Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 11 september 2015

Aanwezig: Sander (Bestuur), Geert-Jan (Bestuur), Bas (SM), Peter (MT), Gijs (MT), Alexander
(TWV), Jard (TWV), Jorick (Bea), Jari (Bea), Laura (DOT), Vincent (DOT), Denise (SM), Femke (Bea),
Carolijn (Bea), Stijn (Fr), Art (Fr).
Aanwezig:
Fr, SM, MT, DOT, TWV, Bea
Afgemeld:
JvG, Philips, BSM
Niet afgemeld: Pebbles

1. Opening
Opening
20.05 uur: Sander opent de vergadering. Excuses dat de vergadering op het laatste moment is
verplaatst van Maastricht naar Heel. Er wordt medegedeeld dat de punten uit de afgelaste RNTC
vergadering in de RA vergadering mee worden genomen. Daarna een voorstelrondje (sorry, de
notulist kan twee namen niet meer echt ontcijferen…).
2. Mededelingen, notulen en post
Mededelingen en ingekomen post
Ingekomen post: zie overzicht voor e-mail berichten van juni 2015 tot september 2015.
Datum
08-08-2015
28-08-2015
29-08-2015
21-08-2015
06-08-2015

Onderwerp
Waterwerkspeldat, 4 oktober
Uitnodiging Diaklankbeeld 2015-09-17
Oproep waterscoutingervaringen en evenementen
Uitnodiging regio feest 2015-09-17
Uitnodiging KETNET kamp

contactpersoon
Linda Weidenaar
Jac Smeets
Alexander Haccou
Jac Smeets
Jac Smeets

Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan naar bestuur@ra13.scouting.nl
Notulen 12 juni 2015
Pagina 5. Peter: Wat is er concreet overgebleven van het RA-weekend (naar aanleiding actiepunt
‘contributie 2016 handhaven’)? Er is 2,13 euro p.p. overgebleven. Zie bestuursvisie voor beleid m.b.t.
terug storten bijdrage activiteiten. Wordt verder besproken bij de actie punten.
3. Actiepunten lijst
Alle besproken actiepunten zijn hieronder vermeld. De overige actie punten blijven in de actiepunten
lijst staan (te vinden aan het einde van de notulen).
 Uitkomsten workshop toekomst RA weekend en zeilweek presenteren: presentatie nog niet
compleet. Actiepunt doorschuiven naar volgende vergadering.

RA13 Facebook: Joost heeft Lanne benaderd om dit op zich te pakken. Joost doet dit ook al
voor de SM. Graag een voorstel van Joost van wat er wel en niet op de RA13 facebook
pagina geplaatst mag worden en wie lid kan worden / mag posten. Graag even op papier
zetten wat hier over is afgesproken bij de SM.
 Inschrijving Pebbles: Er zijn afgelopen jaar meerdere mails verstuurd naar de Pebbles. Tot op
heden is er nog geen reactie ontvangen. Er wordt besloten de Pebbles ‘uit te schrijven’ en
geen contributie brieven meer te sturen. Ze zijn natuurlijk altijd weer welkom. Punt afvoeren
van de actie lijst.
 Ideeën voor een RA activiteit aanleveren: Dit kunnen we niet direct concreet maken. Groepen
of personen kunnen zelf ideeën aanleveren. Dit kunnen activiteiten voor staf zijn, maar ook
voor de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan het huren van een stormbaan bij de zwijntjesrace,
etc. Alle ideeën zijn welkom!
 Contributie 2016 handhaven: Er is op dit moment meer geld in kas dan volgens de
bestuursvisie is vastgelegd. Een van de voorstellen is een deel van het geld te gebruiken om
een leuke activiteit te organiseren tijdens het stafleden weekend. Er wordt geopperd dat dit
geld van de kinderen af komt en ook terug moet gaan naar de kinderen. Ook een mogelijkheid
zou zijn om wat minder te vragen voor een activiteit en een deel te financieren door de
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admiraliteit. Afgelopen jaren is bijvoorbeeld ook het eten bij het stafleden weekend betaald
door de admiraliteit. Iedereen is het er mee eens dat we geen extra weekend willen. Maar dat
we een bestaande activiteit extra leuk kunnen maken. Voorstel van Vincent: misschien
kunnen we de deelnemersbijdrage van het admiraliteitsweekend laten zakken, of een
stormbaan huren. Met betrekking tot de contributie is besloten dat we deze voor 2016 nog
handhaven. Het is lastig om de contributie omhoog te doen en gemakkelijk om weer te
verlagen. Dit is ook geen erg hoog bedrag en gaat direct naar de RNTC, waar voor het
bedoeld is. Daarom wachten we nog een jaar af welke kosten er nog op ons afkomen i.v.m.
het CWO opleidingstraject. Punt afvoeren van de actie lijst.
Nadenken over datum zeilweek: Groepen moeten zelf de geschikte datum bepalen i.v.m.
school vakanties, jaarplanning etc. Vóór de volgende vergadering (11 dec) komt de zeilweek
organisatie met drie mogelijke data waar de groepen uit kunnen kiezen.

