. Het Waterspektakel loopt nog.

5. Trainingszaken
Moduleweekend is geweest en was zeer geslaagd.
Inventarisatie animo voor Kamptraining: TWV: 3, B:4, DOT:4, SM: 3, JvG:0, BSM:2, F:2, MT:2 (na
zoka).

6. Nautisch technische zaken
Terugkoppeling KVR
 Waterscouting en Spel: qua spel ideeën is er al veel beschikbaar. Zoek op activiteitenbank en
je vindt een database voor programma’s, waar je ook zelf ideeën kunt inbrengen.
RNTC: theorie en praktijk boekjes en spellen in omloop, deel dit met elkaar. Bijvoorbeeld via een
dropbox of google drive. Niek heeft een gmail account aangemaakt, zodat iedereen via dat account en
wachtwoord kan inloggen en documenten op de google drive kunnen plaatsen. Er zijn verschillende
mappen, zoals theorieboek, RA-weekend, Zeilweek, Zwijntjesrace, Programma’s. Niek en Ilona zullen
dit enigszins beheren. Gmail adres en wachtwoord zullen met de notulen worden meegestuurd en niet
op internet geplaatst worden.
Vlettenkeuring: Bas (SM), tijdens Zeilweek een afstemming, voor de Zwijntjesrace moeten ze gekeurd
zijn.

7. Bestuurszaken
Kamplocatie lijst vanuit besturenavond
Is tijdens vergadering rondgegaan en wordt aangevuld. Geert-Jan coördineert dit.
Format voor groepen voor op RA site
Is meegestuurd met de agenda en gaat tijdens de vergadering rond zodat het op de site gezet kan
worden.
NIX
Volgens de Wet geen alcohol en roken onder de 18.
Daarom hebben we het volgende met elkaar afgesproken voor RA-activiteiten:
-18: geen alcohol drinken, niet roken
+18: niet geven aan -18, geen alcohol bij kinderen en voordat kids in bed liggen
2x bob per RA activiteit
Elkaar aanspreken, gebeurt dit niet, dan aan organisatie om regel opnieuw onder de aandacht
brengen
Scouting Nederland heeft het volgende standpunt omtrent het gebruik van alcohol en drugs en roken
bij Scoutingactiviteiten:
- Leden van Scouting houden zich aan de wet.
- Scouting Nederland kent geen gedoogbeleid. Het gebruik van drugs is in de Nederlandse wet
verboden. Scouting Nederland accepteert geen gebruik van drugs of het in bezit hebben van
drugs tijdens Scoutingbijeenkomsten.
- Scouting Nederland is van mening dat er tijdens bijeenkomsten waar jeugdleden en jongeren
activiteiten met elkaar doen geen alcohol wordt gebruikt en geen tabak wordt gerookt.
- Een sober gebruik van alcohol of roken is mogelijk tijdens bijeenkomsten met (alle)
kaderleden of bij bijzondere activiteiten van roverscouts (18-21 jaar) en plusscouts, door leden
van 18 jaar en ouder, bijvoorbeeld tijdens een weekendkamp, een feestavond o.i.d.;
- Wordt bij bijeenkomsten gedronken, dan drinken minimaal twee kaderleden niet als men in
functie is.
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Welke bijeenkomsten hiervoor in aanmerking komen en hoe dit verder wordt uitgevoerd, is
aan ieder niveau om hier intern zelf afspraken over te maken.

Financiën 2013 afsluiten
Jaarrekening wordt door Geert-Jan toegelicht. Kas is gecontroleerd door de Philipsgroep (Maarten en
Bas).
Aftredend/verkiesbaar: Voorzitter en Voorzitter RNTC
Sander en Roxanne zijn aftredend en hebben zich weer verkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen
andere kandidaten gemeld, dus benoemd voor weer 3 jaar. Gefeliciteerd!

