Notulen Admiraliteitsvergadering 13 september 2019
20:00 @TWV (Heel)
Aanwezig: Maarten (TWV), Myrthe (TWV), Sanne (B), Luca (B), Bas (B), Chelsea (DOT),
Peter (MT), Joed (F), Alex (F), Kiki (SM), Denise (SM), Gijs (voorzitter RNTC), Claudia
(Voorzitter, B), Esmee (BSM), Yari (Notulist, B)
Afgemeld: Jan van Gent
Afwezig, zonder afmelding: Philipsgroep
1. Opening
We beginnen de vergadering om 20:06 en we houden een voorstelrondje.
2. Mededelingen, notulen, post
→ Er zijn posters en flyers van scouting limburg ontvangen, deze worden
getoond en de flyers worden uitgedeeld. Er is voor de rest geen post of
mail ontvangen de afgelopen tijd.
→ Er stond een foutje in agenda wat betreft de datum van Hemelvaart.
Hemelvaart is natuurlijk van do. 21 mei t/m zon. 24 mei.
→ Chelsey deelt de badges van het afgelopen admiraliteitsweekend uit aan
de groepen. Ze worden positief ontvangen.
→ We bespreken de actiepuntenlijst en deze wordt bijgewerkt, zie de
bijgewerkte lijst onderaan de notulen.
→ De notulen worden goedgekeurd.
3. Activiteiten
→ Zeilweek
De voorkeuren van de groepen worden gepeild:
SM: Zolang het maar samenvalt het de zwijntjesrace
P: Voorkeur voor Hemelvaart
MT: Voorkeur voor Pasen
F: Voorkeur voor Hemelvaart
B: Voorkeur voor Hemelvaart
TWV: Voorkeur voor Hemelvaart
DOT: Voorkeur voor Pasen
BSM: Geen voorkeur
Organisatie: Voorkeur voor Pasen
Hiermee hebben de meeste groepen dus een voorkeur voor Hemelvaart:
donderdag 21 tot en met zondag 24 mei. De organisatie gaat dus proberen
op deze data zeilweek te organiseren. Er wordt nog opgemerkt dat we
hierdoor misschien wel instructeurs of cursisten verliezen in verband met
de schoolexamens, maar deze blijken op 20 mei afgelopen te zijn, en dit is
dus niet het geval.
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Op verzoek van de Stellamaris plannen we plannen de zwijntjesrace
meteen, deze zal plaatsvinden op 30 mei in het pinksterweekend. Er is dan
geen Pinkpop, dus dit is geen belemmerende factor voor de stafleden.
→ Stafledenweekend
We willen dit jaar graag weer een stafledenweekend (avond) organiseren.
De afgelopen tijd is er discussie geweest over de gewenste invulling.
Claudia vertelt wat er afgelopen jaren is geweest, zo hebben we jaren zelf
gekookt, maar is er afgelopen jaren een frietkar geweest. Daarnaast zijn er
vroeger vaker inhoudelijke modules gegeven, hebben we vaker een spel op
de avond gehad, en sloot elke avond af in een gezellige borrel.
De voorkeur van de meeste groepen is voor een frietkar, daarna een
gezamenlijk spel, waarna we afsluiten met een borrel.
Chelsea en Alexander bieden zich aan om een spel te organiseren voor het
stafledenweekend.
Afgelopen jaren in het stafledenweekend altijd aan het begin van het jaar
geweest, rond februari. Er gaan echter stemmen op om het weekend op
een later moment te houden. Zo zou het mogelijk zijn het
stafledenweekend na de zwijntjesrace op 30 mei te plannen, al is mei/juni
al een drukke maand. Een andere optie zou 18 april zijn, dan is het warmer,
maar minder druk. De derde optie is 25 januari, ongeveer hetzelfde als
afgelopen jaren.
Yari zal een Google-formulier naar de groepscontactpersonen sturen, waar
groepen hun voorkeur kunnen invullen. We gaan kijken of het zo
makkelijker is om respons te geven. Komende vergadering stellen we de
datum vast.
De Stellamaris en de Fransiscus gaan navragen of hun gebouw evt. op 25
januari of 18 april beschikbaar is. Als we kiezen voor 30 mei zal het
stafledenweekend plaatsvinden op de locatie van de zwijntjesrace.
→ Beschikbaar geld voor stafleden
Er is tijdens het RA-weekend 260 euro winst gemaakt door de
feestcommissie. Zij willen dit geld graag geven aan de stafleden. We
besluiten er de frietkar voor tijdens het stafledenweekend mee te betalen.
