Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 16 maart 2018
Aanwezig:
Sander, Geert-Jan, Judith, Claudia, Thijs, Roxanne (bestuur), Daan, Bob, Guus, Sjors,
Esmee, Niels (BSM), Giel, Tom (JVG), Peter, Charl, Lies (MT), Kiki, Ella (SM), Bas, Lars (B),
Jasper, Luuk, Marieke (TWV), Tom, Art (F), Chelsea, Sanne, Vincent (DOT), Monika
(Scouting Nederland)
Afgemeld: Lanne, Gijs (bestuur), Philipsgroep

1. Opening
20.07uur: Sander opent de vergadering
De vergadering start met een voorstelronde
2. Mededelingen, notulen en post
Notulen: in de vorige notulen stond een fout: De Cirkel (B) is pas afgelopen week
goedgekeurd.
Mededelingen: geen
Post: mail over privacywetgeving binnen gekomen, het is belangrijk om hier als groep goed
naar de nieuwe regeling te kijken. Er worden sessies over gegeven.
Mail niet ontvangen en toch belangstelling, mail dan naar bestuur@ra13.scouting.nl
Actiepuntenlijst:
ZI2 inventariseren -> is gedaan
Google drive -> doorlopend, gaat er na 2 jaar af. Wordt te weinig gebruik van gemaakt.
Vlettenkeuring checklist -> groepen hebben deze niet gezien, dus opnieuw doorsturen.
Start aanmelding zeilweek -> zie punt 4 activiteiten – zeilweek.
3. Opleidingspiramide CWO
Monika van Scouting Nederland is aanwezig om met ons te inventariseren wat de vragen en
knelpunten op nautisch vlak zijn bij de groepen.
Over het algemeen zijn er in onze RA veel Zi2’ ers, ook hogere I-niveaus en ook bij MB en
RB kunnen wij verder. Bij andere RA’s zijn er nog wat meer problemen.
Genoemde punten:
- Er kan bij sommige groepen meer aandacht naar het roeien, deze groepen vinden dit
zelf niet zo erg.
- Het is soms lastig om spel en instructie te integreren. Spelelement wordt steeds
belangrijker.
- Sommige groepen geven aan dat door de structuur van de zeilbijeenkomsten (Een
keer in de zoveel tijd) het soms lastig is om instructie te geven.
- Generaties instructeurs komen in vlagen. Hoe dit structureel onder te brengen.
- Hoe de theorie leuk maken? Monika geeft aan dat er een examenbank met vragen is.
Hier zou je m.b.h.v. kahoot een leuke quiz van kunnen maken.
Andere besproken punten:
- Werken met vorderingenstaten: voordeel is dat je het makkelijk in kunt vullen en geen
eenmalig examenmoment nodig hebt. Voor CWO3 altijd examen. Er lijkt wel verschil
in hoe instructeurs de vorderingenstaten in te vullen. Lastig is ook dat als de basis
niet goed is een vorderingenstaat al snel leeg blijft.
- RA’s moeten opleidingsmomenten doorgeven aan CWO, voor een eventuele CWO
controle. CWO bekijkt lieve lesmomenten dan examenmomenten. CWO vindt het ook
fijn als de CWO-vlag er hangt. RA13 heeft opleidingsmomenten doorgegeven en de
vlag hangt er met het zeilweekend.
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Er komt een handboek / draaiboek voor slepen. Komt op website SN.
Er is een groepje bezig met motordrijver: hoe kunnen we het diploma motordrijver zo
maken dat het voor alle RA’s hetzelfde wordt en zelfde getoetst wordt. Voor vragen
neem contact op met Gijs en Bob (BSM).
Landelijk wordt het MBL sinds mei 2017 niet meer ondersteund. Het MBL wordt
omgebogen naar leiderschap aan boord via een APL-PL (assistent ploegleider –
ploegleider) training.
Er zijn nieuwe kwalificatietekens er komt een document op de SN website met uitleg
22 april is er in Leusden een waterwerkdag spelprogramma’s: Programma-ideeën
voor waterscouting en spelinsignes met workshops en infomarkt.

Vragen:
- Hoe zit het met de overgangsregeling tussen de oude en nieuwe
Motorbootexamens?
- Voor alle andere vragen over waterwerk: scoutingacademy@scouting.nl of
cwo@scouting.nl
Bijgevoegd bij de notulen:
- Presentatie over niveau’s: bb, rb, 1-3, zeilen mb t/m cwo4.
4. Activiteiten
Stafledenweekend:
Er was een frietkar en dat is een fijne optie. Voor MT was het nieuw en stafledenweekend
werd heel leuk bevonden. Locatie volgend jaar? Bij BSM kan het altijd, maar een andere
groep voor de afwisseling is misschien leuk.
Biggetjes / zwijntjesrace:
Biggetjesrace komt goed (DOT organiseert). SM kan geen zwijntjesrace organiseren. Dit
wordt nu door de FR gedaan. SM stuurt draaiboek door. Locatie wordt BEA.
Vraag is of de data eerder vastgesteld kunnen worden voor zeilweek en zwijntjesrace.
Zeilweek:
o
o

