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1.

Opening en vaststellen agenda

Ondanks het voetballen toch nog een redelijke opkomst.
Bijgaand de presentielijst

2.

Landelijke bestuur

Hein Aangenendt, regioconsulent van het landelijk bureau geeft een presentatie waar men ingaat op het 100% Scouts spel, een
soort triviant, het project 2010 en de nieuwe kleding. Over de nieuwe kleding is nog niet veel te vertellen alleen dat men een
pakket van eisen heeft samengesteld. Zie bijlage voor presentatie.
Voor informatie kan men kijken op www.100jaar.scouting.nl
Het manifest zal plaatsvinden op 15 mei 2010.

3.

Gemeente Maastricht, herijking subsidies, voortgang gebruikersvergunning

Men geeft aan dat men vindt dat er weinig overleg heeft plaatsgevonden tussen de stichtingsbesturen en de regio. Het DB geeft
aan dat de regioraden voor de groepsbesturen zijn en niet voor de stichtingsbesturen. De groepsbesturen kunnen wel het een
en ander terugkoppelen naar de stichtingsbestuur.
Van de gemeente is de eerste nieuwsbrief ontvangen. Men heeft geen voorlopige berekeningen ontvangen. De gemeente heeft
het DB niets laten horen. Het DB heeft wel met enkele groepen gepraat. Dit betrof groepen waarbij meerdere groepen van één
gebouw gebruikmaken.

Subsidies.
Het Regio-DB heeft een bepaald traject doorlopen. Men had inbreng bij de commissie Welzijn. Eind 2007 zou de subsidie gaan
veranderen. In 2008 zal het subsidiebeleid er als volgt uitzien:
a. een vast bedrag
b. per lid een bedrag
c. extra subsidie voor specifieke doeleinden
Het DB heeft de gemeente gewezen op het effect dat door het veranderde subsidiebeleid kan ontstaan. Men heeft 1 jaar
gekregen voor de voorbereidingen. 2008 is een overgangsjaar. In 2009 zal het nieuwe subsidiestelsel van kracht gaan en van
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toepassing zijn voor alle scoutinggroepen. De gemeente heeft berekeningen gemaakt en deze zijn aangepast. De gemeente
heeft met het DB gepraat omdat men geen duidelijke beeld had van een paar scoutinggroepen.
Iedere groep heeft zijn eigen verantwoordelijkheid omtrent de subsidieregeling. Indien men over veel leden beschikt wordt dit
gewaardeerd door de gemeente. De gemeente wil met een contactpersoon praten en niet met alle groepen afzonderlijk. Men
zal m.b.t. de subsidieregeling de aantal leden in maart en september gaan tellen. Het totale subsidiebedrag blijft 3 jaar
hetzelfde. Indien men meer leden krijgt zal men door de verdeelsleutel minder subsidie per kop ontvangen.
Men adviseert groepen die er financieel erg achteruit gaan de politiek te gaan op zoeken.
Volgens het DB wilt de gemeente terug naar zo’n 7 scoutinggroepen in Maastricht. Dit is voor de gemeente goedkoper. Sommige
scoutinggroepen kunnen niet veel contributie vragen aan de leden door de financiële situaties thuis. Dit zijn net de wijken waar
de gemeente wil dat de kinderen niet op straat rondzwerven .
Indien een groep wil dat het DB met de gemeente gaat praten kan men dit bij Jan Janssen aangeven. Let wel, de regio neemt
geen beslissingen. Een voorstel wordt gedaan om de media op te zoeken indien de subsidieregeling voor grote problemen gaat
zorgen.

Gebruikersvergunning.
De regio heeft brieven van scoutinggroepen gekregen waarin staat dat men binnen een bepaalde tijd voorzieningen m.b.t. de
gebruikersvergunning moet treffen.
Het DB heeft geprobeerd met Constongs contact op te nemen maar deze is niet bereikbaar.
Men heeft op 30 mei j.l gesproken met John Spijkerman en John van de Boom. De dwangsommen zijn opgeschorst. Een idee is
om samen met alle scoutinggroepen te kijken naar het aanleggen van alarmeringen. Dit is dan goedkoper. Overheidshalve zou
alles in oktober gereed moeten zijn.
De verhuurder dient er voor te zorgen dat gebouwen technisch in orde zijn. Groepen worden verzocht brieven m.b.t. de
gebruikersvergunning door te sturen naar het DB.

4.

Mededelingen regiobestuur, stichtingsbestuur

Anne Frank en Sint Jan uit Heer gaan fuseren per 1-1-2009.