3. Activiteiten
Stafleden weekend
Het stafleden weekend kunnen we niet op een schip houden i.v.m. met de buiten temperatuur.
Mogelijke opties zijn: BSM, FR en het land gebouw van de MT. Iedereen is het er mee eens dat het
leuk zou zijn eens naar een nieuwe locatie te gaan. Peter vraagt na of het stafleden weekend in het
landgebouw van de MT gehouden kan worden. Mogelijke data voor het weekend: eind januari (nadeel
is dat het dicht bij de carnaval is) of eind februari.
Zwijntjes / biggen race
De Stella Maris heeft afgelopen keer de zwijntjesrace gewonnen en pakt de organisatie hier van ook
op zich voor komend jaar. De biggen race is gewonnen door de DOT en Bo wil de organisatie voor
komend jaar weer op zich nemen.
4. Trainingszaken
Moduleweekend/ start en programma training
Maranca heeft een mail gestuurd naar alle GCP’s met de instructies hoe nieuwe stafleden zich
kunnen inschrijving voor de training via SOL. Op 1 oktober moeten de aanmeldingen binnen zijn. Lukt
het aanmelden om wat voor reden niet via SOL, dan graag even contact opnemen met Maranca. De
start avond is op 9 oktober en het weekend zelf is van 20 tot 22 november. In principe is deze training
verplicht voor alle stafleden. Deelnemen is mogelijk voor iedereen met ongeveer een half jaar of meer
ervaring als staf.
5. Nautisch technische zaken
Omdat de RNTC vergadering is komen te vervallen worden de RNTC punten opgepakt in de RA
vergadering.
Aanmelden CWO4 en Zi3 traject
Zijn er geïnteresseerden voor een CWO4 en Zi3 traject? We willen inventariseren of er nog meer
gegadigden zijn. Tot nu toe 2xFR en 1xBSM aangemeld. Tijdens de RA vergadering hebben er geen
nieuwe geïnteresseerden zich aangemeld. Groepen nemen dit mee terug naar de groep.
Alexander legt uit hoe het afgelopen jaar is gegaan: Er is een groepje gestart bij Frissen om het
COW4 traject in te gaan. Ook voor komend jaar wordt er een training verzorgd door Frissen. Hier
kunnen vier kandidaten aan mee doen. Bij meerdere aanmeldingen moeten we even overleggen wat
mogelijk is. Het fijnste zou zijn als er kandidaten van verschillende groepen mee zouden doen. We
hopen ook dit jaar weer op een paar enthousiaste instructeurs, dus meld je aan!
Data en voorwaarden:
 17,18, 24, 25, 31 oktober en 1 november.
 Heb je kandidaten binnen je groep, geef het dan door aan mij voor 21 september.
 CWO3+ niveau en veel gevaren de afgelopen jaren; Óf de intentie om dit te compenseren met
meer trainingsuren.
 In bezit van ZI2.
 Beschikbaar om op zondagen in september en oktober (minstens 1x in de 2 weken te trainen).
Doordeweeks in de avonduren mag natuurlijk ook.
 Beschikbaar om alle dagen mee te doen aan de CWO4-training bij Frissen.
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In de winter: theorielessen maken over o.a. koppels en krachten zodat deze tijdens de
zeilweek gegeven kunnen worden.
Het zeilboek van voor tot achter willen bestuderen (i.v.m. CWO4 theorie-examen).
Proactief in het opstellen van trainingsplan in overleg met de coaches (Roxanne, Vital, Harold,
Ybe).
€50,- vooraf betalen.
Bereid zijn tijdens de zeilweek les te geven/ te coachen.
Mee willen helpen met examineren van CWO3.
 zo niet kost dat iedereen tijd, moeite, geld en kun je het beter niet doen)

