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1. Opening en vaststellen agenda
Didi en Ruud geïnstalleerd als lid van de regio
2.

Mededelingen regiobestuur

Uitleg Veranderingen op het gebied van het spelaanbod, Scouting Academy en Corporate
communicatie.
Plusscouts binnen de groepen en de regio. Agendapunt 8
Presentatie door Jan Smit. Woensdag 28 juli scoutsfeest op jubjam eens een scout altijd een scout.
Scoutsforever. Meer info op Plusscouts.scouting.nl
Er zijn binnen de regio ook plusscouts. Als men deze nodig heeft kan men hiervoor naar Jan Smits
mailen. Contacten binnen de regio horen niet veel van de rest van de land. Kan men hier nog iets
aan doen. Men kan info opvragen op de scoutsinfo.
Men zou graag in de toekomst landelijk of regionaal grote bijeenkomsten willen organiseren zodat de
plusscouts bij elkaar komen.
Men houdt er rekening mee dat iedereen zijn eigen kring heeft die de groep willen ondersteunen.
Men moet er voor opletten dat het geen aparte groep binnen de groep wordt.
De plusscouts dragen op dit moment nog geen uniform. Dit is wel een wens geweest. Men draagt de
blouse die men bij de laatste speltak heeft gedragen met het eigen speltakteken.

3.

Komende activiteiten

Trainingen
Vrijdagavond beginnen wij waarschijnlijk aan de laatste basistraining in Bunde. Nieuwe
trainingsroute wordt ingegaan. 40 cursisten. 20 van onze eigen regio.

RSW 9‐11 april
Voorbereidingen zijn aan de gang. Er zullen zo’n 16 a 17 subgroepen deelnemen. De aanmeldingen
waren erg laat dit jaar. Wij willen graag de aanmeldingen op tijd binnen hebben i.v.m. de begroting
die gemaakt dient te worden. Dit jaar gaan 3 nieuwe leden de RSW gaan versterken. Thema is feest.
Het is een ander thema dat voorgaande jaren. Bezoekers zijn welkom op zaterdag om 18.00 uur. De
hike is korter en een gedeelte van de hike vindt plaats in het donker. Men heeft hier rekening mee
gehouden. Locatie is Zutendaal. Men is nog op zoek naar postbemanning voor de zaterdag of
zondag. Men kan zich hier voor opgeven bij de coördinatoren
DWEK en BDD dag regio
Van de 17 Bevergroepen hebben 6 groepen hebben een reactie gegeven op de vraag waar men
behoefte aan had . 4 groepen gaan naar de landelijke activiteit in Amersfoort. Slechts een groep
wilde naar het Giaipark. Ook vanuit de buurtregio’s was niet veel interesse voor het Giaipark. Ook
voor de regionale Beverdoedag is dit jaar geen interesse en deze komt te vervallen.
4.

Scouting 100 jaar, bespreking voortgang diverse activiteiten zoals:

Er wordt minder georganiseer dan de regio voor ogen had. Slechts een aantal groepen zijn bereid
om iets te ondernemen. De vergunningen zijn al binnen.
25 april : scout‐it‐out in Meerssen en Maastricht
De volgende groepen gaan hier aan deelnemen:
Titus Brandsma en de Euburonen
Meerssen, Geulle, Ulestraten en Bunde
LPB, Lambertus (nog niets van gehoord, wil wel iets in Bosscherveld gaan doen)
Jan van Gent
Presentatie kun je doorsturen naar Jan. Link naar website. Poster wordt door de regio gemaakt. Gele
tekst mag er nog iets uitspringen. Foto’s kunnen aangepast worden. Anstichtkaarten worden
gemaakt zodat de deelnemers ze kunnen uitdelen en flyers.
Binnenkort zijn de poster ter beschikking. Dit is dan 6 weken van tevoren bekend. Posters kunnen op
A4 of A3 afgedrukt worden. Regio zorgt ook voor de redactionele stukken 2 weken van tevoren.
Wijkbladen dient men zelf te verzorgen. TV Maastricht gaat hier misschien aandacht aan besteden en
misschien L1
15 mei scouts2day utrecht
Nog weinig reacties. Wij zitten met de begroting. Graag willen wij deze avond een datum prikken
(laatste van deze maand). 31 maart willen wij de opgaven binnenkrijgen. Eigenlijk had dit al deze
avond binnen moeten zijn.
Bijdrage wordt gerealiseerd op de uitdraai van scouting Nederland. Opgeven bij René van Wunnik.

