Notulen Regioraad
d.d. maandag 18 mei 2015

S
Locatie: OPV‐Schoonoord te Oosterbeek
Aanwezig: Zie presentielijst

1.
Opening & vaststellen agenda
De vergadering wordt om 20.06 uur geopend. Wily heet iedereen hartelijk welkom. Fijn dat de
opkomst zo hoog is!
Er zijn vanavond 12 van de 17 groepen vertegenwoordigd, voldoende om vanavond direct besluiten
te kunnen nemen..
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.
Verslag en actielijst vorige Regioraad dd. 17 november 2014
Geen opmerkingen en het verslag wordt, met dank aan John, vastgesteld.
Actiepuntenlijst is afgewerkt.
3.
Post:

Mail:

Ingekomen stukken
‐ SN: groepszendingen
- SN: Spelbrochure Bever‐Doe‐Dag 2015
- Brief uitnodiging admiraliteit
- Brief SN regioboom
‐
-

SN: verslag LR nov
SN: LR stukken jun

4.
Mededelingen
Waarderingstekens:
Afgelopen april zijn 2 koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan Gerrie Verbeek Tarcisius / Wim
Verbeek Emma, gefeliciteerd!
#2025
19 april was er een bijeenkomst op Papendal voor Scouting #2025. Ongeveer 400 mensen waren
aanwezig om te praten over de toekomst van Scouting Nederland. Vervolg op 15 september. (Zie ook
presentatie Robbert LR)
LSW
Scouting Bennekom PV en Emma Scouts gaan de regio vertegenwoordigen op de LSW.
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Regioboom
Boom: Zie brief Sc NL. Er wordt gestemd om of we de EUR 500,‐ voor de boom willen betalen. 8 voor,
2 tegen, 2 blanco. Idee wordt geopperd om te kijken of er 46 bordjes, voor iedere regio een bordje,
kunnen komen.
5.
Financiën
Stand van zaken tot nu toe
De stukken zijn meegestuurd met de agenda en worden besproken. Vraag is waarom er pas EUR 46,‐
is uitgegeven voor regioactiviteiten. Dit komt omdat de bonnen van diverse activiteiten nog niet zijn
ingeleverd en nog niet verwerkt zijn terwijl de inkomsten vanuit o.a. baropbrengsten wel ingevoerd
zijn.
Begroting 2015‐2016
De begroting wordt besproken. Er wordt uitgelegd wat het verschil is tussen het contributiebedrag
en de kostprijs per lid. (Overheadkosten voor de regio, benoemd onder kopje bestuur in de
begroting.)
Contributiebedragen gaan niet omhoog, het contributiebedrag voor de explorers gaat iets omlaag en
wordt gelijkgetrokken aan de scouts.
Nieuwe kascontrolecommissie
Hugo had zich opgegeven als nieuw lid van de kascontrole maar omdat hij zich verkiesbaar stelt als
voorzitter hebben we een nieuw lid nodig. Marcel Westenberg wil stelt zich beschikbaar als lid
kascontrolecommissie.
6.
Jaarplanning 2015/2016
De open plekken van de activiteitenplanning worden ingevuld.
De regioraad stemt in met de nieuwe jaarplanning, deze wordt goedgekeurd.
7.
Personele zaken en veranderingen binnen teams en bestuur.
Benoemingen:
Voor de benoemingen wordt een stembriefje uitgedeeld. De volgende personen worden door de RR
benoemd:
‐Youri Laan, coördinator activiteitenteam Scouts ‐ 12 voor, 0 tegen, 0 blanco
‐ Elianne Rookmaaker, teamcoach HRM ‐12 voor, 0 tegen, 0 blanco
‐ Bas Roels, coördinator activiteitenteam Bevers ‐ 12 voor, 0 tegen, 0 blanco
Door het AB zijn de volgende personen reeds (her)benoemd:
‐ Plien Nooij, lid ondersteuningsteam | uitleen materiaal
‐ Joep van Dijk, lid activiteitenteam Scouts
‐ Bas Roels, lid activiteitenteam WeB
‐ Corine de Gruijter, lid activiteitenteam WeB
‐ Dennis Reinten, lid activiteitenteam WeB
‐ Jan Pasman, lid activiteitenteam Scouts
‐ Martijn Breuker, lid activiteitenteam Scouts
‐ Joost Zwamborn, trainer team TOET
‐ Christa van de Peppel, trainer team TOET
‐ Jacqueline Vredenbregt, projectleider Bestuurscoaching
‐ Anne Marie Janssen, coach Bestuurscoaching
‐ Wily Roelofs, coach Bestuurscoaching
‐ Erwin Kerk, coach Bestuurscoaching
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Voorstellen beoogd voorzitter Hugo van Nimwegen:
Vorige regioraad heeft Wily aangegeven dat hij gaat stoppen als voorzitter van de regio. Hugo gaat
stoppen als voorzitter bij de Zwervers en heeft een gesprek gehad met het DB van de regio en
aangegeven dat hij open staat voor de functie van voorzitter. Hij stelt zich voor: Hugo is via zijn zoon
bij Scouting De Zwervers gekomen en gestart als penningmeester. Daarna is hij voorzitter geworden.
Hij is nog niet klaar met Scouting en heeft wel zin in een taak binnen het regiobestuur.
Wijzigingen vanuit de teams:
Webteam: Harro Tates gaat het stukje website oppakken samen met Marco Heusdens.
Vacatures:
Secretaris: Nog geen reactie op de vacature van secretaris, willen de groepen deze vacature nog even
onder de aandacht brengen? Flyer graag nog meesturen met het verslag.
Coördinator communicatie: Fijn als de regio weer wat vaker in de pers terecht komt en als de info
vanuit de regio naar de groepen binnen de regio d.m.v. bijvoorbeeld de digitale nieuwsbrief weer
opgepakt kan worden. Als er gegadigden zijn voor deze functie of mensen die we kunnen vragen,
graag een reactie naar het regiobestuur.
Bij de activiteitenteams zijn er ook nog plaatsen open, zie vacature‐overzicht.
8.
TOET
Geen lid van TOET aanwezig. Moduletraining tweede weekend is geweest. Was een succes. Volgend
jaar weer twee weekenden ingepland. Het nieuwe bedrag voor de moduletraining is EUR 105,‐ pp.
9.

