Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 12 juni 2015

Aanwezig: Sander, Judith, Lanne, Roxanne, Geert-Jan (Bestuur), Cheyenne, Robin, Luc, Chelsea,
Wietse, Vincent (DOT), Jard, Britt, Johan, Asger, Alexander (T), Kiki, Rens S.(SM), Frank, Roland(F),
Bob, Gijs (BSM), Peter, Gijs (MT), Carolijn (B)
Afgemeld: JvG
Niet afgemeld: Philipsgroep, Pebbles

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

2. Mededelingen, notulen en post
Mededelingen en ingekomen post
Ingekomen post: zie overzicht voor e-mail berichten van maart 2015 tot juni 2015.
Datum
14-04-2015
15-04-2015
03-06-2015

Onderwerp
Uitnodiging Scouting 2025 Event 19-04-2015
Uitnodiging Regio Feest 31-10-2015
Vraag; kinderen van 11 jaar voor ketnet kamp

contactpersoon
Alexander Haccou
Jac Smeets
Jac Smeets

Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan naar bestuur@ra13.scouting.nl
Notulen 13 maart 2015
Pebbles waren niet afgemeld; stond niet in de notulen.
Actiepunten zijn besproken, nieuwe actie lijst volgt in de notulen.
3. Activiteiten
Evaluatie Zeilweek
Vanuit de organisatie:
Het aanmelden door de contactpersoon liep nog niet helemaal naar wens. Vraag aan alle groepen om
iemand aan te stellen die deze verantwoordelijkheid op zich kan nemen.
Tent Beatrix: deze is kapot gewaaid vlak voor de zeilweek. Dit loopt nog via de verzekering van de
eigen groep.
Organisatie: De organisatie vraagt of het mogelijk is om met z’n vieren door te gaan…..Viktor zal dan
op de achtergrond ondersteunen om te waarborgen dat er wel doorstroming is. Hiertegen is geen
bezwaar wanneer het inderdaad zo is dat Viktor ondersteunt en iemand anders de leiding neemt om
zo voor doorstroming te zorgen.
Vertier en plezier en kookstaf is prima verlopen.
Ondersteuning van RNTC is ook fijn verlopen.
De organisatie vind het jammer dat er geld terug gaat naar de groepen, ze zouden graag een buffer
willen en hebben het idee dat niet alle bonnetjes ingediend konden worden. Geert-jan
(penningmeester RA) reageert; Alle bonnetjes zijn ingeleverd en pas daarna is geretourneerd naar de
groepen.
Vraag vanuit de Terwindtvaarders: De Imperator was er niet is dat gemist? De ruimte was nu door het
weer niet nodig geweest, qua slepen van de vletten is de Imperator wel wel handig. Doordat de
Imperator er niet was is er een organisatietent op de kant geweest en dit had een zeer positieve
meerwaarde omdat de organisatie nu echt beschikbaar was.
Reacties vanuit de groepen;
MT: goed verlopen
TWV: kinderen hebben zich goed vermaakt en hebben veel geleerd