8. Rondje groepen
Franciscus: Het gaat prima, ze hebben een ‘nieuwe’ vlet van SM. Het ledenaantal is goed en de staf
ook. De motorboot gaat, als het goed is, dit jaar weer in het water.
Terwindtvaarders: Het gaat goed, genoeg leden en stafleden. Het onderhoud gaat ook goed, morgen
gaan de vletten erin. Alles vaart, behalve de Triton. Ze gaan naar NaWaKa, behalve de Dolfijnen.
De Oude Tip: Onderhoud is dit jaar op tijd af! (Applaus). Na de zomer wordt de WV opgeheven en
worden ze staf, omdat er te weinig staf is. Dit jaar Jubileum! Ze gaan dit jaar naar de werf en zijn nog
bezig met een vaste ligplaats. Ze gaan naar NaWaKa, behalve de Dolfijnen.
Stella Maris: Ze gaan op zomerkamp naar de Kaag. Onderhoud van de vletten is klaar. Het
ledenaantal van de D gaat omhoog, de ZV mogen nog groter. Ze hebben een nieuwe vlet. Ze gaan
onderzoeken of ze een WV gaan oprichten, mede vanwege de NIX-wet en het stafledenaantal dat
terug loopt.
Mark Twain: Komende zomer komt er weer een WV, maar de stafleden zijn zelf nu tussen de 16 en
18. Het ledenaantal is stabiel, maar wel nog weinig stafleden. Het onderhoud gaat goed. Ze gaan naar
NaWaKa, behalve de Dolfijnen.
Beatrix: De Titon gaat het weer doen want het krijgt een nieuwe motor, Cirkel is weer in het water. Ze
hebben genoeg leden, bij de Dolfijnen kan nog wat bij. Vanaf volgende jaar hebben ze geen Spetters
meer, maar ze gaan nog wel mee naar NaWaKa.
BSM: Ze gaan op zomerkamp naar Friesland, het is hun Jubileum kamp. De vletten zijn klaar en
gekeurd. Het ledenaantal stabiel. Ze hebben een wachtlijst bij de Dolfijnen en genoeg stafleden.
Binnen 5 jaar moeten ze hier weg. De nieuwe locatie zal waarschijnlijk aan de andere kant van de
Maas zijn. De sleper gaat na anderhalf jaar eindelijk weer het water in.
Jan van Gent: Het gaat goed, de groep is stabiel met voldoende staf en leden, maar geen loodsen
meer. Er zijn nu 4 vletten uit het water. Ze gaan op zomerkamp naar Cuijk. De WV gaat naar de
Loosdrechtse Plassen.

7. Wvttk / rondvraag
Vincent: vraagt of Cirkel certificaat van onderzoek heeft
 ja, 28 punten moeten nog worden aangepast. Veel lullige dingen. Alles moet voor 2018 in orde
zijn.
Jeroen: heeft nog een aanvulling voor de kamplocatie lijst
 geeft het door aan Geert-Jan
Roxanne: is nu lid van de LNTC
Gijs: fok (bij Beatrix, SGL dagen) en riemen (lijnolie- groen of wit) kwijt (RA weekend)
 bij Zeilweek nog een keer vragen.
Ivo: Tip -> bij zeilschool Harderhaven verkopen ze goedkoop zeil materiaal.
Adres DOT: wordt met de inschrijving meegestuurd (met kaartje).
Lanne sluit de vergadering om 21.55 uur.

3

Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Actiepuntenlijst
Actie
Contactpersoon
PvBs afronden
Instructeurs
Inschrijven Zeilweek
Viktor
Inventarisatie Kamptraining
GCP
Zomerkamp gegevens doorgeven
GCP
Info groepen op website
Judith
Inschrijven Biggetjes/Zwijntjesrace
Lanne – DOT
Inschrijven BBQ/feest
Lanne – DOT
Speed-date activiteit
Nick
Kamptraining
Trainers
Praktijkbegeleidersbijeenkomst
Trainers
Documenten in google drive
iedereen
*Geef ook aan Roxanne door als je het niet gaat afmaken

Datum
z.s.m.*
1 april 2014
1 mei 2014
1 mei 2014
1 mei 2014
10 mei 2014
10 mei 2014
24 mei 2014
Vóór zomerkamp?
Vóór zomerkamp?
n.v.t.

Volgende RA vergadering:
13 juni 2014, 20.00 uur bij de Oude Tip (Maasbracht)
Volgende RNTC vergadering
5 september 2014, 20.00 uur – Mark Twain (Nederweert)

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