4. Communicatie
Claudia geeft een samenvatting over het probleem. Afgelopen RA-vergaderingen
is gesproken over slechte dat groepen hun leden niet op tijd aanmelden voor de
zeilweek en het admiraliteitsweekend. De organisatie moest vaker achter
meerdere groepen aanbellen en overdreven veel moeite doen om de
aanmeldingen te verkrijgen.
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Er is vorige vergadering geopperd dat het misschien aan de
groepscontactpersonen kon liggen, en dat wilden we deze vergadering graag
bespreken.
We maken een rondje om te vragen wie de groepscontactpersonen van de
groepen zijn.
B: Yari
SM: Joost
F: Tom
BSM: Katja
MT: Peter, wordt binnenkort waarschijnlijk overgedragen aan Charl.
DOT: Chelsea
JvG: Yannick
P: Winnie
De aanwezige groepen zeggen dat de groepscontactpersonen hun taak goed
vervullen en dat het de communicatie over het algemeen niet bij hen fout gaat.
Het systeem met de groepscontactpersonen gaan op zich wel goed, dus het
probleem zit waarschijnlijk ergens anders.
Meerdere groepen beamen dat de aanmeldingen voor de zeilweek en het
admiraliteitsweekend vaak door andere personen geregeld wordt en niet door de
groepscontactpersoon. Zo zijn er soms andere contactpersonen voor
verschillende activiteiten, wat soms niet duidelijk is voor de organisatie of bij de
groepen zelf.
We besluiten een lijstje te maken met alle groepscontactpersonen en andere
contactpersonen voor de verschillende activiteiten als deze anders zijn. Zo
kunnen de organisatie en andere groepen duidelijk zien met wie ze contact
moeten opnemen. Yari gaat een Google formulier naar de groepscontactpersonen
sturen om dit lijstje te maken. Hij vraagt hierbij toestemming voor het delen van
de contactgegevens met de andere leden uit de admiraliteit.
We bespreken het idee dat bij de zeilweek dat als je je te laat aanmeldt dat je dan
geen voorrang hebt bij loten. Maar daar zitten wel de nadelen aan dat cursisten
van jouw groep in het nadeel zijn. Maar dit is juist een goede drijfveer voor de
groepen om de aanmeldingen op tijd te doen.
5. Nautisch-technische zaken
Er is afgelopen week een rntc vergadering geweest, waarin de RNTC weer is
opgestart. Zo is er een WhatsApp-groep aangemaakt. Mochten mensen hierbij
willen, zijn ze van harte welkom. Dit kunnen ze aangeven bij Gijs.
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Er is gesproken over de vlettenkeuring. Bas van Tilburg gaat een werkgroep
opstarten om een document te maken met duidelijke richtlijnen waar vletten aan
moeten voldoen, en een groepje van controleurs samen te stellen die bij groepen
langs gaan en interactief feedback geven. Aanmelden voor de werkgroep
vlettenkeuring kan bij Gijs.
Registratie van CWO-diploma’s kan sinds een tijdje alleen door admiraliteit, omdat
we deze examens zelf afnemen. De groepen kunnen voor nu een lijstje met naam
en diploma naar Yari sturen, hij zal het daarna in de administratie aanpassen.
Deze werkwijze zal in de toekomst wellicht veranderen.
Omdat wij als RA een CWO-opleidingslocatie zijn, moeten we om de zoveel tijd
worden gecontroleerd. Komende tijd zijn er bij BSM en de Beatrix
controlemomenten gepland. Deze worden door de RNTC in samenwerking met de
lokale groep georganiseerd. De bedoeling is dat er in minimaal twee bootjes les
wordt gegeven.
Gijs meldt dat het MBL volledig wordt afgeschaft door Scouting Nederland. Alleen
de CWO’s blijven bestaan. Opdat we als groep nog zelf invloed kunnen hebben of
we onze leden geschikt vinden om een boot te leiden, komt er op had
examenformulier nog steeds een vakje MLB (Machtiging Leiding Boot) te staan.
Wat betreft CWO Motorboot doet het CWO moeilijk, wij willen als scouting graag
mee aan de slag, maar het CWO wilt niet met ons meedenken. De RNTC is nu zelf
