Verslag notulen Regioraad 4 juni 2007
1. Opening en vaststellen agenda
Frans opent de vergadering met het voorstellen van Mariëlle Wolters, medewerkster van het
steunpunt.
2. Presentatie steunpunt
Mariëlle geeft in een presentatie weer wat het steunpunt allemaal doet en wat de werkzaamheden
zijn voor 2007. Ze zijn bezig met het maken van een spellenboek. Opmerking van uit de groep is dat
er al veel van dergelijke boeken bestaan en dat veel dingen dubbel worden gedaan. Vervolgens
ontvangt iedereen een brochure van “de expert vrijwilliger”. Groepen die vandaag niet aanwezig zijn,
zullen deze brochure krijgen opgestuurd. Voor meer info: www.scoutinglimburg.nl
3. Gebruiksvergunning voor scoutinggroepen
Anton Teeuwissen (De Eburonen) is in gesprek geweest met de gemeente. Het is de bedoeling dat er
vanuit de Regio gezamenlijk een brief naar de gemeente gaat. Hiertoe worden er inventarisatielijsten
aan de groepen uitgedeeld. Groepen die niet aanwezig zijn krijgen deze lijsten opgestuurd. Het is de
bedoeling dat er een gebruikersvergunning geregeld wordt. Aangezien 40% van onze Regio die niet
de beschikking heeft over een eigen gebouw (parochie) kan dit voor problemen zorgen. De kosten
voor het aanvragen van de gebruikersvergunning zijn n.l. erg hoog. In de toekomst kan misschien
worden volstaan met een meldplicht maar de verantwoordelijk blijft. Zie bijgaande presentatie mbt
gebruiksverguningen.
M.b.t. tot de subsidie is er nog geen reactie vanuit de gemeente gekomen.
4. Notulen 19-3-2007
Geen opmerkingen.
Scouting WMO
Jim Janssenheeft de WMO nader bekeken en gesproken met wethouder Costongs. De gemeente
weet nog niet precies wat de bedoeling is. Wij gaan er in ieder geval mee door. Het voorstel is om
met de voorzitters bij elkaar te gaan zitten om de 6 puntendie voor scouting van belang zijn te
bespreken, Rob Noordhoek geeft hiertoe een voorzet. Dit jaar is een oefenjaar. Het volgend jaar zal
de WMO zeker van kracht zijn en zijn wij tenminste voorbereid. Rob heeft een presentatie gegeven.
De regio heeft het vermoeden dat nog niet veel groepen met de WMO bezig zijn. Een dezer dagen
volgt er een uitnodiging.
Grensdocumenten
Scouting Nederland weet het nog niet, dus nog steeds hetzelfde verhaal. Voor Duitsland geen
collectief paspoort mogelijk. België blijft onduidelijk. Wordt vervolgd, maar helaas blijft de
onduidelijkheid voor heet komende zomerkamp.
Landelijke raad 16-6-2007
De landelijke raad vraagt om de financiële stukken over 2006 goed te keuren. Bij deze.
Steunpunt Limburg
Frans heeft een gesprek gehad met de ad-interim voorzitter van het steunpunt en aangegeven wat er
leeft binnen onze regio. Frans heeft aangegeven dat het steunpunt zinnige dingen dient te doen en
mist hier het een en ander.
9 juni heeft Frans weer een gesprek. Het voorstel is er om tot het laatste van het jaar te wachten. De
regio heeft er niet veel zin in maar geeft ze nog een kans. Het steunpunt vertelt vaak dat wij dingen
zelf moeten doen. Op de manier zoals wij nu werken hebben wij het steunpunt niet nodig. Scouting
Nederland heeft de gewesten al afgeschaft. De Provincie geeft subsidie aan het gewest. De vraag is

wat gebeurt er met de subsidies. Wat doen andere regio’s? Misschien kan de regio subsidies
ontvangen voor projecten die overschrijdend zijn. Trainingen kunnen wij zelf verzorgen. Vragen
kunnen wij kwijt bij het landelijk bureau.
Verslag enquête speelruimte
De regio heeft groepen benaderd. De meesten geven aan dat er een tekort aan speelruimte voor
jongeren is. De wensen van CMCE, traject en kindervakantiewerk zijn hetzelfde. Indien er 4 van
dergelijke lokaties zouden zijn, zou dit voldoende voor Maastricht zijn.
5. In/uitgaande postxxxxxxx
Bronzen waarderingstekens voor Guido Dooyen en Peter Schols van Christus Koning en Harrie jr en
sn Ghijssen van St. Jozef.
Groepspost
- Nationale jamboree van 21-6 t/m 13-7 2008
- De omzetting van de groepsvereniging heeft veel vragen opgeroepen. Bij niemand is de
aanvraag binnen. Er schijnt veel vertraging te zijn opgetreden. Deze vertraging is opgetreden
door de vele vragen. Er zal een inloopavond komen, wanneer is nog niet bekend. Brief volgt.
Als je de beheerstichting in stand houdt, kun je taken door derden laten doen. Indien men
nog vragen heeft kan men naar Rob mailen. Er zal straks een eenduidige opvatting zijn voor
de diverse gemeenten.
6. Jaarplanning 2007-2008
Nationale scoutingdag op 22 maart.
Introductie training ontbreekt.
Data wordt zo snel mogelijk vastgelegd. Wat nog ontbreekt is Intercamp en de nationale Jamboree.
De HIT en de nationale scoutingdag vallen samen.
Bijgaand de nieuwe jaarplanning.
7. Regioactiviteiten
RSW: Eijsden was de winnaar. De RSW is goed verlopen evenals de LSW. Men is op zoek naar een
nieuwe lokatie. Kosten mogen rond de €600 incl. bedragen.
WKE: Net als voorgaande jaren slecht weer. Film gedraaid in het SMC. De groepen geven aan dat er
meer behoefte aan samen spelletjes doen is.
BDD: Goed verlopen, veel kinderen en promotie voor de Eburonen
8. Rondvraag:
Didi: 15 a 20 personen hebben interesse in de BHV-cursus. Dit zou een niet eenmalig iets zijn.
Eijsden/Berg en deEburonen hebben interesse. De regio neemt dit mee.
WJ2007: Een van de deelnemers van Maastricht mag de opening op Brownsea Island meemaken.
23 juni is de uitzwaaidag en 18 juli vertrekt de delegatie. De info zal in de laatste RIK komen. Daniëlle
zal contact opnemen met Luc Wijnands.
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