REGIORAAD D.D. WOENSDAG 18 mei 2016
Locatie: CLUBHUIS SCOUTING VUNDELAAR / TWELLO

VERSLAG
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Michel Herms
bood vorige keer aan deze regioraad te notuleren. Zijn PPD medebestuurslid Stefan van der Meer
is bereid het van hem over te nemen. Er zijn 16 groepen aanwezig. Dit betekent dat het quorum is
gehaald en er geldige besluitvorming kan plaatsvinden deze Regioraad.
Laura Humblet stelt zich voor als Regio consulente namens het LSC.

Notulen regioraad 04 november 2015
De notulen van de vorige Regioraad worden goedgekeurd. Jacco Savelberg meldt dat zijn
achternaam verkeerd gespeld is. Vorige keer is afgesproken om deze Regioraad ook de notulen
van de Regioraad van 18 april 2015 te behandelen omdat deze te kort vooruit ter beschikking
waren gesteld. Ook deze notulen worden goedgekeurd.

Mededelingen vanuit de Activiteitenteams
De Activiteitenteams draaien prima
Beverdoedag en Jungledag staan in juni op stapel en hebben al veel aanmeldingen.
Explorerweekend is tegelijk met de RSW gehouden en dit was een groot succes.
Aanvulling bij het Scouts team is dringend nodig. Er is nog maar 1 persoon over.
Data activiteiten voor het seizoen 2016/2017 worden vóor de Zomervakantie verspreid.

Mededelingen vanuit het Trainingsteam
Er zijn geen wijzingen in de samenstelling van het Trainingsteam. Wel is er bij een aantal mensen
minder tijd beschikbaar. Daarom is men op zoek naar nieuwe trainers.
Er zijn 2 weekend trainingen gehouden. Een aantal avondtrainingen en op verzoek bij groepen.
Binnenkort wordt er een evaluatie gehouden van het afgelopen seizoen en plannen gemaakt voor
volgend scouting seizoen.
Er is contact gelegd met trainingsteams uit andere regio’s en met het steunpunt Gelderland.
Als een Praktijkbegeleider dit aangeeft is een inhouse training in de eigen blokhut mogelijk. Daarbij
worden ook andere groepen geïnformeerd zodat zij met een aantal leiders kan aanhaken.
Het minimum aantal deelnemers en het maximeren van het aantal per groep is losgelaten.
Het Trainingsteam is bereikbaar via het algemene mailadres (trainingsteam@regiorondomdeijssel.nl) en via de Praktijkbegeleiders.
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Nu het aantal mensen dat de Scouting Academy modules heeft gevolgd toeneemt kan er ook
gedacht worden aan Team kwalificaties, Teamleiders kwalificaties en Kampeer kwalificaties.
Als alternatief voor off. Kamptraining ook trainingen binnen de groepen.

Financiën / Jaarrekening / Kascommissie
Alexander presenteert het overzicht zoals dat ook op de website beschikbaar is gesteld.
Vraag wordt gesteld of vrijwilligers wel mee moeten betalen aan activiteiten. Uitgangspunt is dat
activiteiten kostendekkend moeten plaatsvinden. Binnen de regio is afgesproken om voor leiding
minder te rekenen dan jeugdleden. Als leiding voor niets deelneemt moeten deze kosten op de
jeugdleden verhaald worden. Het principe is dus deelname tegen kostprijs. James Lovell zal een
voorstel voor de volgende Regioraad aanleveren om organiserende groepen geen
deelnemersbijdrage te laten betalen.
Het bedrag dat gereserveerd stond voor inhuur is niet uitgegeven. Er was geen behoefte. Het
Steunpunt Overijssel heeft nml. langer doorgedraaid.
Kascontrole heeft plaatsgevonden door slechts 1 persoon. De andere persoon heeft de stukken
toegestuurd gekregen en heeft verder geen vragen gesteld. De jaarstukken worden ongewijzigd
goedgekeurd. De penningmeester krijgt decharge van de Regioraad.

Landelijke Raad
Het thema voor de LR was: “Hoe geven we samen vorm aan de verenigingsdemocratie?”.
Groepen mee laten beslissen over besluitvorming op landelijk niveau. Er is een voorstel gedaan
om per afgevaardigde een jeugdlid mee te nemen naar de LR. Deze zouden dan een dagdeel
meedraaien.
Evaluatie Programma Groepsontwikkeling: dit is zeker succes geweest. Er was een kritische noot
van de SW-III/LBP Het programma is afgesloten maar er is besloten om de goede elementen door
te laten gaan.
Activiteitenplannen: Versterking kwaliteit groepen: 5 succesfactoren, spel, vrijwilligers,
accommodaties & materiaal, bestuur & organisatie en financiën. Vergroten marktaandeel
jeugdleden, branding: positief beïnvloeden kennis, houding en gedrag (ondersteuning door het
LSC).
Jaarverslag: Scouting Nederland is financieel gezond. Het Landgoed is een b.v. geworden.
Eigenaars zijn 50% Scouting Nederland fonds en 50% door een nog nieuw te vormen bestuur. LR
heeft geen zeggenschap over het Landgoed. De leden aantallen nemen toe.
Scouting 2025: toekomstvisie naar praktijk. Het nieuwe mission statement: “Scouting voegt waarde
toe aan de samenleving door scouts uit te dagen zich te ontwikkelen en daarbij met elkaar veel
plezier te beleven”.
Scoutingvriendelijk, verbindend en kennis ontsluitend. Groepen kiezen zelf bewust welke thema's
zij oppakken, hoe ze dat doen en in welk tempo.
Toekomstvisie -> verenigings ondersteuning o.b.v. Thema’s. Vanaf september uitwerking richting
de regio's.
Er zijn 5 Thema-knoppen waar per groep aan gedraaid kan worden.
Er worden vragen gesteld over de b.v. constructie. Hiervoor is gekozen na uitgebreid juridisch
advies en het had met een aanzienlijk b.t.w. voordeel te maken. Directeurswissel na erg korte
functieperiode was ingegeven door privéomstandigheden.