1

Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

DOT: Volgende zeilweek; hoe gaan we om met beginnende instructeurs? De organisatie geeft aan dat
er niet meer gewerkt wordt aspirant instructeurs omdat er nu ZI trajecten zijn. Instructeurs moeten de
basisopleiding ZI2 gehad hebben of er moeten goede redenen zijn die overlegd zijn met de RNTC.
SM: Dit jaar was er geen materieel vanuit Stella Maris. Vooraf was dit een probleem, hoe was dit
uiteindelijk; dit viel mee, alleen zijn ze nu vanuit Venlo gekomen en dit was laatste momentwerk. Tip
voor de organisatie om dit een volgende keer op tijd te regelen. Volgend jaar wil Stella Maris met vier
vletten komen.
B: geen aanvullingen
F: positief ervaren alleen was er een kleine onduidelijk over de aspirant instructeurs
BSM: positief ervaren. Er is potentie om weer deel te nemen.
Bestuur: alle feedbackpunten van vorig jaar zijn opgepakt. Onze complimenten! Ook Facebook was
een mooie toevoeging.
Evaluatie RA weekend
De organisatie geeft aan dat het Erg fijn verlopen is!
Notulen evaluatie door organisatie is doorgenomen; zie bijlagen bij deze notulen.
Aanvullingen vanuit de groepen:
Technische zaken: centrale EHBO post werd gemist door B.
Er had iets meer met het thema gedaan kunnen worden.
Programma Verkenners: Posten lagen soms te ver uit elkaar. Dus kijk op de dag zelf waar je
posten plaatst ivm wind.
Programma WV: Speltakcoördinator was het draaiboek vergeten hij wist alles maar moest
veel denken. Jammer dat WV niet konden deelnemen aan de echte Zwijntjesrace (T)
alternatief was ook leuk. Zaterdag zeepkistenrace gevaarlijk spel en B vroeg zich af of er wel
een EHBO’er was; die was aanwezig.
Programma Dolfijnen: Biggetjesrace ging niet door omdat het te hard waaide, vervolgens was
er in het postenspel wel een kanopost. Hier was geen gemotoriseerd bijbootje, wel twee
stafkano’s….een gemotoriseerd bijbootje was wel de afspraak.
Bij andere dolfijnen programma’s was deze er gelukkig wel.
Aantal kano’s was passend. Voldoende waterprogramma’s. DOT had veel kano’s mee en
kreeg geen hulp; tip vraag hulp.
Tijdens het stafledenweekend was niet duidelijk dat er van iedere groep en speltak een
persoon aanwezig had moeten laten zijn bij de programmaindeling. De T werden daardoor
laat op de hoogte en ook was het niet duidelijk dat het de bedoeling was om de inkopen voor
het geschreven programma te doen.
Op sommige punten leek het omslachtig om via de speltakcoordinatoren te werken.
Gezamenlijk eten ‘s avonds was een goed idee!
Idee: Facebook voor RA activiteiten voor ouders en kinderen…let wel! Er moet goed beheerd
worden wat er op komt. Nieuw actiepunt.
Goed dat er op tijd begonnen is met opbouwen. BBQ was fijn!
Ervaring bestuur: donderdag geweest en het ging echt als vanzelf leek het. Complimenten
voor ieders inzet en met name dank aan de organisatie! Onze complimenten.
Biggetjes/ zwijntjesrace
WV wil een volgende keer graag deelnemen
Biggetjesrace; de finale werd verschoven naar een later moment omdat geen tijd meer was. Dit
zorgde voor veel vragen en onrust bij de kinderen en voor het finalegevoel.
Spelletjes zijn leuk…maar het wedstrijd element blijft weg. Ideeën; halve groep op de kant, andere
helft op het water echt een wedstrijd. Of verschillende rondes om veiligheid (niet teveel kano’s tegelijk
op het water zodat een veilige wedstrijd kan worden gevaren.)
Van te voren voorleggen bijvoorbeeld tijdens een stafledenweekend de opzet van de Biggetjesrace
voorleggen aan de groepen.
Winnaar Biggetjesrace: DOT
Winnaar Zwijntjesrace:
CWO 2
1e F Eagle
2e 260 StM
3e 159 StM
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CWO 3
1e 158 StM
2e Max F
3e 859 St M
Vergoeding LSZW Zie bestuursvisie
e
Voor de winnaar (1 plaats) van de KB-II en KB-III klasse wordt er een financiële tegemoetkoming
verstrekt van 75 euro, mits zij naar de LSZW gaan. Gaat een of beide winnaars van de KB-II en KB-III
klasse niet naar de LSZW, wordt het resterende bedrag evenredig verdeeld over de groepen die wel
e
gaan (2 plaats tijdens de Zwijntjesrace) of die mee doen in de open klasse.
4. Trainingszaken
Moduleweekend/ start en programma training
In het najaar is er een module startavond en weekend (binnen de RA beter bekend als: start en
programmatraining):
Startavond 09 oktober 2015
20 tm 22 november 2015 trainingsweekend
MT:
T:
DOT:
SM:
BEA:
F:
BSM:

0
2 of 3
4
7 tot 10
6 tot 8
1
4

5. Nautisch technische zaken
Tijdens de zeilweek is er weer hard gewerkt aan het afronden van trajecten;
Er zijn 13 ZI2 instructeurs afgerond
Er zijn 4 ZI 3 instructeurs afgerond
Er komt begin oktober een weekend voor stafleden die nog geen CWO 3 hebben om zo het ZI 3
traject verder in te zetten. Er komt hierover een e-mail let wel er is een beperkt aantal plaatsen. Zelf
trainen is erg belangrijk.
Motorboot
Jeroen Zuidberg, Niels van Heugten Laura Kleinstra en Vincent Wilms hebben hun cwo motorboot 4
en motorboot 3 instructeur gehaald. Hiermee mogen zij examens motorboot tot niveau 3 afnemen.
Motorboot 3 is het niveau voor de MBLs vroeger was dit 2 maar dat is veranderd.
Er komt nog een examenmoment voor motorboot 4 en motorboot instructeur 3. Dit zal plaatsvinden op
een nader te bepalen datum bij Frank van Nieuwburg in de omgeving van de biesbosch. je moet
hiervoor kleinvaarbewijs 1 en marifonie hebben verder moet je nog een klein portfolio schrijven. Er is
nog plek voor 2 personen. Inlichtingen en aanmelden bij vincent_wilms@Hotmail.com (let op het
liggend streepje)
Motordrijver
Op elk wachtschip zou naast de schipper een motordrijver aanwezig moeten zijn volgens scouting. De
motordrijver is verantwoordelijk voor de techniek. Afgelopen nawaka hebben een aantal personen dit
gehaald. In de ra lopen echter ook een hoop mensen rond die wel de kennis hebben maar niet het
papiertje vanwege een gebrek aan examen mogelijkheden. Vincent is aan het kijken of het mogelijk is
dit zelf te gaan verzorgen. De insteek is om met mensen die al enige ervaring/ kennis hebben dit
najaar een cursus te beginnen. de cursus zal bestaan uit een aantal studie avonden gevolgd door een
theorie en praktijk examen. De cursisten bestuderen zelf de stof waarna deze besproken wordt. Het
idee is om iedere avond op een ander schip te houden en gelijk hier de motoren en andere techniek te
bekijken. Als je de cursus wil volgen of wil meehelpen in de organisatie hoor ik het graag. Inlichtingen
en aanmelden bij vincent_wilms@Hotmail.com (let op het liggend streepje)
Inventarisatie CWO 3:
F2
DOT 2
3
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6. Bestuurszaken
Inschrijving Pebbles:
We zullen de Pebbles benaderen om te vragen of deel te gaan nemen of zich uit te schrijven.
Vergoeding LSZW :
zie Activiteiten – Biggetjes/ Zwijntjesrace
Contributie vanaf 2016:
We hebben minder uitgegeven dan verwacht aan de CWO trajecten. De contributie is om die reden
verhoogd. De kosten blijken nu enorm mee te vallen.
Idee kan zijn om grotere activiteiten neer te kunnen zetten, een bijzonder stafledenweekend eens in
de zoveel jaar. Bijvoorbeeld wordt er echt weinig spelgeld gebruikt voor het RA weekend.
We dagen jullie uit: wie heeft er een mooi RA overstijgend idee voor bijvoorbeeld het RA weekend,
Zwijntjes/ Biggetjes race…
Voorstel is om de contributie wel te handhaven; leg dit voor aan de verantwoordelijk in de groep.
Vacature binnen het bestuur
Nick Strous en Laura Kleinstra hebben de afgelopen maanden meegekeken met het bestuur….Nick
geeft aan dat hij helaas voorlopig niet kan aansluiten.
Met Laura zullen we verder kijken wat zij wil en op welke termijn.
We zoeken nog een secretaris maar over iedere functie is te praten.
7. Rondje groepen
BSM: Mogelijk tekort aan stafleden. Ledenaantal groeit maar aantal stafleden niet. Zomerkamp
Muiden met alle speltakken, thema ridders.
F: gaat prima, genoeg leden en staf! Kleine verschuiving maar verder ok. Kamp naar Stevensweert de
Kis (ZV en D) en Biesbosch (WV).
SM: gaat allemaal goed. 61 jeugdleden op dit moment, minder dan eerst. Bezig met
groepsontwikkeling. Bezig met het starten van een bevergroep. D zitten bijna vol. Bij ZV 32 leden en
loopt soepel. Stam heeft 7 leden. Gezamenlijk op kamp naar Kagerplassen bij Leiden (bij een boer).
B: D is leeggelopen, maar loopt weer voller. Nieuwe stafleden voor nieuwe seizoen. Zomerkamp naar
Giesbeek.
DOT: Zomerkamp naar Maastricht. D groeien, ZV redelijk vol. Stafteam groeit ook komend jaar, maar
mag nog wat meer. Vloot wordt steeds beter. Gaat goed! Ligplaats nog steeds onzeker, maar
voorlopig gaan ze waarschijnlijk niks doen. Kan goed nog een paar jaar duren. Gestart met
groepsontwikkeling.
TWV: Zomerkamplocatie nog onbekend. Mogelijke kampplek is Asselt, maar nog niet definitief. Cuijk
is ook nog een optie en richting Nijmegen een plek. Tip van F is om te letten waar je gaat zitten omdat
er veel hangjongeren zijn. WV gaat naar Friesland. Verder gaat het goed! Ook gestart met
groepsontwikkeling. Startavond gehad en eerste evaluatie van vragenlijsten is in het najaar.
MT: Zomerkamp in Heel. Keet aangeschaft om materiaal van vletten op te slaan. Meer D nodig om
continuïteit te waarborgen.
8. Wvttk / rondvraag
Frank vraagt wie goedkope diesel wil hebben voor een goede prijs? Ca. 1,18 per liter.
Minimale hoeveelheid is 100 liter. Info over contactgegevens bij Frank 06-49827809
Johan vraagt of iemand een mast nodig heeft of er een over heeft? Duur en veel geregel voor
nieuwe mast i.v.m. logistiek, dus graag melden als je een nodig hebt of een over hebt.
Peter vroeg zich af er een vragenlijst over samenwerking admiraliteit en regio is en of we die
invullen. Sander vult ‘m in namens RA13. Peter is gevraagd om te helpen met invullen in de
regio Nederweert.
Lanne heeft weer een kleine waterscout in wording! Lanne en Mark, gefeliciteerd!
Sander heeft ook een nieuwe waterscout, Gus! Sander en Betty, gefeliciteerd!
Tip van Vincent om ook telefoonnummers toe te voegen aan de groepscontactpersonenlijst.
Goed idee, gaan we doen!
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Sander sluit de vergadering om 22:15 uur.

