Notulen Regioraad
d.d. maandag 9 mei 2016

S
Locatie: Scouting Bennekom te Bennekom
Aanwezig: Zie presentielijst

1.
Opening & vaststellen agenda
De vergadering wordt om 20.03 uur geopend. Hans heet iedereen hartelijk welkom.
Er zijn vanavond 8 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. 16 november 2015
Geen opmerkingen en het verslag wordt, met dank aan John, vastgesteld.
Actiepuntenlijst n.a.v. Regioraad november 2015:
datum

actie

wie

gereed

status

16-11-2015
16-11-2015

VOG’s aanvragen voor leden zonder VOG
SOL checken op geregistreerde leden van de
regioraad. Per groep minimaal één lid hiervoor
registeren
Facebook bericht plaatsen over nieuwe website
Overzicht vacatures meesturen met verslag RR

Alle groepen
Alle groepen

z.s.m.
z.s.m.

Lopend
Lopend

John
John

z.s.m.
z.s.m.

Gereed
Gereed

16-11-2015
16-11-2015

Op dit moment staan er in SOL nog 155 leden geregistreerd zonder VOG. Dit zijn er zo’n 100 minder
dan tijdens de vorige regioraad. Verzoek aan de groepen ook voor deze laatste groep leden z.s.m.
een VOG aan te vragen. Dit conform het huishoudelijk reglement SN. De aanwezige groepen
ontvangen tijdens de vergadering een actueel overzicht met de leden zonder VOG van de eigen
groep.
Lijst met geregistreerde (plaatsvervangende) leden regioraad gaat rond. Deze graag controleren en zo
nodig door secretaris of gegevensbeheerder laten aanpassen in SOL. De Pieter Maritz, Musinga Rijn,
Willaergroep, Emmagroep en de Jan Hilgersgroep hebben op dit moment helemaal geen
(plaatsvervangend) lid geregistreerd staan in SOL. Aan deze groepen het verzoek dit alsnog te doen.
Alleen zo komt de informatie vanuit de regio bij de juiste personen aan en is duidelijk wie er namens
de groep stemrecht heeft. Zie ook de mail die onlangs is verzonden naar de groepssecretariaten.

3.
Post:
Mail:

Ingekomen stukken
‐ Rabobank: overeenkomsten nieuwe bankrekeningen
‐
-

SN: verslag LR nov
SN: LR stukken mei
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‐