September en oktober worden gebruikt om op niveau te komen, te denken valt aan 2x zelf trainen
door instructeurs, 1x meevaren met instructeurs door coaches om er fouten uit te halen en ze van
nieuwe opdrachten te voorzien. CWO4 is deels onderzoekend varen en deels fouten eruit halen door
coaches. Ook goed om door meerdere coaches getraind te worden en terugkoppeling van meerdere
personen te krijgen.
 De kosten voor de cursus zijn €100 pp*. Waarbij de voorwaarde is dat de instructeurs een
goed begin niveau hebben om mee te doen. Of je op niveau zit bepalen de coaches.
 Eigen vlet mee brengen om kosten laag te houden, indien er de mogelijkheid toe is ook af en
toe eens in een valk varen.
* RA betaalt de helft van de onkosten, zoals besproken in financieel plan. D.w.z. bij een prijs van 100
euro betaalt de instructeur €50 voor CWO4, en de RA betaalt €50 mee. Wanneer er meer cursussen
nodig zijn zal de instructeur zelf moeten betalen (dit is dus een eenmalige bijdrage van de RA).
Stafleden 18+ CWO3 weekend
Op 2-4 oktober is er een zeilweekend voor CWO3 opleiding, waarbij alleen stafleden (18+) aan mogen
deelnemen. Dit is tevens het afrondingsweekend voor de Zi3 instructeurs. Aanmeldingen kunnen via
Alexander (TWV). Tijdens het weekend kan zowel de theorie als de praktijk afgrond worden. Er is wel
een goed begin niveau nodig om mee te kunnen doen. In het weekend kunnen de puntjes op de ‘i’
worden gezet en examen worden gedaan. Voordeel: dit valt samen met het Beatrix feest, maar er
wordt wel verwacht dat er op zondag nog gezeild kan worden.
Inventarisatie CWO3 examens najaar
Bea: 1, SM: 3, DOT: 1 of 2, TWV: 2. FR: 0, MT: 0. Philips: onbekend, BSM: onbekend, JvG:
onbekend.
Update motorboot
Eigenvaardigheid MB3 en instructeurs niveau 3 mogen niveau 3 examens afnemen (voor slepers).
Vroeger heette dit MB2. Geïnteresseerden kunnen weer bij Frank een examen afleggen. Dit is bij de
vaarschool van Frank. Voor niveau 3 kunnen we binnen de RA13 zelf weer examens afleggen.
Buitenboord motor
Er is nog een vraag over het buitenboordmotor examen. Dit kan worden afgenomen door Harold van
de JvG. Er bestaat geen ‘MBL’ voor buitenboord motor. Het opleidingstraject voor buitenboordmotor is
op dit moment niet helemaal scherp en wordt naar de toekomst geschoven omdat we dit op de korte
termijn toch nog niet rond krijgen.
Motor drijver
Vincent heeft nog uitleg over het examen motordrijver. We mogen op dit moment zelf een opleiding
voor motordrijver opzetten. Vincent zit in de werkgroep, maar tot nu toe is er nog weinig interesse om
de opleiding op te zetten. Er loopt nog een discussie in de werkgroep of wij zelf mogen examineren.
Vletten keuring
Het schema voor de vlettenkeuring in 2016 is hier onder vastgesteld:
JvG
 TWV
D.O.T.  JvG
TWV  DOT
FR
Bea

