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1. O
Opening, Fraans opent de
e vergaderingg.
sspeciaal welkom aan Ma
arijke Hodes en Yvonne Snelders
S
van Scouting Neederland.
Frans bedankt voor het vertrouwen
v
iin de afgelop
pen 8 jaar alss regiovoorziitter, hij stop
pt niet
met scoutingg, maar gaat samen met Petra Woute
ers de nieuw
we trainingenn opzetten.
Rob Noordhoek. bedankkt Frans nameens hele regio team en neemt
n
het vooorzitterscha
ap over.

2.

Mededelingeen
a. Het regiobestuur is begonneen met de op
pzet van een ontwikkelaggenda die beoogt een
gids te zijn over de weg waa rlangs wij al die vernieuw
wingen zullenn proberen te
t
realiiseren. Daarb
bij zal het reggioteam ookk intensief worden betro kken ,omdatt het DB
ook graag gebruikt maakt vaan hun kennis en ervaring
g. Op basis vvan een aanttal
bijeeenkomsten iss ook met in stemming vaan het team gekozen vooor een anderre
werkkwijze die in de komend tijd verder uitgewerkt
u
za
al worden.
In deze agenda zal ookk worden opggenomen wo
orden welke speerpunte n extra aand
dacht
en de raad rregelmatig in
nformeren ovver de voortggang van de nu net
zullen krijggen. Wij zulle
aangekond
digde ontwikkkelagenda een de nieuwe
e werkwijze.
b. Een afvaardigingg van het reggiobestuur/te
eam heeft de
e scoutifestaatie in Valken
nburg
ocht. We hebben veel w
waardering vo
oor de activitteiten die 177,18 en 19
bezo
septtember voorr de kinderenn zijn georgaaniseerd.
We hebbeen onze waarrdering daarvvoor bij de organisatie
o
ke
enbaar gemaaakt. We besseffen
natuurlijk ook, dat er met
m name in de organisatie verbeterp
punten zijn .
c. Het bestuur heeft bij brief vaan 26 augusttus 2010 com
mmentaar geegeven op een
e
ondeerdeel van het concept H
Huishoudelijkk Reglement van Scoutinng Nederland
d. Het
com
mmentaar bettrof de posittie van de ste
eunpunten in
n ons land . ( deze brief is voor
geïnteresseerden in te zien vvia het secretariaat )
d. Een delegatie va
an het regiobbestuur/team
m is op 25 se
eptember naaar Overasselt
geweest . Teleurstelling wass er over hetgeen werd aangeboden
en de Kompassen
a
voorr de leiding welke
w
nog steeeds niet klaaar waren.
e. Het regiobestuur is vertegennwoordigd ge
eweest bij het feest dat op 2 oktobe
er werd
gegeeven bij gelegenheid vann het 75 jarig bestaan van
n Scouting Si nt Lambertu
us/Sterre
der Zee.
Z
f.

Rob N. doet nam
mens het regiiobestuur op
p alle groepe
en een beroeep om loyaal mee te
werkken aan de in
ntroductie vaan alle vernieuwingen. Laten we die met open mind
m
tegeemoet treden
n en later paas oordelen.

g. Het regiobestuur zal met hett team de groepen naar vermogen
v
onndersteunen
n
3. Landelijk besstuur.
a. Yvon
nne informee
ert de raad oover de veranderingen in
n het spelaannbod, dat nu vanaf
beveers tot en me
et roverscouuts op elkaar afgestemd is. Tevens woorden de nieuwe
werkkboeken voo
or de kindereen getoond.
helaas komen de
e werkboekeen voor de sttaf pas begin volgend jaaar.