Scouting Lunteren: Afdracht contributie admiraliteit
Wordt behandeld tijdens agendapunt 8. Financiën.
‐ Scouting Nederweert: NICES
Posters en flyers kunnen na afloop door de groepen worden meegenomen.
4.
Mededelingen
De regio heeft de afgelopen periode bankzaken verhuisd van de ABN‐AMRO naar de Rabobank.
Penningmeesters hebben hier een mail over ontvangen. Aan deze mail was een machtigingsformulier
voor automatische incasso toegevoegd. Dit voor het afschrijven van de regiocontributie en
deelnemersbijdragen voor activiteiten en trainingen waarbij in SOL wordt aangegeven dat deze van
de groepsrekening geïnd mag worden. Van de volgende groepen is de machtiging nog niet retour:
Scouting Bennekom, Tarsicius, de Spoorzoekers, OPV‐Schoonoord, Die Wiltgraeff en De Valleigroep.
Verzoek om alsnog de incassoformulieren te retourneren.
Opening vaarseizoen is bij de Musinga Rijn gedaan onder de vlag van de Giro ‘d Italia. Dit werd om
deze reden gesubsidieerd. Ze hebben hier een leuke dag van kunnen organiseren. Houdt de lokale
media in de gaten! Hier staan vaker suggesties in voor subsidiering. Een andere tip waarmee ook EUR
2.000,‐ in de wacht is gesleept is www.klimaatstraatfeest.nl. Musinga Rijn eindigde landelijk op een
tweede plek.
Coöperatiefonds Vallei en Rijn heeft de helft van de zonnepanelen gefinancierd bij de Zwervers.
5.
Haas‐In16, 17/18 september 2016
Maurits Meijer, projectleider Haas‐In16 doet verslag van de voortgang. Tijdens de Haas‐In16, de
regionale Scout‐In, staan deskundigheidsbevordering en ontmoeten centraal. De Haas‐In16 is voor
leiding, bestuur, roverscouts en plusscouts. Weekend vol workshops. Niets moet, alles mag! Naar
aanleiding van de evaluatie van de Haas‐In14 is besloten de Haas‐In16 op grote lijnen hetzelfde te
houden. Samenstelling projectteam verliep wat moeizaam maar inmiddels staat er een enthousiast
team. Het weekend gaat van start met een barbecue. ’s Avonds kan worden deelgenomen aan
workshops. Aanbod is op de zaterdagavond wat groter dan in 2014. Ook op zondagochtend en op
zondagmiddag kan worden deelgenomen aan verschillende workshops. Thema’s van de workshops
zijn: Besturen, Expressie, Sportief en Scouting. Ideeën voor fondsenwerving zijn welkom! Fijn als de
Haas‐In16 binnen de groepen wordt gepromoot! Inschrijving gaat binnen nu een twee weken van
start. Hoewel er ook individueel ingeschreven kan worden gaat de voorkeur van de organisatie uit
naar een groepsinschrijving waaraan de individuele aanmeldingen worden gekoppeld.
6.
Bestuursontwikkeling
Voorstel bestuursontwikkeling traject 2
Jacqueline Vredenbregt, projectleider bestuursontwikkeling informeert de regioraad over het tweede
traject bestuursontwikkeling. Zie de met het verslag meezonden presentatie. Tijden de presentatie
wordt het volgende filmpje vertoond: https://www.youtube.com/watch?v=2IL74V7mu04
Reacties van de besturen die aan bestuursontwikkeling traject 1 hebben deelgenomen:
Musinga Rijn: Veel interactie tussen de besturen. Dus niet alleen luisteren! Tweede avond direct in
de praktijk kunnen brengen dus heel hanteerbaar. Positief!
Die Wiltgraeff: Leuke is dat je binnen je bestuur dingen op pakt en pas op de plaats maakt.
Verbinding tussen de avonden en eigen bestuur werkt stimulerend. Erg zinvol!
Jhr. Schimmelpenninck: Op andere manier bezig zijn met de groep. Direct toepasbaar!
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Er is voor vijf tot zes groepen plek in het tweede traject. Fijn als er tussen de avonden een
bestuursvergadering kan wordt gepland voor de terugkoppeling van hetgeen tijdens de avond is
behandeld.
De regioraad stemt in met het voorstel voor het tweede traject bestuursontwikkeling.
7.
Groepsontwikkeling
Borging
Formeel is groepsontwikkeling afgewikkeld. SN heeft echter plannen voor borging en wil ook de
groepen die het traject nog niet hebben doorlopen de kans geven alsnog deel te nemen. Hoe e.e.a.
er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Eerste landelijk overleg staat gepland voor over een aantal
weken. Wily zal hier namens de regio aan deelnemen.
8.
Financiën
Stand van zaken tot nu toe
De stukken zijn meegestuurd met de agenda. Rijer Kok (Admiraliteit 16): waarom is de contributie
van de admiraliteit niet geïndexeerd? Voorstel deze standaard te begroten op laatste factuur van de
admiraliteit. Plien neemt dit mee.
Verder geen op‐ of aanmerkingen.
Begroting 2016‐2017
De begroting wordt besproken. Begrote bedrag voor afdracht aan de admiraliteit wordt aangepast
aan het bedrag van laatste factuur.
De regioraad stemt verder in met de begroting 2016‐2017 en keurt deze goed.
Admiraliteit | betaling contributieafdracht van niet‐ waterscouts voor waterscouts
Op dit moment draagt de regio contributie af aan de admiraliteit voor de bestuurlijke organisatie van
de admiraliteit. De niet watergroepen dragen hier dus aan bij. Afweging die in het verleden gemaakt
is is dat de watergroepen niet of nauwelijks aan regioactiviteiten deelnemen maar wel door middel
van de regiocontributie die zij betalen bijdragen aan deze regioactiviteiten. Afdracht admiraliteit valt
hier tegen weg. Regioraad besluit de huidige regeling te handhaven.
In 2003 zijn tussen de regio’s afspraken gemaakt over de hoogte van de afdracht aan de admiraliteit.
Afgesproken wordt dat de admiraliteit deze afspraken opnieuw gaat bekijken en opnieuw afstemt
met de regio. Ook wordt de regio voortaan geïnformeerd over de financiën. Begroting en financieel
verslag van de admiraliteit wordt vanaf nu beschikbaar gesteld aan de regio.
Gebruikmaken groepsmaterialen t.b.v. regioactiviteiten
Regeling gebruik blokhutten wordt geagendeerd voor volgende regioraad.
Bij het organiseren van regioactiviteiten worden steeds vaker door groepen huur in rekening
gebracht voor gebruik van groepsmaterialen. Dit zorgt ervoor dat de kostprijs omhoog gaat. Wat
vervolgens weer door de groepen zelf betaald moet worden. Als groepen niet langer meer willen