 MT
 FR
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MT

 Bea

BSM  SM
Philips  BSM
SM
 Philips
Bas mailt naar de RNTC contact personen de aandachtspunten van de vlettenkeuring van afgelopen
voorjaar. Hier mee krijgt iedere groep inzicht in waar ze op moeten letten.
Verstrekken van MBL
Er wordt een vraag gesteld over het toekennen van MBL’s. Twee stafleden van de MT hebben hun
CWO3 gehaald in Harderhaven. Zij hebben nog geen MBL gekregen. Antwoord: dit wordt beslist door
het groepsbestuur. Het formulier om dit aan te vragen staat op de RA13 website (examen procedure).
Hier na kan dit formulier naar het secretariaat van de RNTC (Rick vd Goor).
6. Bestuurszaken
Facebook groep
Dit punt is al besproken bij het behandelen van de actiepunten lijst.
Vacature binnen het bestuur
Er staat nog een vacature open voor een functie binnen het RA bestuur. Als er geïnteresseerden zijn
dan kunnen zij zich melden.
7. Rondje groepen
BSM (via de mail): Welpen lopen goed, we starten met 26 welpen. Er zijn tien kids overgegaan naar
de verkenners, dus hun bakken zijn ook weer wat gevuld. Er beginnen een aantal nieuwe stafleden bij
de verkennerstaf. Deze vernieuwing gaat gepaard met wat verjonging, maar het team is er wel
wekelijks. Tussen de spelstaven is wat frictie, maar dat is hopelijk snel opgelost. Op lange termijn zien
we nog steeds een stafprobleem (tekort).
JvG (via de mail): Goed kamp gehad in ophoven, 1 dag eerder naar huis i.v.m. het weer. De D.O.T
was in Maastricht en zouden langs onze boot in vletten slapen. Door een storm hebben ze bij ons aan
boord geslapen en hebben meegeholpen om de boten af te tuigen. Onze dank hiervoor. WVA is in
Tsjechië geweest met een geslaagd kamp. Komende week wordt de loopsteiger afgebroken en komt
alleen het stuk terug tot aan de loopplank van de JvG.
Franciscus: Afgelopen jaar een wat minder goed jaar gedraaid m.b.t. de financiën o.a. door
investeringen in de steigers en minder andere scouting groepen maken gebruik van ons terrein. Het
aantal leden en stafleden is stabiel en voldoende.
Beatrix: Veel nieuwe stafleden. De dolfijnen leeftijd is omlaag gegaan van 8 naar 7 jaar. De dolfijnen
zitten vol. Op 3 oktober is er het jaarlijkse Beatrix feest.
Stella Maris: De stam is opgeheven en hier is een WVA voor in de plaats gekomen. Vanaf januari
krijgen ze er een bever groep (5-8 jaar) bij. De dolfijnen leeftijd wordt dan iets hoger om dit aan te
laten sluiten op de bevers. Met de bever groep hopen ze een betere doorstroming te krijgen naar de
Dolfijnen.
DOT: Laura is groepsschipper geworden. De aanvraag voor de nieuwe (definitieve) ligplaats ligt op dit
moment stil. Er zijn veel nieuwe aspirant stafleden (16+) gevonden binnen de groep.
TWV: De verkenners hebben op dit moment wat minder leden, maar voor het komende jaar stromen
er weer een hoop over naar de verkenners. Het aantal dolfijnen wordt verhoogd naar 25. Met een
grotere groep dolfijnen stromen er ook meer leden door naar de verkenners en blijft het leden aantal
beter op pijl.
MT: In gesprek met RWS voor een nieuwe locatie waar in het land en waterwerk worden
gecombineerd. Er wordt nu gewerkt aan een lange termijn oplossing voor de huisvesting. Er is een
stam afdeling opgericht waar vooral stafleden in zitten. Dit om de stafleden meer te binden aan de
vereniging. Verder is de officiële naam (Paus Pius X) veranderd in scouting Nederweert.
8. Wvttk / rondvraag
Laura: Ga niet liggen aan de loskade in Maastricht voor het centrum. Zij hebben een waarschuwing
van RWS gekregen omdat ze hier hadden afgemeerd. Wees gewaarschuwd!
Jard: De TWV doet mee met het project groepsontwikkeling en hoopt hier veel van te leren.
Sander sluit de vergadering.
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Actiepuntenlijst
Actie
Contactpersoon
Aanmelden CWO4 traject bij Frissen
Iedereen
Aanmelden module weekend
Iedereen
Doormailen aandachtpunten vlettenkeuring
Bas
Voorstel data zeilweek
Zeilweek organisatie
Land locatie MT voor stafledenweekend?
Peter
Uitkomsten workshop Toekomst RA-weekend en zeilweek Lanne en Gijs
Documenten in google drive*
iedereen
Facebook: Voorstel wie mag lid worden en welke content
Joost
Idee RA activiteit
Iedereen
*ra13.spellen@gmail.com (wachtwoord is bij eerdere notulen per e-mail verstuurd)
Vrijwilligers gezocht voor:
“vacature”
Bestuurslid – secretaris
Bestuurdlid – activiteitencoördinator
e
Facebook RA staf 2 keus
e
Facebook RA voor de kinderen 1 keus

