Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 13 juni 2014

Aanwezig: Sander, Judith, Lanne, Roxanne, Geert-Jan, Ilona (Bestuur), Thijs (SM), Pim (B),
Alexander, Asger, Chris, Gregoor (TWV), Guus (F), Ivo (JvG), Vincent (DOT), Peter, Gijs (MT), Gijs
(BSM).
Afgemeld: Pebbles
Niet afgemeld: Philips

1. Opening
Opening
20.14 uur: Sander opent de vergadering en begint weer met een voorstelrondje.

2. Mededelingen, notulen en post
Mededelingen en ingekomen post
Judith: Scoutiviteit: 19-20-21 september – Overasselt (informatiefolder is tijdens de vergadering
uitgedeeld).
Ingekomen post: zie overzicht voor e-mail berichten van maart tot juni 2014.
Datum
06-06-14
26-05-14
16-05-14
10-04-14
22-03-14

Onderwerp
vragen en reacties van de regio’s
vacature waterexplorer begeleider
nieuwsbrief NaWaKa
nieuwsbrief NaWaKa
nieuwsbrief NaWaKa

contactpersoon
landelijk bestuur
Peter Verdonschot
Elly Klein Meuleman
Elly Klein Meuleman
Elly Klein Meuleman

Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan Ilona.
Notulen 14 maart 2014
Notulen zijn zonder wijzigingen aangenomen.
Actiepunten zijn besproken, nieuwe actie lijst volgt in de notulen.

3. Activiteiten
Evaluatie Zeilweek
Er volgt nog een evaluatie en daarin wordt meegenomen hoe de groepen het hebben ervaren?
TWV: kookstafteam wisselde waardoor niet altijd alles op orde was, de organisatie was goed, het was
een succesvolle Zeilweek.
F: het was gezellig, het zeilniveau is weer omhoog gegaan en er zijn veel nieuwe instructeurs
bijgekomen.
DOT: het was goed, de mogelijkheid voor PvBs erbij was erg goed.
MT: het was gezellig, de maandagochtend kwam lastig op gang, instructeurs ware niet op tijd.
Zondagavond is lekker gefeest, maar daardoor was er de volgende ochtend bijna niemand aanwezig
om op te starten. Over het NIX verhaal, niet drinken bij leden ging aardig, maar er is ook drugs
gebruikt (blowen) en je moet de volgende dag wel ook weer paraat staan. Een eindtijd afspreken, zou
een goede optie zijn. En een verantwoordelijke organisatie is gemist, die ook mensen naar bed stuurt
en zorgt dat iedereen op tijd opstaat.
BSM: vonden het heel fijn dat ze tussendoor een PvB af konden ronden.
SM: het meeste is al gezegd. Ze baalde van café de Uitkomst overdag, want er werd steeds een
rotzooi achter gelaten.
B: het was leuk en gezellig, het eten was niet ideaal omdat er geen vaste kookstaf was (te weinig
ervaring).
Ivo wil volgend jaar wel helpen met koken en wil ook mensen aanspreken op alcoholgebruik.
Voor volgend jaar: eindtijd voor het feesten afspreken!
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Algemene afspraak: Drugs is NIET toegestaan, je wordt naar huis gestuurd en je groep wordt
geïnformeerd en moet verdere maatregelen nemen. En verder elkaar erop aanspreken, teveel alcohol
is geen discussie! Dus ook binnen RA activiteiten elkaar daarop aanspreken. Tijdens RA activiteiten
geen alcohol tijdens activiteit en niet teveel, de volgende dag moet je ook kunnen functioneren.
De evaluatie ervaringen komen de volgende vergadering terug.
De Zeilweek was ook erg goed voor de nieuwe instructeurs, 16 instructeurs hebben hun ZI afgerond.
Evaluatie Biggetjes- en Zwijntjesrace en Jubileumfeest DOT
Pim: jammer dat maar 4 van de 12 spellen van de Biggetjesrace met kano waren. Cirkel als startschip
was prima, maar neem je eigen consumpties mee.
Geert-Jan: als je 4 kano’s nodig hebt, waarom neemt iedereen ze anders allemaal mee? Puntje voor
de volgende keer om het gebruik van de kano’s af te stemmen.
Zwijntjesrace: Positief! Het was een mooie plas en het briefje met parcours was erg fijn.
Wel geldt voor deze RA-activiteit hetzelfde verhaal over alcohol en drugs als bij de Zeilweek (zie
hierboven)
LSZW: er is nog steeds een vergoeding vanuit de RA voor de eerste en tweede plaats.
Feest: gezellig. Jammer dat er een kar in de tent werd gereden. Er is een bank gesneuveld. Het zag
er mooi uit, BBQ was goed en feest van goed georganiseerd.
Reddingsvesten tijdens activiteiten
Wat spreek je af bij gezamenlijke activiteiten m.b.t. reddingsvesten.
TWV: Staf draagt zwemvesten en de ZV hebben reddingsvesten, als ze op de Maas gaan of als het
koud is. Dolfijnen dragen altijd reddingsvesten.
F: Dolfijnen krijgen reddingsvest, Troep moet ze zelf aanschaffen. Staf ook, maar dragen eigenlijk
zwemvesten. Dit geldt bij slepen, sluizen en koud weer.
Bij RA-activiteiten: nog geen duidelijk lijn om besluit te kunnen nemen. Maar eigenlijk is iedereen het
er mee eens dat jeugdleden altijd een reddingsvest moet dragen bij RA-activiteiten. De organisatie
van een activiteit kan anders besluiten (gedogen).
De discussie rondom de reddingsvesten tijdens RA activiteiten wordt ook een agendapunt voor de
besturenavond.
Jaarplanning 2015
In september wordt de jaarplanning 2015 gemaakt