uitlenen maar willen verhuren zal de regio zelf tot aanschaf over moeten gaan. Dit zal de kostprijs
nog verder verhogen. Advies van de regioraad is niet steeds dezelfde groepen te vragen. De
regioraad is van mening dat, mits niet steeds dezelfde groepen gevraagd worden, kleine
groepsmaterialen gratis ter beschikking zouden moeten worden gesteld door de groepen. Het
regiobestuur zal dit uitwerken in een voorstel en deze voorleggen tijdens de eerstvolgende
regioraad.
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9.
Jaarplanning 2016/2017
De open plekken van de activiteitenplanning worden ingevuld.
Activiteiten van de admiraliteit worden nog gemaild en ook toegevoegd aan de regioplanning.
De regioraad stemt verder in met de nieuwe jaarplanning, deze wordt goedgekeurd.
10.
Personele zaken en veranderingen binnen teams en bestuur.
Benoemingen:
Middels schriftelijke stemming wordt de volgende persoon door de regioraad benoemd:
- Remco Ulrich, coördinator team TOET
8 van de 8 stemmen voor
Middels schriftelijke stemming worden de volgende personen door de regioraad herbenoemd:
- Wily Roelofs, regiocoach groepsontwikkeling
8 van de 8 stemmen voor
- Bob van den Eertwegh, coördinator activiteitenteam roverscouts
8 van de 8 stemmen voor
Door het AB zijn reeds benoemd:
- René Straatmann, praktijkcoach team TOET
- Karen Schellens, aspirant trainer team TOET
- Martijn Steenbergen, lid communicatieteam
Door het AB zijn reeds herbenoemd:
- Anouk Visscher, lid activiteitenteam scouts
Wijzigingen vanuit de teams:
Joanna Meurs en Mark van Maanen draaien mee in het WeB‐team.
Martijn Breuker is per direct gestopt als organisator scoutsteam.
Vacatures:
Er zijn diverse vacatures. Deze zijn meegestuurd met het verslag. Deze graag onder de aandacht
brengen binnen de eigen groep.
Bestuur heeft met aantal groepsvoorzitters gesproken over de invulling van de openstaande
vacatures. Idee is om samen (regio en groepen) gezamenlijk oud‐kaderleden en ondersteuningsteam
van de groepen te benaderen voor een functie binnen de regio. Vaak hebben de groepen hier een
pool voor. Regio wordt graag uitgenodigd als er een bijeenkomst voor deze mensen wordt
georganiseerd binnen de groep. Denk aan een reünie etc. Afgesproken wordt dat de groepen de
regio een jaarplanning stuurt. Regiobestuur vraagt deze via mail op.
11.
Team TOET
Trainingsseizoen loopt ten einde. Standaard aanbod is dit jaar doorlopen. Elders opgedane
competenties worden steeds beter ingezet. Teamleiderstraining is goed bezocht. Op een groep na
hebben alle groepen een praktijkbegeleider. Er zijn een aantal groepen die de laatste jaren niet
hebben deelgenomen aan Scouting Academy. Hier komt aankomende seizoen een tweede training
voor naast de reguliere training. Dit wordt verder afgestemd met de desbetreffende
praktijkbegeleiders. Trainingsteam is uitgebreid met een praktijkcoach en een trainer. We missen
nog een training voor explorers. Dit werd tot nu toe aangeboden door Steunpunt Gelderland. Team
TOET is zich aan het oriënteren om dit ook binnen Regio Neder Veluwe op te starten.
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12.
Landelijke Raad.
Terugblik LR december 2015
‐‐
Behandeling punten agenda LR 11 juni 2016
Zie de met het verslag meegezonden presentatie.
Meningsvormend deel
Is voor iedereen toegankelijk. Als je mee wilt kun je je aanmelden bij Robbert.
Besluitvormend deel
Voordracht en stemming
Zie presentatie.
Jaap Boot geeft een korte toelichting m.b.t. Wendy Beenakker.
Robbert doet een oproep om te reageren op de vacature lid financiële commissie. Bij interesse kan
contact worden opgenomen met Robbert.
Evaluatie programma Groepsontwikkeling
Zie presentatie. Geen op‐ of aanmerkingen.
Jaarverslag Scouting Nederland 2015
Zie presentatie. De regioraad stemt in met het jaarverslag.
Het magazijn in Lelystad staat nog steeds te koop. Afwaardering is reeds gedaan. Het is van belang
dit te blijven monitoren. Robbert gaat na wat de stand van zaken is op dit moment en koppelt dit
tussentijds terug aan de regioraad.
Evaluatie meerjarenbeleid 2011‐2015
Zie presentatie. Geen op‐ of aanmerkingen.
Van toekomstvisie naar praktijk
Zie presentatie.
John en Plien hebben de ondersteuningsconferentie bezocht. Er is daar met name gekeken welke
ondersteuning belangrijk is en wie deze geeft, land of regio. Opvallend is het verschil in kwaliteit van
de verschillende regio’s. Hierdoor is onderlinge afstemming van welke ondersteuning er kan worden
geboden lastig!
7 november 2016 zal gebruikt worden om de nieuwe toekomstvisie verder uit te diepen voor de
groepen. Ook zal dan de activiteitenplanning voor het aankomende jaar gereed zijn.
Er is veel ruimte voor de groepen om zelf met de gewenste thema’s aan de slag te gaan.
Afgesproken wordt dat Robbert richting de LR meeneemt dat, mocht e.e.a. leiden tot een
contributieverhoging, de groepen hier voortijdig over geïnformeerd worden. En zo niet verrast
worden met een contributieverhoging op de korte termijn.
Vragen m.b.t. bovenstaande punten kunnen rechtstreeks via mail aan Robbert worden gesteld:
robbertgijsbertse@gmail.com.
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Binnen het regiobestuur is er nog een vacature voor plaatsvervangend lid LR. Geïnteresseerden
kunnen dit kenbaar maken bij Robbert of het regiobestuur.
13.
Visie & Beleid
Het meegestuurde beleidsstuk wordt ongewijzigd goedgekeurd door de regioraad.
14.
Activiteiten van de teams
Overzicht is ter informatie meegestuurd met de agenda. Er zijn geen op‐ en / of aanmerkingen.
WeB‐najaarsspel was zeer geslaagd. Inzet van Mad Science erg positief! Tijdens Haas‐In16 komt hier
een vervolg op middels een workshop voor leiding. Het WeB‐team heeft ook voor het voorjaarsspel
week een leuke uitdagende activiteit op het programma staan! Hier kan nog voor worden
ingeschreven.
15.
Rondvraag
Chris Tijmen:

Oproep voor activiteiten voor vluchtelingen. Er wordt door diverse regio’s en
groepen in het land iets georganiseerd. In Ede zijn de groepen in gesprek om
gezamenlijk iets aan te bieden aan de vluchtelingen die in Ede worden
opgevangen.

Elianne Rookmaker:

Die Wiltgraeff viert dit jaar het 100 jarig jubileum. In de loop van het jaar zal
er o.a. nog een reünie plaatsvinden waarvoor ook de regio wordt
uitgenodigd. Zie ook agendapunt 10.

Reijer Kok:

De door de admiraliteit aangeboden opleidingen voor het waterwerk zijn dit
jaar goed verlopen. Van de Roode Toren waren er vier deelnemers waarvan
er drie geslaagd zijn voor het roeien! Proficiat!
In 2018 vindt er weer een Nawaka plaats. Dit keer voor het eerst op het
Scouting Landgoed Zeewolde.

Jaap Boot:

Wees blij hoe het draait in Regio Neder Veluwe ten opzichte van veel andere
regio’s. Hans bedankt Jaap voor dit compliment!

16.
Sluiting
Hans dankt iedereen voor zijn / haar inbreng. De vergadering wordt door Hans om 22.31 uur
gesloten.

Actiepuntenlijst n.a.v. Regioraad 9 mei 2016
datum

actie

wie

gereed

status

16-11-2015
16-11-2015

VOG’s aanvragen voor leden zonder VOG
SOL checken op geregistreerde leden van de
regioraad. Per groep minimaal één lid hiervoor
registeren

z.s.m.
z.s.m.

Lopend
Lopend

09-05-2016

Retourneren incassoformulier t.b.v. belasten
groepsrekening door regio

Alle groepen
Pieter Maritz
Musinga Rijn
Willaergroep
Emmagroep
Jan Hilgersgroep
Sc. Bennekom
Tarsicius
Spoorzoekers
OPV-Schoonoord
Die Wiltgraeff
De Valleigroep

15 mei 2016

Open
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09-05-2016
09-05-2016
09-05-2016
09-05-2016
09-05-2016

09-05-2016

Promoten Haas-In16 | weekend van 17/18 september
binnen de groepen
Met admiraliteit hoogte van de afdracht aan
admiraliteit door regio afstemmen.
Updaten regeling gebruik clubgebouw en opstellen
voorstel gebruik groepsmaterialen.
Planning admiraliteit verwerken in regioplanning
Opvragen jaarplanning groepen. Dit om bijzondere
activiteiten waarbij oud kaderleden en
ondersteuningsteams aanwezig zijn te kunnen
bezoeken t.b.v. vrijwilligerswerving.
Nagaan wat huidige stand van zaken is m.b.t.
verkoop magazijn in Lelystad en dit terugkoppelen
aan de regioraad.
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Alle groepen

1 sep 2016

Open

Regiobestuur

7 nov 2016

Open

Regiobestuur

7 nov 2016

Open

John
Regiobestuur

z.s.m.
z.s.m.

Open
Open

Robbert

z.s.m.

Open
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