Actiepuntenlijst
Actie
Uitkomsten workshop Toekomst RA
weekend en Zeilweek presenteren
Documenten in google drive
Foto’s RA weekend op de site plaatsen
Facebook RA?
Inschrijving Pebbels
Idee RA activiteit aanleveren
Contributie 2016 handhaven

Nadenken over datum zeilweek

Contactpersoon
Lanne en Gijs

Datum

iedereen
Bestuur
iedereen
Bestuur
iedereen
Contactpersonen groepen

n.v.t.

Volgende RA
vergadering
September

Alle groepen

*ra13.spellen@gmail.com (wachtwoord is bij eerdere notulen per e-mail verstuurd)
Vrijwilligers gezocht voor:
“vacature”
Bestuurslid – secretaris
Bestuurslid – activiteitencoördinator
e
Facebook RA staf 2 keus
e
Facebook RA voor de kinderen 1 keus

Melden bij:
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur

Datum

Volgende RA vergadering:
11 september 2015, 20.00 uur bij de Jan van Gent (Maastricht)
Volgende RNTC vergadering
4 september 2015, 20.00 uur – Mark Twain (Nederweert)
Jaarplanning 2015
Datum
4 september
11 september
26 en 27
september
09 oktober
20 tm 22 november
Najaar
Oktober/November
November
11 december

Activiteit
RNTC vergadering
RA vergadering
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden (LSZW)

Opmerkingen
Mark Twain - Nederweert
JvG Maastricht
Harderhaven

Startavond Moduleweekend (Start en
programmatraining)
Moduleweekend (Start en programmatraining)
Examendag
Besturenavond
KVR
RA vergadering

per groep op afspraak
30 januari pijlen
Voor Bestuur
Stella Maris – Eindhoven

Lijst met afkortingen
Afkorting Betekenis
B
Beatrix
BSM
Belletable Stella Maris
DOT
De Oude Tip
D
Dolfijnen
F
St. Franciscus

Afkorting
MT
P
PvB
RA
RNTC
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Betekenis
Mark Twain
Philipsgroep
Proeve Van Bekwaamheid
Regionale Admiraliteit
Regionale nautisch technische
commissie
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GCP
JvG
Kb
KVR
LSZW
MD

groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting ZeilWedstrijden
Motordrijver

SM
SOL
TWV
WV
ZV
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Stella Maris
Scout Online
Terwindtvaarders
Wilde Vaart
Zeeverkenners

