Notulen Regioraad
d.d. maandag 8 mei 2017

S
Locatie: OPV-Schoonoord | locatie Trappershof te Oosterbeek
Aanwezig: Zie presentielijst
1.
Opening & vaststellen agenda
De vergadering wordt om 20.06 uur geopend. Hans heet iedereen hartelijk welkom.
Er zijn vanavond 9 van de 15 groepen vertegenwoordigd, voldoende om vanavond direct besluiten te
kunnen nemen.
Na agendapunt 5. Wordt eerst agendapunt 12. Bestuursontwikkeling en aansluitend agendapunt
11. Landelijke Raad behandeld.
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
2.
Verslag en actielijst vorige Regioraad d.d. 14 november 2017
Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.
Actiepuntenlijst n.a.v. Regioraad november 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
Retourneren incassoformulier t.b.v. belasten
groepsrekening door regio
Nagaan wat huidige stand van zaken is m.b.t.
verkoop magazijn in Lelystad en dit terugkoppelen
aan de regioraad.
Activiteitenplan 2017 en presentatie evaluatie HaasIn16 meesturen met verslag
Aandragen kandidaten plaatsvervangend lid
landelijke raad
Doorgeven aan regiosecretariaat of wel of niet wordt
deelgenomen aan de regeling gebruik clubgebouw
08-05-2017: Is akkoord!

Alle groepen
Pieter Maritz
Willaergroep
Emmagroep
Die Wiltgraeff

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

Lopend
Lopend

15 mei 2016

Lopend

Robbert

z.s.m.

Gereed

John

z.s.m.

Gereed

Alle groepen

31-03-2017

Open

De Zwervers

31-12-2016

Gereed

09-05-2016
09-05-2016

14-11-2016
14-11-2016
14-11-2016

Nogmaals het verzoek aan de groepen om ook voor de 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 ledenaantallen / percentages zonder VOG van de eigen
groep. Het op orde hebben van de VOG’s is de verantwoordelijkheid van de groepen zelf!
3.
Post:

Ingekomen stukken
- Geen
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Mail:

-

SN: verslag LR dec
SN: LR stukken jun
SN: uitnodiging regiobezoek
Doel van regiobezoek is de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de regio te
inventariseren. Bijeenkomst van twee uur samen met leden van het regiobestuur,
de regiocoach, de praktijkcoach en/of coördinator Scouting Academy, iemand uit
de hoek regioactiviteiten en meerdere bestuursleden van Scoutinggroepen in de
regio. Denk aan ideeën die er zijn over het aan de slag gaan met de toekomstvisie
en de elementen uit het meerjarenbeleid. De afspraak voor het regiobezoek kan
tussen nu en de zomer 2017 plaatsvinden.
De volgende personen geven aan afhankelijk van de datum deel te willen nemen:
Anne Marie Janssen
Remco Ulrich
Erwin Kerk
Joost Zwamborn
Elianne
Hans de Gier
Rico Ligtvoet

-

groepsontwikkeling
trainingscoordinator / praktijkcoach
trainer
bestuurslid De Valleigroep / trainer
bestuurslid Die Wiltgraeff / hrm regio
bestuurslid Langenberggroep
bestuurslid Scouting Lunteren

De lijst zal worden aangevuld met minimaal een lid van een van de
activiteitenteams en het regiobestuur.
-

SN: wijziging SOL i.v.m. privacywetgeving
De wijziging maakt het mogelijk om je gegevens af te schermen in SOL. Deze zijn
dan niet langer voor iedereen zichtbaar. Sommige groepen schermen nu alles af
waardoor ook de regio niet meer bij de gegevens kan van leiding en hen dus niet
meer kan benaderen. Denk dus goed na voordat je van deze optie gebruik maakt.

