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Regioraad 30 september 2013
Scouting Amby, Maastricht
zie aan het einde van het verslag
Scouting St. Franciscus Valkenburg, St.Jozef Meerssen

1) Welkom en opening
De waarnemend voorzitter Rob Nout stelt zicht voor en dankt Scouting Amby voor de gastvrijheid voor deze
bijeenkomst.
Hij geeft aan wat zijn opdracht is de komende maanden (naar verwachting tot en met januari 2014) en hoopt
op een prettige samenwerking.
2) Welkom door Scouting Amby
Edgar op den Camp doet een korte presentatie over scouting Amby en toont een powerpoint presentatie met
een sterkte-zwakte analyse zoals deze ook gebruikt wordt bij de groepsscan / groepsontwikkeling. Deze
opzet wordt door de aanwezigen als zeer waardevol en leerzaam ervaren.
3) Mededelingen bestuur
a) Rob Nout deelt mee dat hij tijdens de Scout-In op het regiovoorzittersoverleg is geweest. Het is in ieder
geval goed dat de regio zich ook in dit gremium laat horen. Voorbeelden van regio's die het goed doen zijn
Groningen en Utrecht-Oost. Kenmerkend voor deze regio's zijn de relatief jonge bestuurders en een grote
hoeveelheid aan activiteiten.
b) Tanja Wilders-Frenken stelt zicht voor, zij is tijdelijk regio-organisator bevers.
c) Presentatie van de campagne “Laat je uitdagen” van Scouting Nederland voor het werven van nieuwe
vrijwilligers.
d) Joop Wilders vraagt een ieder data van bijzondere evenementen en open dagen aan te leveren voor de
agenda, denk aan evenementen die vrij toegankelijk zijn voor derden of andere groepen.
e) Bastiaan Bovy, een van de hoofdorganisatoren van de Regionale Scouts Wedstrijden (RSW), geeft aan
dat de Scoutsdropping wordt georganiseerd op 16 november a.s.
Rondje langs de groepen
Scouting Bunde
Explorers (tijdelijk) opgeheven i.v.m. een te groot verloop/te grote uitstroom
Lord Baden Powell
Stafprobleem bij de welpen. Rommelmarkt was succesvol.
Sint Gerlach
Nog steeds jubileumjaar. Afgelopen zaterdag geslaagde feestavond. Stevige
exlorer-en stamgroep. Zitten goed in de stafleden.
Titus Brandsma
Nu formeel eigenaar van het scoutinggebouw. Starten binnenkort met de
renovatie. Komt o.a. een nieuw dak op.
Jan van Gent
Stevige aanwas waterwelpen. Nieuwe leiding is welkom hoewel er geen tekort
op dit moment is. Afstand gedaan van de sleepboot en hebben een nieuwe
nodig, hiervoor is geld nodig. Wordt met projecten bijeengebracht.
Scouting Amby
Zaterdag 19 oktober van 17:00-18:30 uur staat de scoutshop in Amby.
Scouting Berg
Organisatie Ardennenhike loopt. Opgegeven bij het Kamp Bivak Team van het
Steunpunt voor kampbezoek, geen reactie gehad.
Uit de groep wordt opgemerkt dat er meer aandacht moet zijn voor de groepen door de scoutshop. Haar
agenda zit (te) vol. Ook de informatievoorziening blijft (soms) achter.

