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REGIORAAD 3 november 2008

speciale regioraad op 3 november 2008
Aanvang van de vergadering 20:00 uur.
Afmeldingen: Danielle Schreurs, Rene v Wunnik, Stan Lubsina.
Presentielijst : zie bijgaand
1.

welkom aan Willemien Meershoek, directeur van scouting Nederland en Marijke Holdes.
Zij houden een presentatie over de vorderingen van het programma in het jubileum in 2010.
Zie bijgeleverde PP presentatie.
Enkele punten waarover een kleine discussie ontstond waren: Het thema van de WKED, en de nieuwe uniform kleding,
en de trainingen.

2.

Brede rondvraag. Deze punten zijn per e-mail voor de raad rondgestuurd en zijn tevens na te lezen op de regio website.
alleen de punten waar nog vragen over zijn worden behandeld of toegelicht.
a.

Jan geeft nog uitleg over de gebruikersvergunning aan de Maastrichtse groepen mbt de herijking van de
subsidie. Voor 15 november moet een formulier terug naar de gemeente, begroting is niet de gebruikelijke
begroting .

3.

Mededelingen Regiobestuur:
-

Titius Brandsma heeft de vrijwilligers prijs gewonnen. Proficiat.

-

Er gaan mensen weg in de regioteam. Paul Wijenberg verhuist terug naar Roermond. Ferry de la Haye
heeft minder tijd voor de regio i.v.m. trouwen, werk, enz . Danielle Schreurs stopt op eind van het
seizoen. Binnenkort gaan we actief op zoek naar nieuwe mensen, diegene die zich nu al wil aanmelden kan
dat doen via het secretariaat.

4.

Landelijke raad 13 december a.s.,
De stukken zijn nog niet binnen en kunnen dus nog niet besproken worden. Als de stukken binnen zijn, zal een e-mail
stemming gehouden worden over de stukken.

5.

Notulen regioraad 9 juni 2008:
-

In/uitgaande post. Alle post is per e-mail naar groepen gestuurd

-

Afgelopen en komende activiteiten
i. Regio-Hike met BBQ voor de 14+ op 11 en 12 oktober. Deze is niet doorgegaan omdat er te weinig
aanmeldingen waren. De activiteit gaat op een ander tijdstip door. Eerst duidelijkheid over datum, dit
wordt via mail geïnventariseerd. Reactie uit raad: Datum ligt te dicht op andere activiteiten.

Vraag van Frans: Leeft zo’n activiteit bij de groepen, dit voor volgende raad inventariseren, er wordt
een onderzoek ingesteld naar de wensen hieromtrent.
ii. Ardennenhike 25/26 oktober. Goed georganiseerd door Titus Brandsma. 125 deelnemers. Winnaar
van dit jaar is sc. Theresia, zij mogen volgend jaar organiseren.
iii. Scoutsdropping 8 november. 100 deelnemers iets minder dan vorig jaar. O.a. door schooldisco. De
RRaad vind € 5,00 duur voor een overnachting bij sc Wolder. Dit vind de regio ook.
iv. Jota/joti scouts weekend bij sc. Berg is erg leuk geweest. Ook bij de andere groepen, onder andere
Titus Brandsma
v. 2010: planning van het land is redelijk bekend, wij passen ons programma hieraan aan. Jan 2009
bekijken we dit, regio wordt dan geïnformeerd

6.

Trainingen, oa evaluatie van de kamptraining
-

Er zijn 46 opgaven tot nu toe voor basistraining. Opgeven en aanmelden gebeurd erg laat. De
leeftijdsgrenzen van scouting NL zijn gehandhaafd, hierdoor zijn een aantal stafleden, die te jong waren,
afgevallen.

-

7.

Datum van de kamptraining komt in de RIK-nieuwsbrief en op de site

Rondvraag en sluiting:
-

Miranda: De regioKamptraining is niet voor explorerstaf? Dit klopt. Er zijn te weinig curcisten voor deze
training. Bij het steunpunt wordt ook een training gegeven, en zij krijgen niet ieder jaar de training vol.

-

Yvonne: Kan er weer eens een Groepsbegeleiders bijeenkomst gehouden worden? Het regio bestuur zal
dit opnemen.
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