b. Marijke verteld over
o
de pilott die gelopen
n heeft omtrent de groeppsontwikkeling. In
eelgenomen aan deze pilot, René
onzee regio heeftt hierbij scouuting Fons Olterdissen de
vd Bosch
B
en Roe
el Haberkorn vertellen hu
un –overweg
gend positievve‐ ervaring met
m dit
project.
ostendekkingg tbv Groepsontwikkeling
g bijdrage 5 € per jaar pe
er lid (
c. Voorstel voor ko
kind + staf ) . er zijn
z groepenn die het wel kunnen beta
alen en groeepen die daarr minder
bben, hiermeee dient reke
ening te word
den gehoudeen.
moeeite mee heb
Als deze
d
scan en vervolg goeed wordt opggepakt dan zit er mogelijkk groei in het leden
aanttal, of op zijn
n minst behooud van de le
eden.
Over het algeme
een zullen heet aantal kind
deren afnem
men, dus moeet je van and
dere
jeuggdgroepen kinderen “afsnnoepen” .
SN wil
w de ontwikkkeling op baasis van CBS gegevens ko
oppelen, dooorstroming
jeuggdleden, hoe lang blijven leden. Bencchmark per groep/regio/ggebied. Wen
ns is om
marktaandeel te
e laten groeieen. Alleen al om marktaa
andeel te behhouden dien
n je actie
V
de start van het pakket aan
te neemen, anderrs is daling tee voorzien. Vandaar
Groeepsontwikke
eling.
Groeei is afhankelijk van kwallitatief pakke
et wat de gro
oep aanbied..
d. Enqu
uete opstelle
en hoe om tee gaan met het
h voorstel van
v contribuutieverhogingg en
hieriin mogelijk in
n te stemmeen binnen de
e regio. Hiertoe wordt eeen extra vergadering
beleegd.
e. Vraaag: Welke gro
oepen eerst ? :
SN: langzaam
l
be
eginnen, voo rrang geven aan groepen
n in risico, daaarmee niet de
positieve groepe
en uitsluiten.. 2 * per jaarr starten, me
et een aantall groepen. Prrojekt
pt 3‐4 jaar wa
aarin meerdeerheid van alle 1100 groe
epen in NL ddienen te worden
loop
aanggepakt.
f. Vraaag: Eventuee
el zelf oppakkken als groep
p zonder beg
geleiding vann SN ?
SN grootste
g
com
mmentaar opp conditietestt ( in het verleden ) overggrote meerd
derheid
niet opgevolgd. Essentieel daat iemand vaan buiten me
eekijkt en zo rgt voor opvvolging
ndig om zond
der begeleidiing dit projekkt op te
daarrmee succesvvol, daarom niet verstan
pakkken.
g. Sc Liimburg heeftt een nieuwee collega Pattrick Borgers, gaat regiokkwaliteitsscan, gaat
ook groepsontwikkeling ( mi n 6 maande
en ) , regio ga
aat op zoek nnaar een coa
ach om
n.
dit te begeleiden
h. Er ko
omt een extrra overleg m
mbt groepson
ndersteuning , datum wo rdt voorgestteld met
toeliichting voora
af.
om de finannciële conseq
i. Teveens komt hett regiobestuuur met een mogelijkheid
m
quenties
te beespreken.
4. SScouting acaademy op 11 oktober ’100 door Regio,, groepen strraks zelf veraantwoordelijk voor
o
opleiding van nieuwe sta
afleden.
d
deze avond is
i voor groep
psbesturen m
maar met name voor gro
oepsbegeleidders en
praktijkbegeeleiders ( voo
or zover aanw
wezig binnen
n de groepen
n ).
lokatie sc Meeerssen.
A
Aanvang 20:00 uur

5. Rondvraag
n
re
egiofeest
a. 20 november
i. Aanmeld
den via Regioofeest@regiomaastrichte
enmergellannd.nl
ii. aanmeld
dingen is geoopend, houdtt rekening met
m beperktee deelname van
v 300
personen
i
iii.
’s midda
ags reünie vooor oud leden, bestuursle
eden en genoodigden, waarbij
tevens een
e tentoonsstelling van Stef
S Poolen wordt
w
gepressenteerd.
i
iv.
Zaal geeft beperkinggen mbt aanttal, lastige ke
euze geweesst om de juiste zaal te
vinden.
b. Anto
oon Thewisse
en : Jureringg bespreken nav
n vorige RSW, regio neeemt dat op.
c. Binn
nen sc Bunde
e voorzittersw
wisseling, Raaymond Schu
uimer is per 1 septemberr 2010
voorrzitter, Jan Ja
anssen is perr 1 septembe
er secretaris..
or de aanwezigheid sluit de voorzitte
er de vergade
ering.
6. Dankend voo

Afgemeld voor deze regioraad:
Etienne Chambille ( Sc
S St Theresiia ) , Stefan G
Groeneveld ( regio ), Ren
né v Wunnik ( regio ), Tiny Retrae
( regio ), Petra Woutters ( regio ), sc Amby, scc St Gerlach.
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