4. Trainingszaken
Kamptraining
10-12 oktober staat de kamptrainig gepland, met een startavond op 12 september. Er komst snel een
mail over de inschrijvingen (4 augustus). Het heeft de voorkeur om de start- en programmatraining al
afgerond te hebben voordat je de kamptraining gaat doen, anders even vragen naar mogelijkheden.
Verder moet je minimaal een jaar staf zijn.
De inschrijving gaat via SOL (zie mail met verdere info). Inschrijven = betalen en dan ben je er het
hele weekend.
Praktijkcoach: Liesbeth en Toi; Liesbeth doet de SOL zaken en Toi is nog gevraagd om
praktijkbegeleiders te coachen.
De volgende praktijkbegeleiders bijeenkomst wordt via de mail gepland.

5. Nautisch technische zaken
Vlettenkeuring
SM: gekeurd, maar niet alles was goed, daar wordt aan gewerkt.
B: op 1 na allemaal gekeurd
TWV: goedgekeurd
F: goedgekeurd
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JvG: dit jaar niet gekeurd, nog even contact opnemen met DOT
DOT: goedgekeurd
MT: goedgekeurd
BSM: niemand kwam opdagen van de Philips, zelf gekeurd en 2 afgekeurd
P: waarschijnlijk niet (zou door SM gekeurd moeten worden)
Na de zomer volgt via de RNTC weer een inventarisatie voor nieuwe instructeurs en er zijn al
vrijwilligers voor CWO4 in samenwerking met Frissen en Sailcentre Limburg.

6. Bestuurszaken
Bestuursvisie
De Bestuursvisie is tijdens de vergadering besproken, de aanpassingen zijn goedgekeurd en er is nog
een aanvulling meegenomen bij de besturenavond, dat onderwerpen vanuit de RA-vergaderingen ook
worden meegenomen. De definitieve versie volgt als bijlage bij de mail voor deze notulen en zal ook
op de website worden geplaatst.

7. Rondje groepen
Franciscus: stafleden- en ledenaantal gaat goed. Ze hebben een nieuwe vlet. De motorboot vaart
weer, maar is nog niet helemaal klaar.
Terwindtvaarders: ledenaantal gaat goed, alles vaart. De Triton is nu officieel van de TWV, nu moet
die alleen nog gaan varen. Morgen is er een vriendjes- en vriendinnetjesdag bij de Dolfijnen.
De Oude Tip: staf is nog steeds krap qua bezetting. De keuring van het schip is hopelijk voor NaWaKa
rond. Genoeg onderhoud om niet te hoeven vervelen.
Stella Maris: Dolfijnen en Zeeverkenners kunnen meer leden gebruiken. Volgend jaar wordt Stam
verjongd en vanaf 18 mogen ze Staf worden. Er is een duidelijk beeld van stafteams volgend jaar en
de Boosz is kapot.
Mark Twain: zijn op zoek naar leiding voor Explorers. Ze hebben een nieuw logo en naam: scouting
Nederweert, de watertak blijft Mark Twain maar dit is niet de hoofdnaam. Ledenaantal blijft gelijk. Ze
hebben 2 nieuwe kano’s.
Beatrix: De Druppels zitten redelijk vol, het Roervendel en Maasvendel zitten vol. Stafleden volgend
jaar een beetje krap. De Titan vaart weer.
BSM: de sponsorboot vaart weer en de Sleper vaart ook. Dolfijnen zitten vol en gaan volgend jaar
splitsen. Ze gaan verhuizen. Hopelijk naar de overkant, maar daar is nog geen geld voor. Optimist on
tour komt ook naar Venlo en BSM gaan ook les geven.
Jan van Gent: het gaat prima, met voldoende staf en leden, maar niet vol. Ze hebben
promotieactiviteiten gedaan waar misschien na de zomer leden van komen.

7. Wvttk / rondvraag
Lanne: Biggetjesrace: DOT, Zwijntjesrace: CWO3: SM, CWO2: TWV
Denk alvast na over het organiseren van het Admiraliteitsweekend
Vincent: heeft er iemand al meer van NaWaKa gehoord, over programma’s e.d.
- Acties moeten via subkampen komen. Die zijn niet allemaal al even actief.
Geert-Jan: Pebbles heeft nieuw stafteam en wil weer actief deelnemen aan de RA
Roxanne: kan 5 september niet, dus misschien 31 augustus eerst RNTC vergadering en dan zeilen.
Officiële datum volgt nog.
Pim: eind september is weer Beatrix feest, info volgt nog.
Sander sluit de vergadering om 21.45 uur met 2-0 voor Spanje na de eerste helft.
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Actiepuntenlijst
Actie
Zomerkamp gegevens doorgeven
Info groepen op website
Praktijkbegeleidersbijeenkomst
Documenten in google drive

Contactpersoon
GCP
Judith
Trainers
iedereen

Datum
1 september 2014
1 september 2014
13 september 2014?
n.v.t.

Vrijwilligers gezocht voor:
“vacature”
Bestuurslid
Organisatie RA-weekend

Melden bij:
Bestuur
Bestuur

Datum
1 november 2014
1 oktober 2014

Volgende RA vergadering:
12 september 2014, 20.00 uur bij de Terwindtvaarders (Heel)
Volgende RNTC vergadering
31 augustus 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