van plan een opleidingspiramide te gaan oprichten net zoals bij het zeilen, omdat
hier nu animo voor is. Dit zal dus niet precies volgens de huidige CWO eisen gaan,
maar vormt hopenlijk voor het CWO meer reden om zich naar ons te voegen.
Iedereen die hier animo voor heeft kan zich melden bij Gijs.
Als laatste een service-mededeling: Het klein vaarbewijs A en B en het groot
pleziervaartbewijs gaan naar het CBR, maar er verandert weinig. De kleine
vaarbewijzen blijven gewoon theorie-examens voor dezelfde prijs als vroeger.
6. Trainingszaken
Claudia vertelt dat er veel wijzigingen zijn in het trainersteam. Veel oude trainers
hebben het trainersteam verlaten, Denise en Claudia zijn op dit moment de enige
die zeker weten dat ze blijven. Winnie is zwanger en Joost twijfelt nog. Gelukkig
zijn Chelsea en Sanne lid geworden van het trainersteam, en er worden nog meer
mensen gezocht. Als mensen trainer willen worden, kan je je melden bij
[email-adres trainersteam]. In principe kan je meedoen als je ervaring hebt als
leiding en zin hebt om mee te denken over de invulling van de
trainingsweekenden. De tijdsbesteding voor een trainingsweekend is beperkt. De
trainingen bestaan al; als trainers ga je een avond met elkaar samen zitten om de
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training voor de bespreken. Daarnaast is er 1 startavond en het trainingsweekend
zelf. Alexander en Myrthe geven aan hier interesse in te hebben.
Claudia vraagt voor ruwe peiling van het animo peilen per groep. 15 deelnemers is
echt het minimum voor een weekend.
TWV: 5, SM: 5, F: 0?, B: 8, DOT: 5, in totaal: 23
Dit is voldoende en het trainersteam zal komend jaar een moduleweekend gaan
organiseren. De voorkeur van de vergadering is voor januari- februari.
De uitnodiging voor de definitieve aanmelding komt via de mail, en de
aanmeldingen lopen via SOL
Het is idee is dat de kamptraining en moduleweekend elkaar om het jaar
afwisselen. Alexander vraagt of het verplicht is om naar het moduleweekend te
gaan, of dat de groepen ook zelf hun eigen trainingen kunnen geven. Claudia legt
uit dat de trainingen niet verplicht zijn, maar dat er meer voordelen zijn dan de
inhoud van de cursussen. Het voordeel is namelijk ook dat je de stafleden van
andere groepen van eigen generatie leert kennen leren kennen, en dat het ook
nuttig is om het erover te hebben hoe andere groepen ergens tegenaan kijken.
Het moduleweekend is vooral ook nuttig voor stafleden die nog maar kort lid zijn,
en dat als je zoals Alexander al een aantal jaar staf was voordat je de cursus
volgde er dan minder nieuwe, nuttige dingen worden uitgelegd.
7. Bestuurszaken
→ De minimale financiële buffer van de RA staat nu op 1500 euro. Op
voorstel van de organisatie van het afgelopen RA weekend, willen we als
bestuur graag voorstellen dit te verhogen naar 2000 euro. Als er een
RA-weekend georganiseerd wordt, er al uitgaven gedaan zijn, maar het
weekend onverhoopt toch niet door kan gaan, is een dergelijke buffer wel
gewenst. Dit zal niet betekenen dat groepen meer moeten betalen aan de
RA, maar dat als er bijvoorbeeld weer een keer winst wordt gemaakt dat
deze dan niet wordt uitgekeerd, of aan andere dingen wordt uitgegeven,
totdat het gewenste niveau bereikt is. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
→ Er moet nog een kascontrole plaatsvinden. Dit is niet heel veel werk. Bas
en Sanne willen dit doen. Zij worden door de vergadering ingesteld als
kascontrolecommissie.
→ Geert-Jan heeft aangegeven eind dit jaar (2019-2020) te willen aftreden en
moet dus een opvolger krijgen. Vraag dus na in je groep of iemand hier
interesse in heeft.
8. Rondje groepen
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→ SM: Ze zijn gestopt met snorkels, er zijn op dit moment 17 maatjes met 2
