Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 12 september 2014

Aanwezig: Judith, Roxanne, Geert-Jan, Ilona (Bestuur), Kiki, Jeroen S (SM), Max, Jacco (B), Warre,
Roy, Asger, Tom (TWV), Vincent (DOT), Gijs, Ruud (MT), Guus, Jeroen (BSM).
Afgemeld: Sander, Lanne (Bestuur),
Niet afgemeld: JvG, P, Pb.

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

2. Mededelingen, notulen en post
Mededelingen en ingekomen post
Oproep optimisten/kano ruil van de BSM, wie heeft er interesse? SM heeft geen interesse. F
misschien. Laat even iets weten als je interesse hebt.
Ingekomen post: zie overzicht voor e-mail berichten van juni tot september 2014.
Datum
08-09-14
29-08-14
21-08-14

Onderwerp
update Scouting Academy
LSZW 2014
ruilen kano’s optimisten

contactpersoon
scouting Limburg
Paul Bisschop
Jelco van Hugten

Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan Ilona.
Notulen 13 juni 2014
Notulen zijn zonder wijzigingen aangenomen.
Actiepunten zijn besproken, nieuwe actie lijst volgt in de notulen.

3. Activiteiten
LSZW 2014
SM gaat niet, i.v.m. vervoer. De TWV zijn nog bezig met vervoer. F heeft een vletten-trailer, nog
navragen of dit een optie is.
Jaarplanning 2015
Voorstel jaarplanning 2015
Datum
Activiteit
6 maart
RNTC vergadering
13 maart
RA vergadering
15 maart
Afstemdag voor ZI2
29 maart
Afstemdag voor alle instructeurs
3-6 april
Zeilweek (Pasen?)
April
KVR
16 mei
Zwijntjes/Biggetjesrace
14-17 mei
RA-weekend (Hemelvaart?)
winterseizoen
Stafledenweekend
Voorjaar
Examendag
12 juni
RA vergadering
4 september
RNTC vergadering
11 september
RA vergadering
Najaar
Examendag
Eind september
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden (LSZW)
Oktober/November Besturenavond
November
KVR
11 december
RA vergadering
1

Opmerkingen
Philips – Eindhoven?
Stella Maris – Eindhoven?
BSM - Venlo
Beatrix - Roermond
Beatrix – Roermond?
Voor Bestuur
Locatie?
Locatie?
BSM - Venlo
per groep op afspraak
Jan v Gent – Maastricht?
Mark Twain - Nederweert
DOT - Maasbracht?
per groep op afspraak
Harderhaven
Locatie?
Voor Bestuur
Franciscus – Roermond
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De planning is vastgesteld, de locaties staan nog niet allemaal vast. Volgende vergadering willen we
graag weten of het mogelijk is dat de activiteit op de voorgestelde locatie plaats kan vinden.
Stafledenweekend 2015
Voorgesteld wordt om dit in de winter te plannen, omdat er al veel activiteiten in het zomerseizoen zijn
gepland. Er worden 2 data voorgesteld, zodat we in december de datum kunnen prikken. De BSM
stelt hun gebouw weer beschikbaar. Activiteiten voor het weekend zijn het updaten van de theorieexamens CWO3, programma’s voor het RA weekend verdelen/maken. Als er nog meer ideeën zijn
voor het stafledenweekend, laat het weten, zodat we tijdens de vergadering van december een mooi
programma kunnen maken.
Zeilweek 2015
Viktor, Roy, Leron en Asger gaan het organiseren. Er zijn twijfels over de datum, omdat Pasen vrij
vroeg in het jaar is. De BSM, TWV, MT, DOT en B geven toch de voorkeur aan Pasen, SM is voor
Pinksteren. De organisatie gaat het nog over nadenken.
De BSM wil wel meedoen en zal dan zelf zorgen voor CWO1, buiten de Zeilweek om, omdat de
Zeilweek niet meer capaciteit heeft voor een nog grotere groep.
Het is de bedoeling om net als vorig jaar, interactieve blokken te geven, dus geef aan als je iets kunt
doen. De Zeilweek komt in december weer op agenda en dan volgt er meer informatie en dan zullen
de blokken worden verdeeld.
RA-weekend 2015
Wie wil het weekend gaan organiseren? Bij SM is interesse om mee te helpen. Geef interesse aan
Lanne door! In december moet er een organisatieteam staan.
Sail 2015
Idee: een (of meer) wachtschip naar Amsterdam, waar leden van de RA tegen een vergoeding een
overnachting + ontbijt kunnen krijgen om zo Sail te kunnen ervaren.
Welke schepen zijn van plan te gaan en wie vindt dit een leuk idee en wil hier wel iets mee gaan doen.
Ook andere ideeën zijn welkom, dus gooi het in de groep!

