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Notulen Regioraad maandag 24 juni te Berg en Terblijt (Sint Monulphus)
Aanwezig
Yvonne Cremers (Waterscouting Jan van Gent)
Joop Wilders, Marlène Hameleers (Regiobestuur), Rob Nout (gast)
Etienne Chambille (Sint Theresia)
Ben Peters (Sint Gerlach)
Roberto Smael (organisator 14+)
Edgar op den Camp (Amby)
Desiree Cremers-Walstock, Pol Cremers (Henri Dunant – Florence Nightingale)
Sylvia Weijzen (Lord Baden Powell)
Clemens Moes, Frits Wouters, Daniel Cerfontaine (Sint Monulphus)
Laura Bruijnzeels, Robert Roijen (Titus Brandsma)
Jan Janssen (Bunde)
Patrick Borgers (Steunpunt Scouting Limburg)
Afgemeld:
Dennis Roijmans (organisator Scouts)
Frank Stassen (organisator Welpen)
Tanja Wilders – Frenken (organisator Bevers a.i.)
Scouting Sint Franciscus Valkenburg
1 Opening
De secetaris (Joop Wilders) heet de aanwezigen welkom en dankt Scouting Sint Monulphus voor de
gastvrijheid. Hij deelt tevens mee dat de Regioraden vanaf heden afwisselend bij groepen worden
gehouden.
De secretaris verwelkomt Rob Nout als gast.
2 Bestuursmededelingen
Het kamp- en bivakteam van Scouting Steunpunt Limburg (SSL) bezoekt, na aanmelding, een groep
op haar kamp of bivak in Nederland. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de regio.
Het meerjarenbeleidsplan van het SSL is beschikbaar en in te zien via de secretaris. Het plan wordt
op 12 september besproken.
De secretaris vraagt aandacht voor de Jaarplanning, Hij verzoekt groepen om data van geplande
activiteiten aan te leveren. De data met activiteiten komen op de website van de regio te staan.
Er wordt gedacht aan een smoelenboek voor op de website met alle regiofunctionarissen en hun
contactgegevens.
3 Nieuwe opzet Regio Maastricht en Mergelland
De secretaris gebruikt dit agendapunt om terug te blikken op de afgelopen bestuurlijke periode en wil
graag met de Regioraad in gesprek over de vraag hoe bestuurlijk verder te gaan.
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De secretaris refereert naar positieve zaken van de regio, zoals de sterke financiële situatie, de
subsidieregeling voor het aanpassen van de brandveiligheid van gebouwen, de Scoutifestatie bij het
100-jarig bestaan van Scouting en de kwalitatief sterke Regionale Scouting Wedstrijden,
Hij verwijst tevens naar zwakkere punten van de regio, zoals een te grote regio-organisatie en het
onduidelijk maken van het belang van de regio aan en de mindere aandacht van de groepen voor de
regio.
De secretaris benadrukt dat vernieuwing en verrijking (van kennis en kunde) voor het regiobestuur een
uitdaging moet vormen. Het werven van nieuwe bestuursleden staat in de komende tijd centraal.
Het huidige bestuur, bestaande uit twee leden (Joop Wilders (secretaris) en Marlène Hameleers
(penningmeester), kan en wil die uitdaging niet alleen aan. Beide bestuursleden zijn wel bereid om de
regio bestuurlijk mede vorm te geven. Het bestuur kan tevens een beroep doen op de huidige
wervingscommissie, bestaande uit Clemens Moens en Edgar op den Camp.
Er is tevens door beiden bedacht om iemand van buiten de regio te vragen, een persoon met
bestuurlijke én Scouting-ervaring. Zo'n persoon zou in de functie van waarnemend voorzitter met het
huidige bestuur kunnen kijken naar de regiostructuur en naar het bestuurlijke potentieel in de regio.
Het bestuur heeft Rob Nout gevraagd deze taak op zich te willen nemen. Hij heeft zich daartoe bereid
verklaard. Hij wil daar drie tot zes maanden (uiterlijk januari 2014) voor uittrekken.
De secretaris biedt Rob Nout de mogelijkheid zich voor te stellen aan de Regioraad. Hij gaat kort in op
zijn Scoutingcarriëre, van zevenjarige Welp naar voorzitter van de landelijke werkgroep Oost-West
(het ontwikkelen van de relatie Scouting Nederland met Scouting Tsjechië/Slowakije) en Hoofd PR en
Communicatie voor Intercamp 1997 en 2005. Hij is momenteel lid van een Plusscoutsstam.
Na de introductie volgt een levendige discussie over de toekomst van de regio. Uit de discussie blijkt
dat er veel waarde wordt gehecht aan de gezamenlijke activiteiten in de regio!
Na een korte pauze wordt Rob Nout unamiem benoemd tot waarnemend voorzitter voor de periode
van juli 2013 tot en met januari 2014.
De regioraad stemt tevens in (11 stemmen voor) met de tijdelijke benoeming van Tanja WildersFrenken als organisator voor de Beverdoedag totdat een kandidaat is gevonden.
De secretaris meldt ook nog enkele administratieve zaken zoals het in- en uitschrijven van
functionarissen bij de Kamer van Koophandel, het innen van de contributie 2013 en het wegwerken
van de contributieachterstand van 2012.
Er heeft tevens een overdracht plaatsgevonden van het archief van de regio.
6 Groepsontwikkeling (door Patrick Bongers, Steunpunt Scouting Limburg)
Aan de groepsontwikkeling hebben de volgende Scoutinggroepen deelgenomen: Titus Brandsma, Sint
Gerlach, Sint Monulphus, Fons Olterdissen, de Eburonen, Scouting Bunde, Scouting Amby, Sint Jozef
Meerssen, Lord Baden Powell, Jan van Gent.
Er zijn vier instapmogelijkheden voor groepen die willen deelnemen: september 2013, januari en
september 2014 en januari 2015.
Het regiobestuur zal in samenspraak met het SSL de groepen die nog niet hebben deelgenomen
benaderen en wijzen op de meerwaarde van de groepsontwikkeling.
7 Instellen Kaccontrolecommissie
Frits Wouters en Edgar op den Camp worden als leden van de kascommissie benoemd.
8 Rondvraag
RSW

