Notulen Regioraad
d.d. maandag 16 november 2015

S
Locatie: Scouting Lunteren te Lunteren
Aanwezig: Zie presentielijst

1.
Opening & vaststellen agenda
De vergadering wordt om 20.05 uur geopend. Wily heet iedereen hartelijk welkom.
Speciaal welkom en voor Reyer Kok, voorzitter admiraliteit 16 NederRijn. Na de pauze schuift Letty
Wessels, seniorcoach groepsontwikkeling SN aan.
Er zijn vanavond 9 van de 16 groepen vertegenwoordigd, voldoende om vanavond direct besluiten te
kunnen nemen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
Verslag en actielijst vorige Regioraad dd. 18 mei 2015
Geen opmerkingen en het verslag wordt, met dank aan Plien, vastgesteld.
Actiepuntenlijst n.a.v. Regioraad mei 2015:
Datum

Actie

Wie

Gereed

Status

18-05-2015

Flyer secretaris vacature meesturen met verslag
regioraad.
Aangeven bij John of en met hoeveel personen de
groep meedoet met de bestuurscoaching

John

Voor 1 juni
2015
Voor 1 juni
2015

Gereed

18-05-2015

3.
Post:
Mail:

Alle groepen

Gereed

Ingekomen stukken
- Brief SN regioboom
-

SN: verslag LR jun
SN: LR stukken nov
SN: Wijzigingen VOG beleid
N.a.v. deze mail is een overzicht gemaakt in SOL van alle leden per groep zonder
(juiste) VOG. Deze overzichten worden aan de aanwezige groepen overhandigd.
Een overzicht van deze leden is door de eigen secretaris c.q. gegevensbeheerder
van de groep ook makkelijk op te vragen in SOL. Verzoek de nog ontbrekende
VOG’s z.s.m. alsnog aan te vragen en te registreren in SOL.
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4.
Mededelingen
Waarderingstekens:
Remieke Niermeijer (Tarcisius) heeft in de achterliggende periode een bronzen waarderingsteken
ontvangen. Afgelopen weekend is er een bronzen waarderingsteken uitgereikt aan Joep van Dijk.
Tijdens het WeB-najaarsspel heeft Liesbeth Kok het regiobeeldje ontvangen. Na zich bijna 30 jaar te
hebben ingezet binnen het activiteitenteam WeB heeft zij tijdens de speldag afscheid genomen als
coördinator van het WeB-team.
Op 15 september 2015 is het #Kampvuur2025 georganiseerd binnen onze regio. De opkomst was
laag.
Regio-overleg voor de voorzitters van oude Steunpunt is afgelopen week niet doorgegaan vanwege
de vele afmeldingen. Dit wordt georganiseerd door LSC SN. Er is vanuit de regio’s behoefte aan een
dergelijk overleg.
Het is de laatste regioraad die door Wily wordt geleid. Vanavond treed hij na drie termijnen af als
voorzitter. Wel blijft Wily zich nog inzetten voor scouting. Binnen de regio als regiocoach (tot mei
2016) en als coach binnen het project bestuurscoaching. Hans Plaat bedankt Wily namens de regio
voor zijn inzet in de achterliggende jaren. Voor zijn verdienste ontvangt Wily het zilveren
waarderingsteken van SN.
Hans roept de regioraadsleden op uit te kijken naar een voorzitter. Na deze vergadering heeft de
regio geen voorzitter meer.
5.

Financiën

Verslag kascommissie
Kascommissie bestaande uit Evert Jan Dalhuisen en Marcel Westenberg hebben de stukken
gecontroleerd.
Advies is de penningmeester te dechargeren voor het afgelopen boekjaar.
Goedkeuren jaarrekening 2014/2015
De jaarstukken zijn met de agenda meegestuurd.
Decharge
De penningmeester en het bestuur wordt decharge verleend.
Nieuwe kascommissie
Nele Devillé wordt benoemd als lid van de kascommissie. Zij neemt de plaats in van Evert Jan
Dalhuisen.

6.

Jaarverslag

Goedkeuren jaarverslag 2014/2015
Het jaarverslag is meegestuurd met de stukken.
Niet alle teams vullen het overzicht. Ook zijn er een aantal activiteiten zijn niet doorgegaan. Dit
verklaard de lege vakken. Vanuit het bestuur is hier aandacht voor. De verschillende teams wordt
regelmatig verzocht het overzicht te vullen.
De regioraad stemt in met het jaarverslag 2014/2015. Deze wordt goedgekeurd.

