Notulen
Regioraad 01 september 2014
Aanwezig: scouting Wolder, Jan van Gent, scouting Amby, scouting Titus Brandsma, de Eberonen, scouting
St Monulphus, scouting Eijsden, scouting Theresia, scouting Lord Baden Powell, scouting Caberg (Christus
Koning), Scouting St. Gerlach, Steunpunt scouting Limburg (Patrick Borgers), regiobestuur.
1) Opening
Rob opent de vergadering. Een dankwoord voor de gastvrijheid van scoutinggroep de Eburonen.
2) Mededelingen - rondvraag
Er is een zienswijze samengesteld voor de Maastrichtse groepen. Deze is vorige week door alle
Maastrichtse groepen ondertekend.
Eijsden heeft een toezegging dat de subsidie de komende drie jaren hetzelfde blijft.
Meerssen laat het subsidie beleid de komende twee jaren ongewijzigd.
-

Is er interesse om mee te helpen met de opbouw/afbraak van Magisch Maastricht. Een financiële
vergoeding of een kortingspakket behoort tot de mogelijkheden.

3) Verslag Regioraad 19 mei
De notulen van 19 mei 2014 zijn vastgesteld.
4) Regiobestuur
Rob geeft een soort van evaluatie van zijn inzet van afgelopen jaar. Met een bijzonder dankwoord aan Joop
en Mylene voor hun inzet in dit proces.
Het zoeken naar een compleet bestuur is succesvol verlopen.
Er is een profiel rondgestuurd van Frank Laux.
De vraag is of scouting straks ook bij zijn hobby's staat. Dit is uiteraard het geval.
Frank verlaat de ruimte zodat de stemming kan plaatsvinden.
Uitslag stemming: 12 stemmen uitgebracht. 1 stem neutraal, 11 positieve stemmen.
De regio heeft 20 groepen. Voorzitter is bij deze benoemd.
Een afscheid van Rob Nout. Er is aan hem de regio-pin overhandigd. Tevens is aan hem een presentje
overhandigd (een aantal regio-producten).
Een korte toespraak van de nieuwe voorzitter Frank Laux.
5) Patrick Borgers van het Steunpunt heeft een presentatie gehouden over de doelen en werkzaamheden van
Steunpunt Scouting Limburg.
Groepen moeten er zorg voor dragen dat de kaderleden goed geregistreerd staan in SOL.
6) Landelijke raad
Ben Peters Landelijke raad
Landgoed in Zeewolde is geopend. Het landgoed is aangekocht (zonder financiële onderbouwing) Ze willen
het landelijk magazijn verkopen.
Groepsontwikkeling is aan de orde gekomen. Contributie is hoger geworden om deze groepsontwikkeling te
financieren. Nu dat is afgelopen zou de contributie weer omlaag moeten.
Er zijn drie mogelijkheden besproken:
- Groepsontwikkeling afbouwen en beëindigen

- Groepsontwikkeling in een lagere intensiteit continueren
- Een nieuwe afweging maken over welke elementen van het programma behouden blijven en welke vorm
het hier het meest effectief in lijkt
- Groepsontwikkeling in haar huidige vorm en werkwijze continueren.
In december 2014 worden er nieuwe afspraken gemaakt welke keuze er wordt gemaakt. De landelijke raad
komt in december met een voorstel.
7) Regionale activiteiten
- Chillwell: Doe mee en geef je op! Kijk op de website/facebook. Het is voor 14+. Bijdrage is € 12,50
8/9 november 2014.
Met betrekking tot alcohol -> de eigen staf is verantwoordelijk!
- Ardennerhike: Uitnodiging gaat deze week de deur uit.11-12 oktober 2014. Opgave voor 28 september.
Bijdrage is € 18,50
- RSW 2015: momenteel loopt alles op schema. Geen bijzonderheden te melden.
- Scoutsdropping: Zijn er twee groepen die een dropping willen organiseren?
8) Sluiting:
Frank bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering.