4) Notulen van 24 juni
De notulen worden vastgesteld.
5) Organisatieplan
Het organisatieplan (de nieuwe structuur) van de regio wordt gepresenteerd. M.b.t. het aantal bestuursleden
is er de mogelijkheid om te starten met vijf i.p.v. zeven bestuursleden, mits bepaalde functies worden
gekoppeld.
De regioraad kan zich vinden in de richting van het geschetste organisatieplan, waarbij Johan Moens het
bestuur vraagt nog een keer enkele gedachtengangen op papier te zetten over het belang van de regio voor
de groepen. Het bestuur zegt dat toe,
Het blijft uiteraard van belang dat iedereen meekijkt/mee zoekt naar kandidaten. De regio is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit proces vereist betrokkenheid van alle groepen.
Om groepen bij de Regioraad te betrekken zal vooraf een belronde plaatsvinden.
6) Overzicht activiteiten (jaarplanning)
Chillwell
Veel aanmeldingen zijn binnen. Nog niet alle groepen hebben gereageerd. Nu
127 deelnemers waarvan 110 jeugdleden uit 13 groepen. Dus 17 stafleden en 20
man ondersteuning. Zelfde locatie als vorig jaar: Grand Bru. Nu inschrijven, t.z.t.
volgt informatie over betalen.
Ardennenhike

Nu 44 man ingeschreven. Sint Gerlach geeft aan met circa 25 man te komen,
Scouting Bunde komt waarschijnlijk met 6 man. Er komt nog een extra mailing
naar alle stafleden over de Ardennehike met de gewijzigde deelnemersbijdrage
17,50 i.p.v. 20,00.euro.

Scouts

Dropping is op zaterdag 16 november, er is geen overnachting. RSW is in het
weekend van 11-13 april 2014. De locaties volgen nog. Wel zoekt men nog
postbemanning.

Scouting Bunde

Allle scouts van de Meerssense groepen kunnen deelnemen aan de activiteit 'for
scouts'. Er zijn circa 100 deelnemers. Vindt plaats op 12 oktober.

Sint Monulphus

Medio april fundraising Alp d’Huez op legerplaats Oirschot

Jan van Gent

Wilde vaart heeft examen buitenboord motor gedaan. Ook is er zeilinstructie
gegeven door instructeurs van de zeilschool van scouting uit Harderhaven.

Scouting Amby

21 december vredeslicht brengen vanuit Eupen naar Maastricht. Andere groepen
zijn welkom. Wellicht leuk als pivo activiteit?

Jota Joti 18-20 oktober

Scouting Amby, Titus Brandsma en Sint Monulphus doen mee

7) Nieuws vanuit Steunpunt
Patrick Heunen stelt zich voor en introduceert kort het Steunpunt Scouting Limburg.
2 consulenten naast Patrick, daarnaast ook vrijwilligers.
5 steunpilaren: Deskundigheidsbevordering, regio/groepsbesturen ondersteunen, vernieuwend spelaanbod,
kwaliteitszorg en uitdragen meerwaarde van scouting.
Er is (nog te) weinig aanmelding voor trainingen en bijeenkomsten voor praktijkbegeleiders.
Scouting Amby heeft behoeft aan een cursus voor teamleiders.
Er is een uitwisselingsavond voor teamleiders in de planning, er is al een mailing bnaar praktijkbegeleiders
en groepsbegeleiders gegaan. Vraag uit de groep is of deze ook cc naar de groepssecretariaten kan?
Scouting Sint Gerlach: Bij de oude opzet van de trainingen werd het verplichte weekend als meerwaarde
ervaren, vooral om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.
Lord Baden Powell: De (oudere) stafleden vinden de nieuwe opzet fijn. Geen weekend, kan nu ook door de
week in blokken.
Er komt een nieuwe opzet voor de kamptraining voor bevers/welpen en scoutsleiding.

Steunpunt organiseert weer de kidsparty op 12 en 13 april 2014 op een nieuwe locatie, in november volgt
meer informatie
8) Financiën
Verslag kascommissie 2013: Frits Wouters en Edgar op den Camp: Alles in orde, geen bijzonderheden.
Decharge aan de penningmeester wordt verleend.
Na een toelichting op de onkostenvergoeding van de waarnemend voorzitter wordt de begroting 2013/14
vastgesteld,
9) Rondvraag
Sint Gerlach: mist het speltakoverleg. Bedoeling is dit in 2014 weer op te pakken. Het speltakoverleg staat
ook vermeld in het organisatieplan.
10) Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen, roept een ieder op om nog even na te praten en sluit de vergadering.
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