o
o

is verzet naar hemelvaart in plaats van Pasen.
Met oog op de LT-waarboring van de zeilweek de vraag wie de organisatie
kan komen versterken? De organisatie regelt de inschrijvingen, terrein,
dagelijkse evaluaties. Zetten de grote lijnen uit. Apart clubje kookstaf en het
nautisch technische deel staat los van de organisatie. Wellicht interesse
vanuit BSM voor de organisatie.
Voor 15 april aanmelden, dus nu al in de groepen communiceren.
Het is onduidelijk wanneer de start is van de zeilweek: donderdagavond of
vrijdagavond? Antwoord komt komende week van de organisatie.
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5. Trainingszaken
Evaluatie Moduletraining (oude Start- en programma training)
SM begon saai en werd steeds leuker. Weekend zat erg vol. Iets meer afwisseling.
Vrijdagavond tot 23u theorie was te lang. Onderwerp van de vrijdagavond was wat saai.
TWV & BSM vond het een nuttig weekend en gaan zeker dingen aanpassen. Aandachtspunt
naar de groepen: veel mensen op het laatste moment afgemeld. Facturen worden gewoon
verzonden ook al is iemand niet geweest. Geef je je op dan geef je je voor het hele weekend
op. Oirschot was een fijne locatie.
Veel mensen willen door naar kamptraining, blijf dit inventariseren dan kan het trainersteam
dat oppakken. Agenderen voor september.

6. Nautisch technische zaken
De portfolio-eis van Zi2 vervalt.
Zi4: er is weer een nieuwe datum gekomen voor een afrondingsweekend cwo4+.
Datum volgende RNTC vergadering is 14 september.

7. Bestuurszaken
Rooster van aftreden:
Dit jaar secretaris en activiteiten coördinator op het lijstje. Lanne stelt zich niet herkiesbaar.
Thijs & Claudia komen het bestuur versterken. Hun rol is nog niet bekend. Judith gaat als
vice-voorzitter ook het balletje doorgeven en Sander als voorzitter ook.
Wie komt het bestuur versterken? Hier ligt een kans om een nieuw bestuur te vormen en
misschien wel een andere weg in te steken.
Er is vaker een oproep gedaan. Mocht je van iemand uit je groep denken dat deze hier voor
geschikt is geef het dan aan bij het bestuur dan kan het bestuur ze actief benaderen.
Bestuursvisie wordt toegevoegd aan de notulen.

8. Rondje groepen
BSM: Alles loopt goed bij de speltakken. Bezetting WVA en D volgend jaar is nog wel een
probleem qua staf. Sleper ligt nog steeds op de kant.
JVG: vandaag nieuw dok gekregen/geregeld (= onderhoudslocatie en opslag), is nog wel
steeds tijdelijk. Speltakken goed qua staf. Bij D plek voor meer kinderen.
SM: eigen zeilweek en dan kinderen doorsturen naar ra zeilweek. Misschien volgend jaar
Stam oprichten, naast de WVA. Leden gaan goed.
B: alles goed, maar wel heel nieuw stafteam dat is nog wat zoeken. Het modulewekend was
wel fijn.
MT: gaat goed, stafteam veranderingen maar wordt opgelost. Hangt samen met hoe de
structuur van bijeenkomsten is en veranderd kan worden. Na zomerkamp WVA van 4, ZV
worden iets groter, loodsen worden er iets meer. Er is dus een raar gat met maar 4 leden.
Temperatuur heeft roet in eten gegooid qua onderhoud.
TWV: leden ZV vrij laag, stafleden goed: hoe het de komende jaren ook rond krijgen. Weinig
aanwas vanuit WVA. WVA op niveau krijgen om ze ook staf te laten kunnen worden.
F: alles goed
DOT: problemen binnen stafteam en bestuur, moet gekeken worden hoe dit opgelost kan
worden.
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9. Wvttk / rondvraag
Bob: 27-29 april eigen zeilweekendje -> wil je instructie komen geven dan ben je welkom.
Het kan ook met Pasen bij SM.
BSM: slepen naar NaWaKa, wie wil samen gaan? Slepen kan samen met JVG. Er wordt
opgemerkt dat de groepen die naar NaWaKa gaan misschien samen in een appgroep
kunnen: BSM, JVG, MT, P (denk ook even aan Cuijck!! Zie vorige notulen).
Vincent: volgend jaar is het weer tijd voor het Admiraliteitsweekend; DOT wil dit organiseren.

21.50u vergadering gesloten.
Volgende RA vergadering:
15 juni, 20.00 uur Beatrix, Roermond
Volgende RNTC vergadering:
14 september, 20.00 uur Jan van Gent, Maastricht

Jaarplanning 2018
Datum
Activiteiten Admiraliteit
18 april
21 april
11-13 mei
Mei/juni
Mei/juni

Opmerkingen

Japi dag Regio Roermond
DWEK dag Regio
Roermond
100 jaar Scouting in
Roermond

Scouts
Welpen

Biggetjes (DOT)- en
zwijntjesrace (SM)
Zeilweek

2 juni
15 juni
6 - 15 aug
Sept.2018

RA vergadering
Nawaka

14 sept.
29 en 30
september
11 okt.

RA + RNTC vergadering
LSZW

B
RSW Regio Roermond

Explorers
JvG

Speltak Coörd. overleg

14 nov.
16 nov.
14 dec.

Activiteiten Regio
Roermond
Regio raad Regio
Roermond

Voor
speltakcoördinatoren

Regio raad Regio
Roermond
Besturenavond
RA vergadering

Actiepuntenlijst
Actie
Vlettenkeuring checklist rondsturen
Aanmeldingen zeilweek
Inventarisatie kamptraining

F
P

Contactpersoon
Gijs
GCP
Trainersteam
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Datum
Voor volgende
RNTC-vergadering
15 april
Vergadering sept.
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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

