Agenda Regioraad
d.d. maandag 13 november 2017

S
Locatie: Die Wiltgraeff | Geertjesweg(/Scheidingslaan) te Wageningen.
Aanvang: 20.00 uur
De Regioraad duurt tot 22.30 uur. Om de vergadering goed voor te bereiden en niet ter plaatse door lange items te worden
verrast hebben we eerder aangekondigd, dat last-minute zaken 1 week voor de vergadering moeten worden ingebracht. Dan
kunnen we deze voorbereiden en eventueel een voorstel doen aan de vergadering om een item te vervangen door het lastminute onderwerp.

AGENDA
1.

Opening en vaststellen agenda (Hans)

20.00 u.

2.

Verslag en actielijst vorige vergadering Regioraad dd. 17 mei 2017 (Hans)

Zie bijgevoegd verslag en actielijst

20.05 u.

3.

Ingekomen stukken (John)

20.15 u.

4.

Mededelingen

20.20 u.

5.

Financiën (Plien)

Verslag kascommissie, zie bijlage

Goedkeuren jaarrekening 2016/2017, zie bijlage

Goedkeuren voorstel bij jaarrekening, zie bijlage

Decharge penningmeester

Benoemen nieuw lid kascommissie

20.25 u.

6.

Jaarverslag (John)

Goedkeuren jaarverslag 2016/2017, zie bijlage

20.40 u.

7.

Kennismaken met De Zwervers Veenendaal | Girl Powerr Event! (Alice)

20.50 u.

PAUZE

21.05 u.

Personele zaken en veranderingen binnen teams en bestuur (John)

Zoektocht naar regiovoorzitter

Scoutsteam

Afgetreden zijn:
- Bas Roels, coördinator activiteitenteam bevers;
- Dennis Reinten coördinator activiteitenteam welpen;
- Joyce Wijnsouw, coördinator activiteitenteam kaderleden;
- Erwin Kerk, lid projectteam bestuursontwikkeling;

Afredend en niet herkiesbaar:
- Hans Plaat, vicevoorzitter;

Benoemen:
- Sander Gerritsen, coördinator a.i. activiteitenteam bevers;
- Samantha Welgraven, coördinator a.i. activiteitenteam welpen;

Door het AB zijn (her)benoemd:
- Janneke van Seters, lid activiteitenteam welpen;
- Erwin Kerk, trainer team TOET;
- Jan Frank Mulder, aspirant trainer team TOET;
- Wouter Frankenhuizen, aspirant praktijkcoach team TOET;
- Wendy van Rossum, redactie nieuwsbrief communicatieteam;

Wijzigingen vanuit de teams

21.15 u.

8.
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9.

Vacatures, zie bijlage

Landelijke Raad (Robbert)

Terugblik LR juni 2017

Behandeling punten agenda LR december 2017

Plv lid landelijke raad

21.25 u.

10. Scouting #2025 (Hans)

Regiobezoek

21.40 u.

11. Rondje teams
 Activiteitenteam bevers / welpen (Sander / Samantha)
 Activiteitenteam scouts (Plien)
 Activiteitenteam explorers (Matthijs)
 Activiteitenteam roverscouts (Bob)
 Team TOET (Remco)
 HRM (Elianne)
 Communicatieteam (Martijn)
 Ondersteuningsteam (Plien)
 Projectteam | groepsontwikkeling (Willy)
 Projectteam | bestuursontwikkeling (Jacqueline)

21.50 u.

12. Haas-In18 (John)
 Wijziging data – voorstel 29/30 september 2018 (i.v.m. Airborne Herdenkingen)

22.15 u.

13. Rondvraag (Hans)

22.25 u.

14. Sluiting (Hans)

22.30 u.
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