Presentatie Emmagroep

10.
Landelijke Raad
Presentatie Landelijke Raad.
Terugkijken naar LR november 2014. (Hiervan is een uittreksel eind 2014 verstuurd naar de groepen.)
Robbert bespreekt de presentatie (zie bijlage).
Punt bouw nieuw magazijn: Vragen naar een realiteitsonderzoek op verkoop huidige pand en
kostenraming van transportkosten etc.
Punt oprichten rechtspersoon: Hoe is de financiële binding met ScNL? Robbert moet daarover nog
meer informatie ontvangen. Zorgen over dit punt worden landelijk breed gedeeld! Een uitdaging
voor de Landelijke Raad!
Punt #2025: thema’s #2025 worden ook doorgestuurd naar de regioraad. 15 september wordt hierop
verder gebouwd.
Als er nog vragen en opmerkingen zijn na het versturen van de stukken kunnen die rechtstreeks naar
Robbert gemaild worden.
11.
Groepsontwikkeling stand van zaken
Eind maart is de laatste groep binnen de regio de groepsontwikkeling gestart. We zijn een van de
twee regio’s in Nederland waarvan alle groepen mee hebben gedaan met de groepsonwikkeling.
12.
Bestuurscoaching
OPV‐Schoonoord / Jhr. Schimmelpenninck / Emma willen graag meedoen.
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Die Wiltgraeff / Vallei / Zwervers / Scouting Lunteren laten nog weten of ze meedoen met de eerste
ronde bestuurscoaching.
Scouting Bennekom stelt het nog even uit en doet niet mee met de eerste ronde.
Groepen die zich willen inschrijven: per groep graag doorgeven aan John met hoeveel personen de
groep deelneemt. (3 tot 4 personen per groep zou prettig zijn. Wel praktisch als het telkens dezelfde
mensen zijn. Het programma bouwt op…) De werkgroep bestuursontwikkeling neemt daarna contact
op met de deelnemende groepen.
13.
Visie en beleid
Als bijlage toegestuurd. Er zijn een aantal nieuwe speerpunten opgesteld, die worden door Wily
toegelicht.
14.
Activiteiten teams
Als bijlage toegestuurd. Geen vragen.
15.
Rondvraag
Joost: Aandacht voor het Gelders Kamp Event op 5/6/7 juni. (Vervanging voor de oude
kamptraining). Leuke van de nieuwe opzet is, dat het ook leuk is om mee te doen is voor
“oude leiding” en voor nieuwe leiding. Er is voor ieder wat wils en je kan kiezen wat je wil
gaan doen. Er kan nog ingeschreven worden tot 1 juni. Ook alle praktijkbegeleiders zijn
uitgenodigd om op de zaterdagmiddag te komen kijken en zo ook te zien en overleggen hoe
je de leiding in de groep de kampkwalificaties kan laten halen.
Wily:

LSC gaat in overleg met het Steunpunt op het gebied van trainingen; Wily gaat er met Thamar
naar toe om te kijken naar het aanbod etc. Dit ook om te voorkomen dat Huis van de
toekomst buiten Scouting om dingen gaat aanbieden.

16.
Sluiting
De vergadering wordt door Wily om 22.12 uur gesloten.

Actiepuntenlijst n.a.v. Regioraad 18 mei 2015
datum

actie

wie

gereed

status

18 05
2015

Flyer secretaris vacature meesturen met
verslag regioraad.

John

Voor 1
juni 2015

Open

18 05
2015

Aangeven bij John of en met hoeveel
personen de groep meedoet met de
bestuurscoaching

Alle
groepen

Voor 1
juni 2015

Open
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