4. Trainingszaken
Kamptraining
10-12 oktober staat de kamptrainig gepland, met een startavond op 12 september. De timing voor het
opgeven was niet helemaal handig, maar gelukkig waren er uiteindelijk voldoende deelnemers om het
door te kunnen laten gaan. Zorg ervoor dat je gegevens in SOL up to date zijn. E-mail adressen en
telefoonnummers zijn niet ingevuld of kloppen niet waardoor de communicatie via SOL niet goed
verloopt.
Er is een module sleeptraining tijdens de kamptraining. Als er nog geïnteresseerden zijn die niet aan
de kamptraining meedoen, laat het dan even aan de trainers weten, dan kan er misschien nog iets
geregeld worden. De sleeptraining is op zaterdagmiddag 11 oktober gepland. Een ander mogelijkheid
is om tijdens het RA-weekend een extra sleeptraining te organiseren (bij voldoende animo).
Interesse voor de start- en programma training: B: 2, F: 2, BSM: 3, TWV: 3, SM: 6 MT: 4, DOT: 1/2. Bij
voldoende animo is het mogelijk om dit begin 2015 te organiseren.

5. Nautisch technische zaken
De TWV, JvG en SM hebben zich niet afgemeld voor RNTC vergadering, waardoor er maar erg
weinig mensen aanwezig waren.
CWO4 cursus
Er zijn nu veel ZI2-ers, de volgende stap is doorgaan met CWO4. Er is een plan opgesteld en naar
instructeurs en de RNTC gestuurd. De eerste 3 kandidaten gaan in september al starten met trainen
en voor €100,- kunnen ze dan meedoen met de CWO4 cursus bij Frissen (= 3 weekenden). De RA zal
de helft hiervan betalen bij behalen van CWO4. Daarna wordt gepland hoe verder te gaan voor ZI3.
Als je interesse hebt, meldt je aan voor 15 september, als je dat nog niet gedaan hebt. Als dit goed
werkt, kunnen we 2x per jaar een CWO4 trainingsbootje bij Frissen en bij Sailcentre mee laten trainen.
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Niels heeft het motorboot-traject opgestart. Ze gaan nu met 10 mensen trainen en afstemmen. Marco
doet geen examens meer, maar wil wel ondersteunen waar dat nodig is en gevraagd wordt.
Interesse CWO3 examens: SM: 1 theorie, MT: 1, TWV: 1?, F: ? BSM: 8
Roeien: BSM: 5
De vlettenkeuring is naar de volgende RNTC vergadering doorgeschoven. Aandachtspunten dien je
dan mee te nemen.

6. Bestuurszaken
Update RA en RNTC maillijsten
Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan Ilona, dus wie wel/niet RA en RNTC mail wil
ontvangen. Ilona stuurt ook nog een mail naar de gcp met de huidige lijsten, zodat ze dit kunnen
aanpassen.
Vacature
Per januari 2015 zijn we op zoek naar een nieuw lid voor het bestuur van de RA. Laat weten als je
interesse hebt, of iemand weet die dit wel leuk zou vinden.