Het stichtingsbestuur functioneert niet volgens het huishoudelijk reglement. De stichting van de regio gaat veranderen met
name mbt de personele bezetting, deze zal het DB volgen. Hier hoeft volgens de statutten niet over gestemd te worden.

5.

Benoeming Meriam van de Ven
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6.

Financiën, jaarstukken

Rene van Wunnik geeft de financiële situatie weer over de jaren 2006 en 2007. Er is kascontrole geweest door Jo Dackus en
Toon Thewissen. Deze was goed. Men zoekt nog een vrijwilliger om het volgend jaar een kascontrole uit te voeren.
Indien men naar de stukken van het landelijk bureau kijkt ziet men dat er diverse adviseurs worden aangetrokken die 1/3 van de
totale kosten op zich nemen. Dit terwijl er 2 jaar geleden diverse personen bij het landelijk bureau moesten vertrekken.
Men verzoekt de groepen aan de regio mede te delen hoe men denkt over de scoutingkleding. Het gaat er ook niet zo zeer om
wat de bestuur, leiding vindt van de kleding maar de kinderen. Zij moeten de kleding wel dragen. Men is bang dat de kinderen
de blouse niet dragen. Men geeft wel aan dat staf hierin een voorbeeldfunctie hebben.
Rob zal dit meenemen naar de landelijke raad.

7.

Notulen regioraad 3 maart 2008

Punt 3. Subsidieregeling zal eerder plaatsvinden dan 2010 n.l. 2008.
Notulen zijn goedgekeurd.

8.

In/uitgaande post

Niets.

9.

Afgelopen en komende activiteiten

RSW
Berichtgeving vooraf was laat. Op de RSW is alles soepel verlopen. De opdracht was pittig zeker gezien de korte tijd aan
voorbereiding. Wat moet men doen indien er problemen ontstaan tussen de jeugdleden. Er is geen staf aanwezig. De
organisatie bemoeit zich niet met kinderen. Er zijn subkamphoofden aanwezig. Hier kunnen de kinderen terecht met hun vragen
en probemen.
Het schild is vol. De Heilige familie heeft geld gereserveerd voor een nieuw schild.

WKED-dag
Goed weer gehad. Het is niet mogelijk om voor een binnenlokatie te zorgen indien het regent. Dit jaar hebben de groepen zich
laat opgegeven. Er waren ook minder groepen aanwezig dan vorig jaar. Hierdoor is het programma ingekort. Men zal kijken of
men het volgend jaar een ander systeem gaat toepassen i.v.m. het opgeven van de deelnemers.
Men geeft aan dat de informatie richting de groepen laat was. De regio geeft aan dat in de RIK 3 maanden van te voren de
agenda staat en men de jaaragenda voor de aanvang van het nieuwe seizoen ontvangt.

Beverdoedag
Beverdoedag heeft plaatsgevonden in het SMC vanwege de regen. Bij deze activiteit hadden zich niet veel groepen opgegeven( 7
van de 18). Organisator heeft alle groepen opgebeld.

14+activiteit
De organisator heeft alle groepen een uitnodiging voor een BBQ ter afsluiting van het seizoen gestuurd. Zij heeft 1 afmelding
ontvangen van de andere groepen heeft zij niets gehoord. De regioactiviteit voor 14+ wordt waarschijnlijk verhuisd naar het
weekend van 11/12 oktober.
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10. Traniningen, evaluatie kamptraining
De regio is de tray-out goed bevallen een evaluatie moet nog plaatsvinden. Men heeft een bestaand draaiboek genomen en
vanuit dit draaiboek de kamptraining gegeven zodat alles aan bod kwam. Opmerkingen vanuit de groepen waren dat het nuttig
was voor jonge leiding maar dat de ervaren leid(st)ers niet veel hebben bijgeleerd. Men leert wel veel van elkaar door de
verhalen die door de diverse groepen worden verteld. Men was allen zeer positief over het blok “Medisch”.

11. Rondvraag en sluiting
- Het verzoek om de vergaderingen omtrent gebruikersvergunning en subsidie i één of twee vergaderingen te behandelen ook
omdat dit zeer specifiek voor de stichting is.
-Het verzoek om de onderwerpen die betrekking hebben op Maastricht voor of achteraan in de agenda te zetten. Het is niet
altijd relevant voor de mensen uit de rest van de regio.
-De vraag of er groepen binnen de regio zijn die de beschikkin hebben over GPS dit willen doorgeven aan de Titus Brandsma. Dit
i.v.m. de organisatie van de Ardennenhike. Geen GPS is voor de groepen dit geen reden om niet mee te doen.

m.vd.v 2008.07.09
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