De RSW is goed verlopen, alleen erg onduidelijke puntentelling, onjuiste
lijsten op de website, uitslag na (te) lange tijd gewijzigd. Niet leuk voor de
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betrokken jeugdleden. Dit moet beter. De winnende groep Sint Monulphus
bleek na hertelling (na enige weken) slechts negende te zijn.
Regiofeest

Animo viel wat tegen. Het feest werd wel als geslaagd gezien.

Kids Party

De activiteit van het Steunpunt Limburg “Kids Party” in Klein Zwitserland werd
als leuk ervaren.

Jan Janssen

Scouting Sint Jozef Meerssen, Scouting Bunde en Scouting Ulestraten
organiseren een gezamenlijke scoutsdag. Meer informatie volgt t.z.t.

Patrick Bongers

Het Steunpunt organiseert op 8 december een besturendag voor
regiobesturen en regiomedewerkers.

Rob Nout

Wie gaat naar de Scout-In? Daar is ook een stand over regio ondersteuning.

Marlène Hameleers

In de winkel van haar partner aan de Brusselsestraat te Maastricht mogen
posters opgehangen worden om reclame te maken voor Scouting-activiteiten.

Etienne Chambille

Maakt complimenten aan de organisatoren van de kamptraining van het
steunpunt voor beverstaf en scoutsstaf. Vooral de nieuwe opzet en de wijze
waarop dit gegeven werd waren goed bevallen in zijn groep.

Edgar op den Camp

De gemeente Maastricht heeft een bedrag ad euro 130.000 beschikbaar voor
innoverende projecten van vrijwilligersorganisaties welke organisaties
verbindt. Scouting Amby gaat een activiteit houden in Scharn. Scouting Sint
Gerlach organiseert met diverse partijen de kermis op Sint Pieter en gaat
deze als project gebruiken. Let op, het genoemde bedrag is wel een
totaalbedrag, gehakt in bijdragen van 20.000 euro per project? Meer
informatie is te halen bij Edgar.

Yvonne Cremers

Waterscouting Jan van Gent gaat volgende week donderdag op kamp. Maar
de geregelde vrachtauto kan nu de kampspullen niet brengen naar Rotterdam.
Ze hebben dringend behoefte aan vervangend transport (vrachtauto) met
circa 18 kubieke meter inhoud. Wie kan helpen? Diverse firma namen worden
geopperd om te benaderen. Jan Janssen gaat ook iemand vragen en koppelt
dit terug met Yvonne.

9 Sluiting
De secretaris bedankt nogmaals de gastgroep en geeft namens de regio een enveloppe af met een
kleine financiële attentie voor de gastvrijheid.
Uit de groep komt naar voren om op de volgende regioraad een agendapunt toe te voegen: De
gastgroep de gelegenheid te geven voor een korte rondleiding en om de groep aan de regio te
presenteren. Dit wordt door een ieder ondersteund.
De secretaris sluit de vergadering.
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