7. Rondje groepen
Franciscus:
Ze hebben goede kampen gehad. Art volgt Benno op als Troepschipper. Er loopt een plan om weer
een stam op te richten
Terwindtvaarders:
Ze hebben 4 nieuwe dolfijnen en een wissel van de staf. De ZV gaan goed, nu veel over naar de WV
(8). Ze hebben meegedaan met de kindervakantieweek en daardoor nu meer aanmeldingen. De WV
gaat goed en daaruit komen weer nieuwe stafleden.
De Oude Tip:
Het gaat goed, de WV is staf geworden, dus nu veel staf en geen WV meer. Volgend jaar misschien
weer een WV. NaWaKa was leuk.
Stella Maris:
Ze hebben veel nieuwe Scheepsmaatjes, de Troep heeft nu 6 bakken i.p.v. 8 en daardoor iets grotere
bakken en veel nieuwe stafleden. ZoKa op de Kagerplassen was leuk, alles loopt lekker en de Boosz
is weer gemaakt.
Mark Twain:
NaWaKa was leuk, ze krijgen een nieuw gebouw (keet), de oude lekt. Ze hebben een zeiljacht + trailer
gekocht voor de WV. Vanaf 4 oktober zijn er 2 nieuwe stafleden (oud leden), de Dolfijnen groeien en
via de grote clubactie hebben ze geld verdiend voor nieuwe zeilen.
Beatrix:
Er was staf tekort, maar dat is intern opgelost en nu zijn er weer 5 i.p.v. 4 bakken. Het was een
modderig en nat kamp, maar wel leuk. Claudia neemt de taak van groepschipper van Ineke over.
BSM:
Ze hadden hun 80 jarig jubileum in Friesland. De Welpen zitten vol, een aantal loodsen is naar de staf
gegaan. Ze zijn met de plastic boot op het IJsselmeer geweest. De oudere welpen gaan af en toe
meedoen met de ZV. De nieuwe locatie kan nog 5 jaar duren en komt waarschijnlijk aan de overkant,
misschien meer richting stad. Een deel van het oranje zeil op het dak wordt daarom toch vervangen,
zodat ze het nog even vol kunnen houden in het gebouw.
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7. Wvttk / rondvraag
Roy: wat doet de MT met de oude keten? TWV hebben interesse, ze willen namelijk een eigen hok
voor de WV, dus heeft er iemand nog iets van een keet over?
 ze mogen bij de MT komen kijken of het bruikbaar is.
Gijs wil graag informatie van BSM over het onderhoud van de polyester boot.

Judith sluit de vergadering om 21.05 uur.

Actiepuntenlijst
Actie
Interesse sleeptraining 11 oktober
Locaties jaarplanning 2015 checken
Ideeën voor stafledenweekend
Eigen gegevens up-to-date in SOL
Info groepen op website
Update maillijsten
Praktijkbegeleidersbijeenkomst
Documenten in google drive

Contactpersoon
Judith
gcp
iedereen
iedereen
Judith/Lanne
Ilona / gcp
Trainers
iedereen

Datum
1 oktober 2014
12 december 2014
12 december 2014
12 december 2014
12 december 2014
12 december 2014
Nog plannen
n.v.t.

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

Melden bij:
Bestuur
Bestuur

Datum
1 november 2014
1 november 2014

Volgende RA vergadering:
12 december 2014, 20.00 uur bij de Franciscus (Roermond)
Volgende RNTC vergadering
6 maart 2015, 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
groepscontactpersoon
JvG
Jan van Gent
Kb
Kielboot
KVR
Kleine Vlootraad
LSZW
Landelijke Scouting ZeilWedstrijden
MD
Motordrijver

Afkorting
MT
P
Pb
PvB
RA
RNTC
SM
SOL
TWV
WV
ZV
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Betekenis
Mark Twain
Philipsgroep
Pebbles
Proeve Van Bekwaamheid
Regionale Admiraliteit
Regionale nautisch technische commissie
Stella Maris
Scout Online
Terwindtvaarders
Wilde Vaart
Zeeverkenners