stafleden, 24 troep met 3 stafleden, en 7 wilde vaart met 3 staf en 6 man
stam met 3 stafleden. De stafleden van de WV en de Stam is niet altijd
aanwezig in verband met werk en dergelijk. De stamleden zijn ook een
gedeelte van de tijd stafleden. Ze zijn erg op zoek naar nieuwe stafleden.
Maar hebben wel veel aanwas van nieuwe kinderen. Ze hebben een leuk
zomerkamp gehad in de Biesbosch, maar het weer had iets beter mogen
zijn.
→ F: Er is vanaf dit jaar een redelijk grote stafwissel, en de staf is ook niet
heel ruim bezet, de troepstaf kan het net aan. Er zijn wel genoeg leden bij
troep, maar het aantal dolfijnen mag wel iets omhoog. Het zomerkamp
was leuk en geslaagd.
→ MT: Zij zoeken dolfijnen om de toekomst veilig te stellen te stellen. Ze
hebben daar nu 2 stafleden op in totaal 4 jeugdleden. Het is wellicht
mogelijk om te gaan kijken in omliggende gemeentes. De Beatrix geeft aan
dat zij destijds met flyeren op een buurtfeest veel leden hebben gevonden.
De Waterscouts zijn met 6 leden en met genoeg staf. De WV zijn met 7
leden met 1 vaste leiding met ondersteuning uit de flexpool. De WV was op
zomerkamp in Kroatië, dat was heerlijk. Gebouw is gedeeltelijk verhuurd,
waardoor er minder ruimte is.
→ DOT: Het gaat zoals altijd best wel lekker. Er zijn dit jaar geen overvliegers
van de dolfijnen naar de troep. Er zijn 25 dolfijnen, waaronder veel nieuwe
aanwas, onder begeleiding van 5 dolfijnenstafleden. De rest van de
vergadering vindt dit wel aan de lage kant. Ze hebben 7 stafleden bij de
verkenners en ook genoeg bij wilde vaart. Erg leuk zomerkamp in Venlo
gehad, niks bijzonders gebeurd.
→ B: Het gaat goed en de vereniging is gezond met goed gevulde stafteams,
wel zijn er nu vaker stafleden die maar een gedeelte van de opkomsten
aanwezig zijn en afwisselen met andere stafleden. Het zag er naar uit dat
er te weinig staf was, maar hierdoor is het gelukt. Zomerkamp was erg leuk
in de Biesbosch. Het varen op de terugweg ‘s nachts van zomerkamp is
niet aan te raden. Ze hebben de Boosz gehuurd van de SM, waarvoor dank!
→ TWV: Zijn dicht in de buurt op kamp geweest. Ze hebben een leuk kamp
gehad, waarvan 2 dagen gezamenlijk met alle speltakken, maar dit was
geen succes. Het aantal stafleden en kinderen is prima op peil.
→ BSM: is niet aanwezig is, Esmee kan vertellen dat ze bij de DOT op kamp
zijn geweest.
9. WVTTK
→ Chelsea is uitgenodigd door I_For_Nature om mee te doen aan een
schoonwaterchallenge. Er is een pagina online met bingokaart met afval.
Hier kan je gevonden afval op afvinken door een foto ervan te maken en
het daarna op te ruimen. Yari kan helaas geen geschikte site vinden om
naar door te verwijzen in de notulen.
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10. Rondvraag
→ Yari nodigt alle groepen uit om de maillijsten van de gcp en de
ra-vergadering te controleren.
→ Er is een vraag over de besturenavond. De uitnodiging komt hiervoor
binnenkort. Bij animo gaat deze door, zonder animo niet.
→ De Beatrix wilt iedereen uitnodigen voor het beafeest op 5 oktober. Het
thema is “Bezopen in de Tropen”. Als je met een tent, boot of ander
voertuig wilt komen geef het dan even aan.
11. Sluiting
Claudia sluit de vergadering om 21:55.
Actiepuntenlijst
Actie
Nadenken over doorstuur lijsten
Google-formulier sturen naar gcp voor
inventarisatie datum stafledenweekend
Google-formulier sturen naar de gcp
voor de inventarisatie van
contactgegevens van groeps- en
activiteitscontactpersonen
Bedanken zeilweekorganisatie
Navragen beschikbaarheid gebouw
voor stafledenweekend op 25 januari
en 18 april.
Binnen de groep inventariseren voor de
vacature voor penningmeester binnen
de RA
Geïntresseerden voor de RNTC of
vlettenkeuring melden bij Gijs