4.
Mededelingen
Teamavond regiomedewerkers
Tijdens de teamavond voor alle regiomedewerkers hebben we stilgestaan bij de vraag “Waarom zet jij
je in voor scouting?”. Ook hebben de medewerkers een compliment ontvangen. Positieve en goed
bezochte avond!
5.
Visie & Beleid
Speerpunten 2017
Vier jaar geleden is het huidige beleidsplan vastgesteld. Jaarlijks wordt dit geëvalueerd. Voor dit jaar
zijn er nieuwe speerpunten vastgesteld zoals aangegeven in de met de agenda meegestuurde bijlage.
Er zijn geen vragen / aanvullingen vanuit de regioraad.
Voorstel TOET | workshops & verdiepingstrainingen
Remco geeft een toelichting op het voorstel.
1. De regioraad geeft aan dat er afhankelijk van het onderwerp behoefte is aan een dergelijke
training. De vraag is wel of het kader er een weekend voor wil opgeven. Remco geeft aan dat
het niet verplicht is het hele weekend te volgen. Wel opletten dat dingen niet dubbel gedaan
worden (b.v. Haas-In). Ook kijken of een twee uurs training voldoende is. Belangrijk ook een
stuk verdieping aan te bieden. De training komt nadrukkelijk niet in de plaats van de reguliere
training;
2. Besloten wordt de training te organiseren in de maand februari 2018.
6.
Scouting #2025
Project spelkwaliteit
Vanuit het meerjarenplan zijn een aantal projecten geformuleerd. Zo loopt bestuursontwikkeling reeds
binnen onze regio. Een ander project is spelkwaliteit. Aan dit traject nemen op dit moment vijf groepen
uit de regio deel. Het huidige traject wordt aangeboden vanuit SN. Bekeken wordt of we vanaf volgend
seizoen dit project zelf aan kunnen bieden als regio.
Groepen die deelnemen geven aan dat de uitdaging ligt bij het meekrijgen van de speltakleiding.
Hiervoor zijn diverse tools beschikbaar om de groepen hierin te ondersteunen.
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Activiteitenplan 2017
Aan de hand van een filmpje worden praktijkvoorbeelden bij groepen in het land getoond die aan de
slag zijn gegaan met een of meer van de vijf thema’s uit het activiteitenplan 2017. Er is een spel
ontwikkeld dat tijdens de Scout-In2017 beschikbaar komt. Deze kan binnen de groep ingezet worden
om binnen de eigen groep aan de slag te gaan met de thema’s.
7.
Financiën
Begroting 2017-2018
De begroting wordt besproken.
Bij de ledenactiviteiten worden de plusscouts apart opgenomen omdat zij deel kunnen nemen aan de
roverscoutsactiviteiten.
De regioraad stemt verder in met de begroting 2017-2018 en keurt deze goed.
8.