7.
Team TOET
Over twee weken start module weekenden. Remco neemt tijdelijk de coördinatietaken waar omdat
Thamar heeft aangegeven te stoppen. De lopende zaken alsmede de teamleiderstraining worden
opgepakt. Extra zaken worden per keer beoordeeld op haalbaarheid.
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8.
Kennismaken met de Admiraliteit
Reyer Kok, voorzitter Admiraliteit 16 NederRijn, geeft een presentatie over de admiraliteit. De
presentatie wordt meegestuurd met het verslag.
9.
Landelijke Raad
In verband met de afwezigheid van Robbert Gijsbertse leidt Hans Plaat ons door de presentatie van
de Landelijke Raad. De presentatie wordt meegestuurd met de notulen.
Voordrachten landelijk bestuur
De regioraad is kritisch over de voordracht van Wouter Zilverberg. Robbert wordt gevraagd zich
verder te informeren over hem. Verder zijn er geen bezwaren tegen de voorgestelde benoemingen.
Voordrachten landelijke commissies
De regioraad heeft geen bezwaren tegen de voorgestelde benoemingen.
Introductie- en begeleidingscommissie
De regioraad heeft hier geen op- / aanmerkingen over.
Voorstel Toekomstvisie #Scouting2025
Scouting voegt waarde toe aan de samenleving door scouts uit te dagen zich te ontwikkelen en
daarbij met elkaar veel plezier te beleven.
De komende jaren extra inzetten op vijf thema’s.
1. We stellen de ontwikkeling van jeugd centraal. We dagen ze uit te leren door hun grenzen te
verleggen.
2. We vinden samenwerken binnen en buiten Scouting belangrijk. We verbinden in de
samenleving.
3. We zijn een open organisatie. We zetten ons in voor meer diversiteit.
4. We vertellen trots wie we zijn en wat we doen. We zijn zichtbaar met onze uitdagende
activiteiten.
5. We bouwen op de inzet van vrijwilligers van binnen en buiten Scouting. We bieden daarvoor
verschillende vormen van vrijwilligerswerk.
De regioraad constateert dat op een paar punten (2+3) het niet veel afwijkt van wat we nu doen.
Punt 2 en 3 hangen nauw met elkaar samen.
#kampvuur2025 in de regio
Weinig regio’s hebben #kampvuur2025 georganiseerd. Wij hebben dit wel gedaan. Jammer van de
lage opkomt!
Proces om de toekomstvisie verder uit te werken voor de LR juni 2016
De regioraad heeft hier geen op- / aanmerkingen over.
Activiteitenplan 2016
De regioraad heeft hier geen op- / aanmerkingen over.
Begroting Scouting Nederland 2016
• Door beëindiging programma Groepsontwikkeling komt ook een einde aan de tijdelijke
contributieverhoging van € 5,25 per lid (incl. indexering). Hierdoor dalen contributieinkomsten aanzienlijk
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•

Extra activiteiten, zoals inbedden delen Groepsontwikkeling en uitvoeren stappenplan
Toekomstvisie #Scouting2025 vragen in overgangsjaar 2016 extra geld

•

Dekking vanuit extra bijdrage Nationale Postcode Loterij, bijdrage uit bestemmingsreserve
Groei en Dienstverlening en bijdrage uit Scouting Nederland Fonds

