Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 4 maart 2016

Aanwezig: Sander, Judith, Roxanne, Geert-Jan, Lanne, Gijs (Bestuur), Max, Marla, Dorus (B), Jelco,
Fred, Bob(BSM),Vincent, Chelsea, Kira, Cheyenne (DOT), Tom, Art (F), Ivo (JvG), Gijs, Peter (MT),
Bas, Maarten (P), Wouter, Rens (SM), Luuk, Alexander, Niek, Roger(T).
1. Opening
Opening
20.10 uur: Sander opent de vergadering en begint met een voorstelrondje.
2. Mededelingen, notulen en post
Mededelingen en ingekomen post
Ingekomen post:
Datum
Feb 2016
5 januari ’16

Onderwerp
EHBO cursus voorjaar 2016
Scheepskeuringen door Register Holland

contactpersoon
L. Boon
teamwachtschepen@scouting.nl

Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan naar bestuur@ra13.scouting.nl
Notulen 11 december 2015
Notulen zijn zonder wijzigingen aangenomen.
Actiepunten zijn besproken, nieuwe actie lijst volgt in de notulen.
Actiepunt: Contactpersonen Facebook RA: Deze zijn niet door gegeven bij dezen wordt besloten dat
dit de GCP’s worden tenzij anders aangegeven wordt door de groepen.
3. Activiteiten
Evaluatie stafledenweekend
BSM; bedankt voor de faciliteiten en het organiseren van het feest!
Het weekend was gezellig en het nuttige werd met het aangename gecombineerd. Kortom; het was
prima! Wel erg koud in het gebouw zonder verwarming.
Voor volgend jaar heeft SM het idee om een interactieve avond met een spel te organiseren.
Philipsgroep geeft aan: wij hebben besloten niet te komen omdat één workshop die niet voor iedereen
in de interesse valt niet de moeite was om zo ver te reizen.
De vraag is of de workshops nodig zijn of dat het doel samenhorigheid moet zijn.
Ideeën voor volgend jaar waar tijdens deze avond over gesproken is: (we agenderen dit punt voor de
RA vergadering van september. )
 Interactief programma
 Geen workshops, alleen gezelligheid
 Een tussenvorm; vrijblijvend of er deelgenomen wordt aan een workshop
 Workshops
 Voorbereiding RA weekend

Werkgroepjes activiteit Staf en activiteit Kinderen
Het werkgroepje over de activiteit voor de staf heeft samengezeten en is met twee voorstellen
gekomen:
Voorstel 1: Een BBQ voor het Admiraliteitsweekend
Voorstel 2: Een Stafledenweekend in het najaar in de Ardennen.
Beide voorstellen komen per e-mail naar de groepscontactpersonen zodat de groepen een keuze
kunnen maken en in de volgende RA vergadering van juni er een keuze gemaakt kan worden.
Ivo (JvG) geeft aan dat hij in de organisatie van de Ardennentocht regio Maastricht een soort gelijk
weekend heeft georganiseerd voor 17,50 en mogelijk contactgegevens en activiteiten heeft voor het
werkgroepje.
Het werkgroepje over de activiteit voor de kinderen heeft nog niet samen gezeten. Dit gebeurt voor de
volgende RA vergadering.
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Zeilweek
14 tm 16 mei bij de Beatrix.
Belangrijke punten: het weekend valt in de examentijd dat kan gevolgen hebben voor het aantal
instructeurs. Het is van belang dat de organisatie de aanmeldingen op tijd binnen heeft om zo te kijken
of het aantal cursisten in verhouding is met het aantal instructeurs. Mochten er teveel aanmeldingen
zijn dan wordt er naar rato een keuze gemaakt welke cursisten kunnen deelnemen.
Zwijntjes- en Biggetjesrace
21 mei bij de Beatrix.
De Zwijntjesrace organisatie ligt bij Stella Maris
De Biggetjesrace organisatie ligt bij De Oude Tip. Belangrijk is om de evaluatiepunten van
voorgaande jaren mee te nemen in de organisatie.
Beide activiteiten worden begin april afgestemd met het bestuur.

Admiraliteitsweekend 2017
Aan alle groepen de vraag om na te denken over de organisatie van het weekend. Het is ook mogelijk
om komend Admiraliteitsweekend met een algemene- én een programma-organisatie te gaan werken.
Tijdens de besturenvond zal er gesproken worden over een mogelijke tegemoetkoming in de kosten
en/of een andere locatie.