Verantwoordelijke
Yari
Yari

Datum
13 december
13 december

Yari

13 december

Nieuwe zeilweekorganisatie
SM en F

13 december

Íedereen

mei 2020

Iedereen

13 december

Volgende RA vergadering:
13 december 2019, 20.00 uur bij SM (Eindhoven)
Volgende RNTC vergadering
TBA

Jaarplanning 2019
Datum
2 feb.
8 maart
15 maart
31 mrt.
avond 6 april, en 7 april

Activiteit
Stafledenweekend
RNTC vergadering
RA vergadering
Praktijkdag zeilinstructeurs in
opleiding
Praktijkdag voor alle
zeilinstructeurs

Locatie
DOT
F
DOT
B
B
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Pasen: 19 t/m 22 april
12 mei
19 mei
25 mei
Hemelvaart: 31 mei t/m 2
juni
14 juni
6 september
13 september
28 en 29 september
15 november
13 december
13 maart 2020
21 t/m 24 mei
30 mei

Zeilweek
Examendag KB3
Examendag KB3
Jubileumfeest DOT
RA-weekend

B

RA vergadering
RNTC vergadering
RA vergadering
Landelijke Scouting Zeilwedstrijden
(LSZW)
Besturenavond
RA vergadering
RA vergadering
Zeilweek
Zwijntjesrace

BSM
JvG
TWV
Harderhaven

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

GCP
JvG
Kb
KVR
LSZW

SM
SOL
TWV
WV
ZV

MD

groepscontactpersoon
Jan van Gent
Kielboot
Kleine Vlootraad
Landelijke Scouting
ZeilWedstrijden
Motordrijver

DOT
DOT

MT
SM
F
B

Betekenis
Mark Twain
Philipsgroep
Proeve Van Bekwaamheid
Regionale Admiraliteit
Regionale nautisch technische
commissie
Stella Maris
Scout Online
Terwindtvaarders
Wilde Vaart
Zeeverkenners
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