Alle stukken incl. de volledige begroting zijn te vinden op de website van SN:
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/landelijke-raad
De samenvatting van de LR juni is na afloop van de LR door Robbert gemaild.
Als er nog vragen en opmerkingen zijn na het versturen van het verslag en de presentatie dan
kunnen die rechtstreeks naar Robbert gemaild worden.
10.
Groepsontwikkeling
Borging
Letty Wessels, seniorcoach groepsontwikkeling SN neemt de regioraad mee in het programma
Groepsontwikkeling dat eind dit jaar na 5 jaar in de huidige vorm gaat stoppen.
Bijzonder dat alle groepen uit Regio Neder Veluwe Groepsontwikkeling heeft deelgenomen.
Letty neemt ons a.d.h.v. een speeddate mee in het delen van tips. Verder is er een marktkraam waar
producten die n.a.v. Groepsontwikkeling zijn ontwikkeld worden gepresenteerd.
Tot slot wordt er een verlanglijstje gemaakt voor 2016:
Vanuit de regio
 werving leiding.
Vanuit Scouting Nederland
 Quick Scan / APK enquête;
 cyclus continuïteit (3 jaar);
 app voor leiding -> kids aan / afmelden;
 automatische incasso / iDEAL-betalingen vanuit SOL (betalen activiteiten / trainingen)
 lijn: voortzetting jaarthema.
Bovenstaande worden meegenomen richting Leusden als input voor de toekomstplannen.
11.
Bestuurscoaching groepsbesturen
Stand van zaken
5 oktober is gestart met de eerste vijf groepen. Scouting Lunteren had vooraf zijn vraagtekens.
Kwamen echter zeer enthousiast terug. Zin om er mee verder te gaan. Jhr. Schimmelpenninck,
behandelde is besproken tijdens bestuursvergadering. Er komen leuke dingen uit. Volgende week de
tweede avond. Ook voor volgend jaar zijn er al voldoende aanmeldingen. Ook het projectteam zelf is
erg enthousiast.
12.
Personele zaken en veranderingen binnen teams en bestuur.
Benoemingen:
Middels schriftelijke stemming wordt de volgende persoon door de regioraad herbenoemd:
- Wily Roelofs, regiocoach groepsontwikkeling (tot mei 2016)
9 van de 9 stemmen voor
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Door het AB zijn reeds benoemd:
- Marjolein Jongerius, lid activiteitenteam scouts
- Jeffrey van Dorland, lid ondersteuningsteam (uitleen tent)
- Maurits Meijer, projectleider HAAS-IN16
Door het AB zijn reeds herbenoemd:
- Eline Roelofs, trainer / praktijkcoach team TOET
- Folke Wielenga, lid ondersteuningsteam (gegevensbeheerder)
- Robbert Klomp, lid ondersteuningsteam (uitleen geluidsapparatuur)
Aftredend en niet herkiesbaar zijn:
- Wily Roelofs, voorzitter
- Liesbeth Kok-Timmer, coördinator activiteitenteam welpen
- Carola Krens, lid activiteitenteam explorers
- Rody de Boed, lid activiteitenteam roverscouts
- Kees Jan Westra, lid ondersteuningsteam (trainingsbeheerder)
- Bart Henzen, lid ondersteuningsteam (uitleen tent)
- Thamar Vlaanderen, coördinator team TOET
Wijzigingen vanuit de teams:
Geen andere dan hierboven genoemd.
Vacatures:
Er zijn diverse vacatures. Deze worden meegestuurd met het verslag. Oproep om binnen de eigen
groep te kijken naar geschikte kandidaten.
De voorzittersfunctie is na vandaag vacant. Wily wil iedereen bedanken voor de samenwerking in de
tijd dat hij voorzitter was. Oproep aan een ieder om uit te kijken naar een voorzitter. Omdat Hugo in
een laat stadium heeft aangegeven vooralsnog af te zien van de voorzittersfunctie en er niet direct
een ander voorhanden is zullen de voorzitterstaken voorlopig worden waargenomen door Hans Plaat
in zijn rol als vice-voorzitter. Het liefst ziet het DB een structurele oplossing maar een tijdelijke
voorzitter die e.e.a. oppakt op ad-interim basis hoort ook tot de mogelijkheden.
13.
Activiteiten teams
Overzicht is ter informatie meegestuurd met de agenda. Er zijn geen op- en / of aanmerkingen.
14.
HAAS-IN’16
De HAAS-IN’16 vindt plaats op zaterdag 17 en zondag 18 september 2016. Voor de organisatie wordt
een projectteam in het leven geroepen. Maurits Meijer is door het DB gevraagd en inmiddels ook
door het AB benoemd als projectleider. Deze maand vindt er een eerste overleg plaats tussen
Maurits en het bestuur waarbij ook het door het DB aangepaste projectplan zal worden besproken.
Verzoek aan de leden van de regioraad om de HAAS-IN’16 ook binnen de groepen onder de aandacht
te brengen.
- communiceren data (zaterdag 17 en zondag 18 september 2016) zodat hier in de
speltak- en groepsplanning rekening mee kan worden gehouden;
- aandragen projectleden die willen helpen deze tijdelijke klus te klaren.
Gegadigden kunnen zich rechtstreeks melden bij Maurits of John.
15.
Wily:

Rondvraag
De website van de regio is vernieuwd. Design is nu conform huisstijl van SN. Ook is de site nu
vanaf andere apparaten zoals tablet en smartphone te lezen.
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John:

Nogmaals het verzoek om SOL te checken op de geregistreerde leden van de regioraad.
- Jan Hilgersgroep, Pieter Maritz, de Emmagroep, De Willaergroep en de Musinga
Rijn hebben niemand geregistreerd staan. Verzoek dit z.s.m. alsnog te doen;
- Verzoek aan de overige groepen om te checken of e.e.a. nog actueel is.
De groepen zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste registratie in SOL. Alleen zo komt de
informatie ook aan bij de juiste personen!

Bob:

Is het mogelijk dat er een bericht geplaatst wordt op FB over de vernieuwde website. John
pakt dit op.

Joost: Wie heeft er een adres voor pionier-hout? Kees Jan heeft een adres.
Reijer: Bedankt de regioraad dat hij aanwezig mocht zijn. Hans wordt als vice-voorzitter uitgenodigd
voor het admiraliteitsweekend.
Liesbeth: Op 11 maart 2016 is er een gezamenlijk speltakoverleg. Er is gelijktijdig ook een
praktijkbegeleidersoverleg. Leden van de roverscouts zijn deze avond ook van harte welkom!
16.
Sluiting
Scouting Lunteren wordt bedankt voor de gastvrijheid. Wily dankt iedereen voor zijn / haar inbreng.
De vergadering wordt door Wily om 22.18 uur gesloten.

Actiepuntenlijst n.a.v. Regioraad 16 november 2016
datum

actie

wie

gereed

status

16 11
2015

VOG’s aanvragen voor leden zonder VOG

Alle
groepen

z.s.m.

Open

16 11
2015

SOL checken op geregistreerde leden van de
Alle
regioraad. Per groep minimaal één lid hiervoor groepen
registeren

z.s.m.

Open

16 11
2015

Facebook bericht plaatsen over nieuwe
website

John

z.s.m.

Open

16 11
2015

Overzicht vacatures meesturen met verslag RR

John

z.s.m.

Open
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