Regionale admiraliteit 13 – Limburgse en Bergse Maas

Notulen Admiraliteitsvergadering 14 september 2018
Aanwezig:
Het bestuur, Jan van Gendt, Terwindtvaarders, Philipsgroep, Stella Maris, Franciscus,
Beatrix, De Oude Tip, Bella Table Stella Maris
Afwezig: Sander, Mark Twain
1. Opening
Thijs opent de vergadering.
2. Mededelingen, notulen, post
30 juni Eenmalige Nieuwbrief Waterscouting met daarin nieuwe overleg structuur
Waterscouting > deze wordt op verzoek ook door verzonden via de mailing
Admiraliteitsvergadering.
3. Activiteiten
• Admiraliteitsweekend 2019
Deze zal plaatsvinden bij de Oude Tip en zij nemen ook de volledige organisatie op zich. De
programma’s zijn al geschreven; er zal alleen nog een zondagochtend goed en slechtweer
programma bedacht moeten worden door andere groepen.
Op zondagmiddag is het jubileumfeest van de Oude Tip. Dit wordt vooral door het bestuur en
oud leden georganiseerd.
Het thema zal VOC of WIC worden.
• Zeilweek 2019
De organisatie heeft opnieuw een berekening gemaakt en geeft aan dat het wellicht niet
nodig zal zijn om een extra bijdrage te vragen aan de stafleden tijdens het weekend. Dit
wordt wel nog even goed nagerekend.
De zeilweek zal met Pasen zijn.
Planning Zeilweek:
12 januari: Opening inschrijving
16 maart: Sluiting inschrijving
31 maart: Praktijkdag instructeurs in opleiding
6/7 april: Praktijkdag instructeurs
19 t/m 22 april: Zeilweekend
12 mei: Examendag KB3
19 mei: Examendag KB3

4. Trainingszaken
• Trainingsbehoeften inventariseren:
Moduletraining, kamptraining, ehbo etc.
Inventarisatie is gedaan. Het trainersteam heeft de aantallen van de module en
kamptraining.
Voor EHBO zijn ook een aantal geïnteresseerden. Hierover zal Lanne in november een mail
sturen naar de groepscontactpersonen.
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5. Nautisch technische zaken

ZI trajecten:
Aan het einde van afgelopen zomer zijn er een aantal trajecten gaan lopen en afgerond.
ZI3 traject met als geslaagde Joris, Sanne en Lars.
ZI4 traject met als geslaagde Vital en Vincent.
Gedurende de trajecten is lesgegeven op niveau’s KB3 en KB4 aan diverse cursisten.
De belangrijke vervolgstap die nog genomen dient te worden is het I4* traject. Na behalen
van de Zi4* traject zijn we als admiraliteit in staat om binnen de admiraliteit zelfstandig I2 en
I3 instructeurs op te leiden en te examineren. Hiermee wordt het mogelijk om de eigen
zeilweek te draaien zonder het inhuren van externe opleiders/ examinatoren.
Vlettenkeuring:
Het winterseizoen staat weer voor de deur en dit betekent dat na het winterseizoen de
jaarlijkse vlettenkeuring weer gehouden wordt. Om het draagvlak te vergroten wordt gekozen
om deze uit te laten voeren tijdens de zeilweek. Tijdens de eerste avond van de zeilweek
wordt door de instructeur met de cursisten de staat van de boot gecontroleerd aan de hand
van de keuringslijst. De keuringslijsten worden aangeleverd en ingeleverd bij de organisatie
van de zeilweek. Groepen/vletten die niet aanwezig kunnen zijn bij de zeilweek dienen zelf
zorg te dragen voor keuring van materiaal. De keuringspunten zijn te vinden op de website
van de RA13:
https://ra13.scouting.nl/index.php/documenten
Motorboot:
Het CWO is een slag aan het maken om de diplomalijn te vernieuwen, er wordt een weg
gezocht om het motorboot varen te combineren met jachtvaren. De eisen die in het verleden
werden gesteld aan het materiaal en examens bleken onhaalbaar voor scoutinggroepen om
in de praktijk uit te voeren, lees: Zeereling, zelf lozende kuip, marifoon, aantal
praktijkexamenuren, portfolio etc. Door het uitblijven van de examens en de complexiteit
wordt nu geprobeerd het motorbootvaren in alle vormen (zeezeilen, kajuitjacht, motorboot)
onder te brengen in het ‘’jachtvaren’’. Het CWO heeft gevraagd om als scouting mee te
denken in welke vorm het voor scouting ook mogelijk is om aan te haken.
Instructeurs:
De kracht van de zeilweek komt onder andere uit de instructeurs en aspirant instructeurs, om
zoveel mogelijk cursisten op te kunnen leiden op de zeilweek het uitdrukkelijke verzoek aan
de groepen om hun eigen instructeurs aan te moedigen om ook deel te nemen aan de
zeilweek tijdens Pasen.
6. Bestuurszaken
• Aftredend
Vandaag treden Roxanne en Lanne af.
• Nieuwe secretaris
Yari neemt de secretaris rol over. De vergadering stemt unaniem voor. Gefeliciteerd Yari!
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7. Rondje groepen
De groepen zijn goed gestart na de zomer. De F en B hebben zelfs een wachtlijst. De
stafteams zijn nog niet overal compleet.
8. Wvttk / rondvraag
/
Volgende RA vergadering:
14 december, 20.00 uur Philipsgroep, Eindhoven
Jaarplanning 2018
Datum
Activiteiten Admiraliteit
29 en 30
september
6 okt.
6 okt.
11 okt.

Activiteiten Regio
Roermond

LSZW
Regio- en RA
voorzittersoverleg
Beatrixfeest

Leusden

Speltak Coörd. Overleg

14 nov.
16 nov.
18 nov.
14 dec.
31 mrt.
6/7 apr.
19 tm 22
apr.
12 mei
19 mei

Opmerkingen

Voor
speltakcoördinatoren

Regio raad Regio
Roermond
Besturenavond
Landelijk overleg nautische
opleidingen NTC
RA vergadering
Praktijkdag zeilinstructeurs in
opleiding
Praktijkdag zeilinstructeurs
Zeilweek

F
Karel Doormangroep
Amersfoort
P

Examendag KB3
Examendag KB3

Actiepuntenlijst
Actie
Vlettenkeuring plannen+ uitvoeren
Zitting nemen Int. Reg.
Beoordelingscommissie
Bedanken zeilweek organisatie
Behoefte aan gezamenlijke brainstorm
bemensing stafteams
Jaarplanning 2019 opstellen +
versturen naar de regio

Contactpersoon
Groepen zelf
Bestuur

Datum
Tijdens de zeilweek
z.s.m.

Nieuwe zeilweekorg.
Claudia

Verg. september

Bestuur

Verg. december

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

Afkorting
MT
P
PvB
RA
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Betekenis
Mark Twain
Philipsgroep
Proeve Van Bekwaamheid
Regionale Admiraliteit
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F

St. Franciscus

RNTC

GCP
JvG
Kb
KVR
LSZW

groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting
ZeilWedstrijden
Motordrijver

SM
SOL
TWV
WV
ZV

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