4. Trainingszaken
Kamptraining
De Kamptraining zal in het najaar plaatsvinden.
Inventarisatie deelname:
 DOT minimaal 2
 T 2 tot 3
 MT 1 tot 2
 F minimaal 2
 BSM minimaal 2
 P1a2
 B minimaal 3
 SM 3 of 4
Trainingsteam komt snel met data zodat de aanmelding kan gaan lopen. Dit zal via de GCP’s uitgezet
worden.
Gekwalificeerd trainer
Gekwalificeerd trainer zijn: Denise, Joost (SM), Judith (B), Fadi, Winnie (P)

5. Nautisch technische zaken
Bekostiging CWO 4 opleiding
De CWO 4 opleiding wordt vanuit de RA geregeld bij Zeilschool Frissen. De vraag is gekomen of de
CWO 4 opleiding ergens anders gevolgd mag worden en of er dan ook een bijdragen vanuit de RA
kan zijn. Besloten is dat de bijdrage vanuit de RA in alle gevallen 50 euro zal zijn. Vanuit de RNTC
wordt een opleiding bij Frissen gestimuleerd omdat hier een samenwerkingsverband mee op is
gesteld en er daardoor een relatief gunstig tarief voor de cwo4 opleiding mogelijk is.
Opleidingstrajecten ZI
Tijdens de zeilweek kunnen er twee trajecten gevolgd worden (zie ook notulen RNTC-vergadering):
Een tweejarig traject waarin er 1 jaar meegekeken kan worden met verschillende instructeurs en
volgend jaar afgerond kan worden.
Een éénjarig traject waarin de portfolio gemaakt wordt voor de zeilweek en de instructeur begeleiding
krijgt bij het lesgeven tijdens de zeilweek zodat deze tijdens de zeilweek kan afronden.
17 April is er een theoretische dag en 1 mei praktische dag en moet het portfolio af zijn (voor 1-jarig
traject).
Aanmeldingen kunnen naar Roxanne voor 12 april.
2

Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Examenprocedure online
Er komt een document met de examenprocedure op de RA site. Dit is een document waarin alle
examenprocedures worden toegelicht. Het document wordt ge-update en komt op de site.

Sleepontheffing
In de RNTC vergadering is uitgebreid gesproken over de sleepontheffing. Kort samengevat zijn de
volgende dingen belangrijk:
Een Sleepontheffing kan aangevraagd worden bij ILeNT (inspectie van leefbaarheid /omgeving en
transport) en is dan 5 jaar geldig. Vaartuigen van Scouting mogen gesleept worden en heeft dan geen
minimum meer. De vraag over verzekering moet je bij je eigen verzekering checken.
Info 20M wordt geschreven door mensen met een nautische achtergrond niet gelinkt aan Scouting. Dit
informatieblad geeft meer informatie.
Goed om te weten: Een boot van Scouting mag nooit uitvaren zonder MBL aan boord.
Bij vragen: raadpleeg de RNTC

6. Bestuurszaken
In april wordt de bestuursvisie bijgesteld; deze wordt daarna verspreid. Actiepunt: Zorg dat deze voor
de volgende RA vergadering wordt doorgenomen.
Up-date E-maillijsten: Wij maken een voorselectie en sturen hem dan rond voor bevestiging.

7. Rondje groepen
DOT: er ligt een nieuwe vloer in het ruim, dit zorgt wel voor wat ongemakken, groepen draaien, niet
veel bijzonderheden. Zomerkamp waarschijnlijk naar Asselt.
JvG: een aantal nieuwe leden. Er is een nieuwe loopstijger; hier is gemeente en brandweer naar
komen kijken en daarna zijn er een flink aantal eisen gesteld, waaronder max 50 personen aan
boord. Nieuwe sleepboot overgenomen van waterscouting uit Amsterdam. Zomerkamp Asselt, WVA
IJsselmeer of Griekenland. Doen mee aan NLdoet.
T: Een paar D zijn gestopt. Vletten gaan er volgende week in. Triton en Evelientje liggen op de kant.
Zomerkamp Gennep. Politie/ ME gaat oefenen met de Imperator.
MT: Stabiel ledenaantal, staf is ook stabiel maar daaromheen valt alles langzaam weg. Technische
zaken worden steeds lastiger. Zomerkamp D en ZV naar Pebbels, WVA Kampen
B: 17 nieuwe D, 3 nieuwe ZV, Cirkel gaat naar voor onderhoud naar de werf, eerste vletten liggen
erin. Zomerkamp naar Cuijck.
SM: In januari is er gestart met een speltak voor 5 tot 7 jarigen de Snorkels. Deze speltak blijft op het
land maar doen wel wateractiviteiten op het land omdat er 1 op 2 begeleiding moet zijn wanneer er het
water opgegaan wordt. D groeit, ZV V daalt, WVA stabiel. Op zomerkamp naar de Biesbosch het 55
jarig jubileum wordt gevierd samen met het 25 jarig bestaan van het Troepslokaal. Sponsoren en
vrienden van SM gaan een weekend voor het zoka naar de Biesbosch. Zomerkamp: Alle speltakken
gaan naar Biesbosch. WVA trektocht, Snorkels 2 dagen. Na heel wat jaren mag er weer op het
gebouw geslapen worden.
BSM: wachtlijst bij de D, zeiljacht WVA is eigendom geworden, nieuwe CV ketel, wordt flink verbouwt,
er komt een nieuw grasveld, landtong wordt aangepakt. Nieuwe WVA staf, nautische commissie is
opgezet er is een instructie traject opgezet en een lokaal ingericht. D Cuijck of Heel, ZV en WVA naar
de Biesbosch. Vletten liggen er al in.
P: Orka’s gaan helaas stoppen omdat er geen staf meer voor is. Landscouting uit Son nemen het
waarschijnlijk over. Groeiende D, de rest stabiel. Zomerkamp is nog onduidelijk. ZV zouden wel naar
Friesland willen. Zeilschouw mag gratis overgenomen worden; hij wordt actief aangeboden maar
niemand wil hem nog hebben.
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F: ledenaantal stabiel, Stam draait nog niet. Financieel wat krapper dit jaar daardoor staan sommige
projecten stil. D en ZV naar Maastricht, WVA naar Duitsland.

