Notulen Scouts-Raad
d.d. 13 Januari 2021
Locatie: Online

Aanwezig
Pepijn van Kempen (OPV-Schoonoord Oosterbeek PV)
Anne Verdurmen (OPV-Schoonoord VK)
Michelle Hermsen (OPV-Schoonoord PV)
Mark de Bruijn (OPV-Schoonoord Oosterbeek VK)
Koen Breur (Jan Hilgers)
Glenn Scholten (Jan Hilgers)
Iris van Marwijk (De Spoorzoekers)
Nick van Dijk (De Spoorzoekers)
Djouke Elferink (Scouting Scherpenzeel)
Arwen van der Leeuw (Tarcisius)
Jan Caris (Lunteren VK)
Daphne van Beckhoven (Scouting Bennekom PV)
Martin Florijn (Scoutsteam NV & Scouting Scherpenzeel VK)
Bart Gijsbertsen (Scoutsteam NV + PM)
Janneke van Seters (Scoutsteam)
Maureen Heitmeijer (Scoutsteam)
Menno van Holland (Scoutsteam + PM)

Afwezig met kennisgeving:
Emmagroep Scouts
Langenberg (PV)
Aaron Migchels (Scoutsteam NV)
Naomi Tahalele (Scoutsteam + Lunteren VK)

1.

Opening & vaststellen agenda
Om 20:5 wordt de vergadering geopend.

2.

Mededelingen
-

3.

Afgelast ivm Corona: Winterkamp 05 & 06 februari 2021 en RSW 10,11 & 12 april 2021.

Notulen vorige scoutsraad dd. 11 september 2020
Geen opmerkingen. Notulen bij deze geaccepteerd.

4.

Rondje langs de groepen
Meeste groepen lukt het om online opkomsten te draaien en het boeiend te houden voor de
scouts. Sommige groepen draaien daarom 1x in de 2 weken. Sommige draaien geen online
opkomsten.
- Een vraag vanuit OPV PV naar o.a. de Regio Scoutsteam: Hoe houden jullie de opkomsten
leuk en houdt je iedere PV betrokken bij de opkomst? Hoe ga je om met PV (vaak dezelfde)
die online niet aanwezig zijn of hoe voorkom je dat ze met een smoes afmelden, voor of
tijdens de online opkomst. Andere leiding geeft tips. Regio scoutsteam pakt dit ook op en
koppelt dit later terug naar de OPV PV.
- Ook een vraag naar leuke opkomst ideeën: voorstel om die te delen in de Regio app
scoutsleiding. Update 23-01-2021: leuke opkomst ideeën worden uitgewisseld via de app.
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5.

Presentatie alternatieve activiteit seizoen 2020/2021

Update 24-01-2021 vanuit regio scoutsteam: het zal via een app te spelen zijn, niet via Scouttrack.

6.

Rondvraag & sluiting
-

Jeroen: Of er iemand een pompmast heeft. Scouting Rhenen gaat met koningsdag 24 uur
radio maken. => Bart vraagt na bij de Verel. Jeroen en Bart houden contact.
Arwen: Meldde dat 2 nieuwe vrijwilligers (zonder scouting ervaring) zich bij de Tarcisius
hebben aangemeld. Vroeg zich af of ook andere groepen zulke aanmeldingen hebben gehad.
Geen van de aanwezige groepen heeft dat.

Om 21:07 wordt de vergadering gesloten.
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