JubJam
Scouting Nederland heeft ons benaderd om zich op tijd op te geven. Het loopt storm.
Scoutifestatie
18 en 19 sept. De organisatie loopt. Tenten voor scouts en explores overnachten in tenten in Vilt.
Zaterdag in Valkenburg groot feest. Explores en de scouts gaan iets met bosbeheer doen. Men zoekt
nog personen die willen meehelpen om dit te organiseren. Folders zijn beschikbaar. Verder info staat
op de site. De bijeenkomst is op 10 april (Ook RSW)in Maastricht. St. Maartenscollege (oude MTS).
Welke werkgroepen hebben ze nog nodig? Facilitair en Bevers vooral.
In het najaar zou nog iets georganiseerd worden voor de ouderen. Hier is niets van bekend. Kijken op
de nieuwsbrief van de plusscouts.
5.

Scouting tussen 2010 en 2015, landelijk communicatieplan, korte informatie verstrekking.

Implementatieplan via mail gekregen. Het plan is mooi kijken of het realistisch is. Introductie
scoutsacademy. Men weet nog niet hoe dit uit gaan zien. 20 groepen in Nederland zijn uitgekozen
om aan de pilot deel te nemen. De Heeg zit hierbij. Frans is hierbij vanuit de regio aanwezig geweest.
De leden ouders, kader krijgen vragenlijsten. Aan de hand van de antwoorden kan men
verantwoorden hoe de stijgingen en dalingen verklaarbaar zijn. Deze punten wilt men gebruiken voor
de zwakkere groepen. Landelijk zullen er 8 personen worden ingehuurd om deze pilot uit te voeren.
Nieuw spelaanbod. Op de BBD nieuw Handboeken op het laatste va het seizoen. Dit geld ook de voor
de scouts. De boeken komen ook in het najaar. In nov. komt het programma roverscouts. Er staat
veel te gebeuren. Het conceptplan staat op het landelijke site.
6.

discussie / pauze

7.

Alcohol en scouting

Op verzoek van scouting Meerssen. Met het regioteam hebben wij hier al in januari over gesproken.
Het standpunt hebben wij bepaald. Scouting Nederland heeft hier voorbeelden van.
Er is in het verleden al een discussie geweest of alcohol is toegestaan en bij welke leeftijd.
Men moet zich aan de wet en regels dienen te houden. Dit houdt ook in aan wie je alcohol mag
verstrekken. Zwakalcohol < 16 jaar is niet toegestaan. Als je alcohol versterkt die betaald wordt heb
je diverse vergunningen nodig Dit is niet nodig binnen je eigen besloten groep. Voorbeeld staat op de
landelijke site van scouting. Alcohol in scoutinggebouwen. Bestuursreglement.
Samenvatting:
Jonger dan 16 jaar geen alcohol
16 jaar: zwakalcoholisch
18 jaar sterke drank
Geen alcohol bij dronkenschap
Zichtbaar onder invloed: geen toegang
Geen verstrekking als dat kan leiden tot verstoring van orde, veiligheid of zedelijkheid.

Probleem van scouting Meerssen is dat men vertelde dat de activiteit pas leuk werd toen het bier op
tafel kwam. Het gaat dan niet meer om de activiteit. Bij reguliere activiteiten geen alcohol en niet
roken. Bijzondere activiteiten. B.v. weekend bijzonder feest. Het belangrijkste is het spel de activiteit.
Het bier komt pas naderhand. Men moet ook mensen ook kunnen aanspreken tijdens de activiteit. Er
is altijd begeleiding. Men wilt niet activiteiten onthouden van alcohol omdat anders mensen
misschien meteen na de activiteit naar hun eigen club gaan. Men wil wel eens praten met de leiding
van de explorers te kijken hoe je met de leden omgaat m.b.t. alcoholgebruik.
De regio stuurt de presentatie naar de groepen. Misschien wordt er dan in de groepen hierover
gesproken. Indien er interesse bij de groepen bestaat kunnen wij in regioverband hier eens over
spreken.
8.

Rondvraag en sluiting

Waar ondersteuning voor groepsbegeleiders klankbord. Rob heeft zich in het verleden hiervoor
beschikbaar gesteld. Jack doet dit voor het landelijk bureau. Er is in het verleden gesproken over
bijeenkomsten met groepsbegeleider. Dit samen met samen met stage.
Kindercultuurprijs Limburg. St. Gerlach. In Lumiere. Hiervoor is het Welpenkamp gefilmd. Di t komt
bij kinderkeraom (TV Maastricht) een is ook te vinden bij het steunpunt.
Petra doet een oproep voor praktijkbegeleider. Steunpunt geeft pilottraining voor begeleiders. Als je
iemand in de groep weet, geef hem op. Data: 1,8, en 15 juni 2010