Melden bij:
Bestuur
Bestuur
Bestuur
Bestuur

Datum
1 oktober
1 oktober
11 december
11 december
11 december
11 december
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Datum

Volgende RA vergadering:
11 december 2015, 20.00 uur bij de Stella Maris (Eindhoven)
Volgende RNTC vergadering
26 februari 2016, 20.00 uur – Locatie nog te bepalen
Jaarplanning 2015
Datum
Oktober/November
November
11 december

Activiteit
Besturenavond
KVR
RA vergadering

Opmerkingen
30 januari pijlen
Voor Bestuur
Stella Maris – Eindhoven

Voorstel jaarplanning 2016
Datum
Activiteit
26 februari
RNTC vergadering
maart
Afstemdag voor alle instructeurs
4 maart
RA vergadering
april
Zeilweek
april
KVR
mei
Zwijntjes- biggen-race
voorjaar
Examen dag
10 juni
RA vergadering
9 september
RNTC vergadering
16 september
RA vergadering
oktober
Start en programma training
november
Besturen avond
november
KVR
16 december
RA vergadering
Lijst met afkortingen
Afkorting Betekenis
Bea
Beatrix
BSM
Belletable Stella Maris
DOT
De Oude Tip
D
Dolfijnen

Afkorting
MT
P
PvB
RA
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Opmerkingen
Nog definitief maken
Nog definitief maken
Nog definitief maken
Nog definitief maken
Nog definitief maken
Nog definitief maken
Nog definitief maken
Nog definitief maken
Nog definitief maken
Nog definitief maken
Nog definitief maken
Nog definitief maken

Betekenis
Mark Twain
Philipsgroep
Proeve Van Bekwaamheid
Regionale Admiraliteit
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FR

St. Franciscus

RNTC

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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Regionale nautisch technische
commissie
Stella Maris
Scout Online
Terwindtvaarders
Wilde Vaart
Zeeverkenners