Jaarplanning 2017/2018

De open plekken van de activiteitenplanning worden ingevuld.
De regioraad stemt verder in met de nieuwe jaarplanning, deze wordt goedgekeurd.
9.
Kennismaken met OPV-Schoonoord
Lex Aalbers geeft een presentatie over de OPV-Schoonoord.
10.
Personele zaken en veranderingen binnen teams en bestuur.
(Her)benoemingen
Middels schriftelijke stemming worden de volgende personen door de regioraad herbenoemd:
- Robbert Gijsbertsen, lid landelijke raad
16 van de 17 stemmen voor, 1 blanco en 0 tegen
- Mathijs Halff, coördinator activiteitenteam explorers
9 van de 9 stemmen voor, 0 blanco en 0 tegen
Door het AB zijn reeds benoemd:
- Frank Blaauw, juridisch adviseur ondersteuningsteam
- Mariëlle Veenhof, kookstaf ondersteuningsteam
Door het AB zijn reeds herbenoemd:
- Nele Deville, lid activiteitenteam explorers
- Yorick Post, lid activiteitenteam explorers
- Maarten Odie, lid activiteitenteam roverscouts
- Marco Heusdens, webmaster
Wijzigingen vanuit de teams
WeB:
Margreet van den Born heeft besloten niet herbenoemd te willen worden.
Dennis Reinten is voortijdig afgetreden.
Vacatures
Hoewel er nieuwe aanwas is binnen de regio zijn er nog steeds diverse vacatures. Deze zijn
meegestuurd met het verslag. Deze graag onder de aandacht brengen binnen de eigen groep.
11.
Landelijke Raad
De volledige agenda LR staat op de website van SN.
Terugblik LR december 2016
-Behandeling punten agenda LR juni 2017
Zie de met het verslag meegezonden presentatie.
Meningsvormend deel
Vanuit de regioraad zijn er geen op- of aanmerkingen op het meningsvormend deel van de agenda.
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Besluitvormend deel
Voordrachten en stemming
De regioraad gaat akkoord met de (her)benoeming van Arwen van der Leeuw en Wilma Steehouwer.
Jeugd en Jongeren participatie
Jacqueline: In Engeland is een enquête gehouden onder jongeren. Daar kwamen een aantal leuke en
interessante punten uit naar voren. Robbert neemt het idee van een enquête mee naar de LR.
Voorstel waarderingstekens
Wily: De kosten van de huidige tekens zijn aan de hoge kant. Robbert neemt dit kostenaspect mee
richting de LR.
De regioraad ervaart het niet kunnen behalen van het hoogste niveau binnen de eigen groep als een
belemmering. De opbouw van de criteria moet belangrijker zijn dan het niveau in de
scoutingorganisatie waarop je actief bent (geweest).
De regioraad stelt voor dat naast dat de criteria opnieuw moeten worden vastgesteld ook duidelijk
moet worden wat er van de groepen die de aanvraag indienen wordt verwacht.
Vanuit de regioraad zijn er verder geen op- of aanmerkingen op het besluitvormend deel van de
agenda.
In het SN Fonds zit geld van de WJ 1995. De regioraad heeft tijdens de vorige regioraad het idee te
hebben dat het fonds langzaam wordt leeg getrokken. Dit is tegen de afspraken in. Robbert heeft hier
onderzoek naar gedaan en geeft aan dat hier geen sprake van is. Zie laatste pagina van de
presentatie LR.
Vragen m.b.t. de LR kunnen rechtstreeks via mail aan Robbert worden gesteld:
robbertgijsbertse@gmail.com.
12.
Bestuursontwikkeling
Voorstel bestuursontwikkeling traject 3
Er wordt een filmpje getoond waarin besturen hun ervaringen met het project bestuursontwikkeling
delen. Vanuit de regioraad wordt aangegeven deelname als erg waardevol te hebben ervaren. De
regio gaat akkoord met het voorstel voor een 3e traject bestuursontwikkeling. Bij voldoende plek
kunnen ook groepen met veel nieuwe bestuursleden deelnemen.
Vanuit de groepen die reeds hebben deelgenomen is gevraagd hoe we een vervolg kunnen geven
aan het traject. Met name ook hoe we ervoor kunnen zorgen dat groepen kennis en ervaringen uit
kunnen wisselen. Hier ligt een faciliterende taak voor de regio. Dit moet breed worden opgepakt.
Dezelfde vraag komt ook op andere plekken in de regio voor. Bv. bij het project spelkwaliteit is met
betrekking tot het project dezelfde vraag gesteld.
11.
Rondje teams
Gezien de tijd wordt dit agendapunt niet behandeld.
14.
Rondvraag
Kees Jan:
Joost Zwamborn:

- In Scouting Magazine kun je nu zelf vier pagina’s invullen. Een positieve
ontwikkeling!
- De Willaer heeft een tijdelijke noodlocatie;
- De samenvoeging van de Willaer- en de Valleigroep is op dit moment
lopend;
- Kampevent2017 is in juni. Meer informatie is te vinden op de website van de
regio;
- Heeft een mail ontvangen van een stagiair van de omgevingsdienst. Deze
doet onderzoek naar bouwsels bij clubhuizen. Hier vallen ook tenten onder. Bij
tenten vanaf 10 personen is melding nodig. John stuurt de toelichting die
Joost heeft ontvangen ter info mee met het verslag.
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15.
Sluiting
Hans dankt iedereen voor zijn / haar inbreng. De vergadering wordt door Hans om 22.39 uur gesloten.
Actiepuntenlijst n.a.v. Regioraad mei 2017:

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
Retourneren incassoformulier t.b.v. belasten
groepsrekening door regio
Aandragen kandidaten plaatsvervangend lid
landelijke raad

Alle groepen
Pieter Maritz
Willaergroep
Emmagroep
Die Wiltgraeff

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

Lopend
Lopend

15 mei 2016

Lopend

Alle groepen

31-03-2017

Open

09-05-2016
14-11-2016
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