8. Wvttk / rondvraag
Kira: zet haar kajuitzeilboot te koop; zie RA facebook
Vincent: DOT vieren in 2019 het 25 jarig jubileum zij willen dan het RA weekend organiseren.
Gijs: wrikvlet in de aanbieding, ideeën voor vervangen zwaardkast bij vlet met dubbele bodem?
Luuk: TWV zijn opzoek naar oude riemen voor de D.
Roxanne namens Yari: zijn er nog groepen bezig met een zweminsigne? Deze is vervallen binnen
Scouting Nederland. P heeft een particulier bedrijf het insigne laten maken. Ibadge.com. Idee om de
RA de 5 meest voorkomende insignes te laten bestellen en door te verkopen. Hetzelfde zou ook
kunnen voor inkoop riemen (voor adres vraag Sjef (P) jb_van_dijk2@hotmail.com) maar dit punt is
meer iets voor de besturenavond.
Actiepunt: insigne aanvragen kunnen gestuurd worden naar Bas (P) baswilbers15@gmail.com
GJ: kent iemand een contactpersoon bij Rijkswaterstaat Maastricht? Ivo geeft aan contactgegevens te
hebben.
Maarten: Hoe gaan andere groepen om met NIX18? Binnen de Philipsgroep wordt er een ouder
discussieavond georganiseerd over EHBO, alcohol etc. uitkomsten zijn mogelijk interessant voor
besturenavond.
Art: F is op zoek naar tweedehands dollen..
22.35 sluit Sander de vergadering.

Actiepuntenlijst
Actie
Contactpersoon
Datum
Insigne behoefte (ook oude of andere
Bas (P)
1 mei
insignes kunnen)….kan gemaild worden
naar baswilbers15@gmail.com… (denk ook
aan badges van bijv. RA weekend.
E-maillijsten up-daten en checken
Bestuur
juni
Document examen
RNTC
juni
Bemensing RA weekend
Allen
juni
Programma Zwijntjes- Biggetjesrace
Bestuur RA
Begin april
Documenten in google drive*
iedereen
n.v.t.
Contactpersonen Facebook RA worden de
Secretaris
juni
GCP’s
Idee RA activiteit kinderen
werkgroepje
juni
Keuze stafactiviteit naar GCP’s meesturen
Secretaris
maart
met notulen
Besluit RA activiteit staf
werkgroepje
juni
De samenvatting van de meest
Secretaris
maart
voorkomende mankementen vlettenkeuring
nogmaals doorsturen
Bestuursvisie: minimum bedrag naar 1500
Bestuur
april
euro?
Bestuursvisie doornemen
Alle groepen
Juni
*ra13.spellen@gmail.com (wachtwoord is bij eerdere notulen per e-mail verstuurd)

Jaarplanning 2016
Datum
14 tm 16 mei
21 mei
voorjaar
Najaar
10 juni

Activiteit
Zeilweek
Zwijntjes- biggetjesrace
Examen dag
kamptraining
RA vergadering

Opmerkingen
B
B
Op aanvraag bij RNTC
JvG
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9 september
16 september
oktober
18 november
november
16 december

RNTC vergadering
RA vergadering
Start en programma training
Besturen avond
KVR
RA vergadering

Locatie volgt
P
Bij voldoende animo
Bea
BSM

Volgende RA vergadering:
10 juni 2016, 20.00 uur bij JvG (Maastricht)
Volgende RNTC vergadering
9 september 2016, 20.00 uur bij de P (Eindhoven)

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

Afkorting
MT
P
PvB
RA
RNTC

groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting ZeilWedstrijden
Motordrijver

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

