Verslag regioraad 30 juni 2003
Aanwezig: zie presentielijst
Afgemeld: St.Jozef/Meerssen, St.Lambertus, Ferry de la Haye en Joop Wilders (regio)
Deel 1.
1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering met een extra woord van welkom aan Paul Weijenberg
(Steunpunt Scouting Limburg) en Miriam l'Herminez (Leeuwenborghcollege), die ons vanavond
wijzer zullen maken omtrent het LES-project.
Gastheer Scouting St.Jan, in de persoon van Stan Lubsina, verhaalt over de historie van de groep:
het jongerenwerk is in deze buurt actief vanaf 1936; tot in de jaren '70 zijn ze aangesloten bij
Jong Nederland; daarna volgt de overstap naar Scouting Nederland.
De huidige locatie dateert van 1981; de verbouwing gebeurde deels in eigen beheer, met name
door de oudervereniging.
Momenteel worden er acties ondernomen t.b.v. nieuwe huisvesting. Het gebouw is reeds gedeeltelijk gesloopt, wat noopt tot improvisatie. Onderhandelingen met o.a. gemeente zijn in volle
gang.
Mededelingen:
N.a.v. artikel "gebruiksvergunning", Scouts Info nr.2/mei 2003: vragen via de accomodatieconsuLent (033-4960260 of ac@scouting.nl); evt. via de regio.
Een aantal Verklaringen van Bevoegdheid worden uitgereikt n.a.v. de Veegtraining.
Training en vorming staan hoog in het vaandel binnen de regio, dus volgend seizoen zal hier
wederom actie op volgen vanuit de eigen regio!
2. Notulen regioraad 17 maart 2003
Blz.1; ad.4:

er zijn gesprekken gaande met een kandidaat-voorzitter; Han blijft aan tot de
nieuwe voorzitter aangesteld is.
Blz.2; ad.5: Don Bosco en sc.Eijsden hebben deelgenomen aan de LSW; een leuke ervaring!
De landelijke organisatie is wel heel anders dan de regionale. Een rapportage volgt
nog in de RIK.
Blz.2; ad.deel 2: een uitnodiging van het CNME om volgend voorjaar deel te nemen aan een (kader)activiteit in het nieuwe gebouw in Jekerdal. Nadere info hierover volgt nog t.z.t.
3. In/uitgaande post
Verslag bijeenkomst regio programma- en trainersmedewerkers Explorers; 29 maart 2003;
Samenvatting Landelijke Raad 21 juni 2003;
Groepszending mei 2003, met o.a.:
• Scout In september 2003
• Jota/Joti oktober 2003
• Nationale Jamboree zomer 2004
• Verzekeringen via Scouting Nederland
• Info kampformulieren
• Clubactie
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4. Regiozaken/activiteiten
Trainingen:
De aparte regiotraining staat vermeld op de kalender van Steunpunt Scouting Limburg (SSL).
Frank Claus heeft bedankt voor zijn functie als trainingscoördinator; zijn taak wordt nu
overgenomen door Arno Ramaekers.
De veegtraining is goed bevallen bij de deelnemers.
(St.Theresia) N.a.v. de afgelaste Beverdoedag en WKED-dag is de vraag ontstaan om een
regenprogramma in te bouwen in dit stageproject, zodat dit ook gebruikt kan worden in de
groepen zelf op de bewuste dag?!
(St.Gerlach) Het uitvallen van de logeertraining voor beverleiding geeft problemen in de groep
qua kampbevoegdheid. Dit probleem speelt al jaren, en het is moeilijk de motivatie voor training
in deze erin te houden. Mogelijk kan er een bundeling van kamptraining plaatsvinden? Of is er de
mogelijkheid voor een indoortraining?
De kampontheffing bestaat niet meer; de uiteindelijke kampverantwoording ligt nu bij de groep
zelf! SSL houdt de vinger aan de pols.
Vacatures:
Er is met name grote behoefte aan nieuwe trainers; zeker nu de trainingen in eigen regio gehouden gaan worden.
Jaarplanning seizoen 2003-2004:
Binnenkort ook vermeld in de RIK!
5. LES-project: "Leeuwenborgh en scouting"
Paul Wijenberg (SSL) en Miriam l'Herminez (Leeuwenborgh) geven nadere uitleg over het
stageproject, waarbij leerlingen van het Leeuwenborghcollege hun (club)stageperiode kunnen
volbrengen bij scouting.
De leerlingen van Leeuwenborgh die de HBO-opleiding volgen voor SPW (Sociaal Pedagogisch
Werk) of SCW (Sociaal Cultureel Werk) komen in aanmerking voor deze stage. Op termijn wordt
ook het CIOS (Sportopleiding) benaderd voor dit project.
Scouting is officieel erkend als stageplaats door de OVDB: een landelijke organisatie ter controle
van (onderwijs)instellingen. De eindtermen van scouting, die veelal overeen komen met die van
de opleiding, en de goede organisatie van scouting waren debet aan deze erkenning.
Het LES-project loopt inmiddels een jaar in de regio Westelijke Mijnstreek. De reacties zijn
positief. De extra (tijds)investering vanuit de scoutinggroepen valt nogal mee.
De stage vindt plaats in het hele scoutingseizoen c.q. lesjaar, met alle daarbij behorende activiteiten: opkomst, vergaderingen, kamp/bivak, etc.
Vrijstelling van het volgen van een scoutingtraining wordt vooralsnog niet gegeven, aangezien de
specifieke scoutingelementen niet aan bod komen tijdens de opleiding. E.e.a. zal wel op termijn
nader bekeken gaan worden.
Vanuit onze regio zal Lizzy Bovens contactpersoon zijn inzake dit LES-project. Evt. gegadigden
kunnen bij haar terecht voor meer informatie.
6. Rondvraag
Jan van Gent:
Sc.Bunde:
St.Gerlach:
Sterre der Zee:

dank voor de aanwezigheid tijdens de jubileumdag!
heeft de kosten voor de gebruiksvergunning terug gekregen als subsidie.
afgelopen mei een geslaagd jubileumweekend i.v.m. 65-jarig bestaan van de
groep; zondag 29 juni vindt de jaarlijkse rommelmarkt op St.Pieter plaats.
groot gebrek aan met name gidsenstaf; er zijn wel voldoende kinderen, maar
de teamleidster draait zowel kabouters als gidsen, en deze belasting wordt te
groot! De samenwerking met St.Lambertus loopt goed.
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Don Bosco:
Eburonen:
Regio:

Scouting Limburg:

heeft een telefoontje van Natuurmonumenten gehad i.v.m. rommel bij de
ponyclub; een onterechte beschuldiging, die doorgegeven zal worden via het
CNME.
vraag naar gezamenlijk vervoer naar de Scout In? E.e.a. zal nader bekeken
worden.
* de Beverdoedag en de WKED-dag zullen worden verplaatst naar resp. 13
en 27 september a.s.
* op donderdag 11 december vindt er weer een Lightparade plaats, gekoppeld aan de actie "kint geer de pot op" (t.b.v. mobiele toiletwagens gehandicapten).
* Pinksteren 2005 vindt op het terrein van St.Jozef/Cadier en Keer Intercamp
plaats.
SL wil graag af van de overkoepelingsorganisatie JJOL (Jeugd- en Jongeren
Organisatie Limburg) i.v.m. tijdsinvestering.
N.a.v. de reorganisatie binnen de Provincie zal ook de samenwerking binnen
de overkoepeling nader bekeken worden. Wanneer dit resulteert in meer
uren voor scouting profiteren de groepen hier zeker van.
Tevens hebben deze veranderingen ook gevolgen voor het subsidieverhaal.

Deel 2.
"Scouting en Huisvesting"
Van de aan de groepen toegestuurde vragenlijsten inzake de huisvesting van scouting in onze
regio zijn een 14-tal formulieren geretourneerd. Een eerste inventarisatie leert dat de meeste
groepen op redelijk korte termijn financieel zullen moeten investeren in hun gebouw. Hetzij op
basis van onderhoud, hetzij ten gevolge van de ARBO-wet.
Er zal vanuit de regio een overzicht gemaakt worden t.a.v. deze huisvesting. Indien haalbaar zal
dan in het najaar een bericht c.q. noodkreet richting de lokale politiek gaan.
Nadere informatie volgt t.z.t.
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering, met dank aan onze
gastheer scoutinggroep St.Jan!

DS/notulen rr 9-300603
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