Hoe verder met de regio
Start van het zittende bestuur een aantal jaren geleden. Doel was toen zaken op orde krijgen. Dat
is goed gelukt. Inmiddels is de secretaris functie vacant en voor de penningmeester vanaf
november. Er komt veel op de regio af, waar we de capaciteit niet voor hebben.
Vacatures: secretaris, penningmeester, plv. lid LR en eigenlijk ook een afgevaardigde voor het
trainingsteam of het activiteitenteam want Marjon vervult deze nu beide.
Noodoproep. bij de Cluster overleggen kwam maar de helft van de groepen opdagen. Nadruk op
trainingen en activiteiten. In mei is als laatste een brandbrief uitgegaan naar alle groepen. Wim
geeft aan dat we een gevlochten organisatie zouden moeten zijn.
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Laura (Regioconsulente) heeft met Fred en Wim gesproken. Er is een ultimatum tot 1 oktober
gesteld.
Dan zijn er 3 scenario's:
A) aanvulling bestuur met 3 personen en de participerende rol van groepen verbetert.
B) geen nieuwe bestuursleden. RR houdt ten minste 1 contactpersoon. Regio stichting
wordt opgeheven. Er kunnen dan geen financiële verplichtingen meer worden aangegaan.
Groepen moeten de activiteiten zelf organiseren.
C) regio wordt opgeheven en groepen worden verdeeld over omliggende regio’s.
Scouting Nederland schrijft voor om een stichting en een vereniging te vormen als basis voor een
scouting organisatie. Heeft te maken met aansprakelijkheid van individuen.
Laura deelt kaarten uit met elk een individuele taak voor het Regio Bestuur om op die manier
onderscheid te maken in taken die noodzakelijk zijn en taken die anders kunnen worden belegd.
Na een uitgebreide discussie en een ingelaste pauze gaan we voor scenario A.
Er zijn 2 kandidaten gevonden voor de functies van secretaris en penningmeester.
Wim wil sessie beleggen met mensen uit het veld over groepsparticipatie / nieuw elan. UW
(Remco Aarts) en SWIII/ LBP (Martijn Loo) zijn bereid mee te denken.

Rondvraag
Westenenk: Vertrouwenspersoon bij de groep en de evt. belangenverstrengeling. Hoe pakken
andere groepen dit op? Meestal wordt een buitenstaander gezocht: oud leden, huisarts of
leerkrachten als alternatief.
Pres Steijn Groep: RoSh geven 11 juni een Feest waarvoor de regio wordt uitgenodigd.
SWIII/LBP: Stimuleringsbijdrage van de Regio, Hiervoor kan een voorstel voor gedaan worden. Er
zijn al verschillende voorstellen gehonoreerd.
Fred: in DV gaat een project van start samenwerkende groepen i.z. organiseren activiteiten met
asielzoekers. Coördinatie door COA. Er is een datumprikker rondgestuurd. Er is ook een link naar
het LSC.

Sluiting
De voorzitter sluit om 22.40 uur de vergadering en bedankt de Vundelaar voor de gastvrijheid.
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AANWEZIGHEIDLIJST
Jacco Savelberg
Vincent v Dooremolen
Harm Groen
Rob Hafkamp
Pieter Reus
Esther Bulsink
Fritz zur Kleinsmiede
Martijn Loo
Pien vd Sman
Jos Defilet
Dirk-Jan vd Boomgaard
Michel Riksen
Bruno Lendering
Jan-Willem van Dokkum
Remco Aarts
Stefan van der Meer
Sanne Tuinstra
Niels Nielsen
Monique vd Boor
Wim Klaassen
Laura Humblet
Wim Willems
Alexander v Hunnik
Fred Vermeulen
Marjon Loman

Scouting Dieren
Achille Ratti
Gelre Groep Twello
Miguel Pro Raalte
Miguel Pro Raalte
Titus Brandsma
Trainingsteam/Praktijkcoach
SWIII/LPB
James Lovell
BE groep St. Joris Holten
Vundelaar Twello
President Steijn
Dr. Ariëns Apeldoorn
Ugchelse Woudlopers Apeldoorn
Ugchelse Woudlopers Apeldoorn
Paulus Petrus Donders Apeldoorn
Buys Ballot groep Epe
Buys Ballot groep Epe
Marca Appoldro Apeldoorn
Westenenk groep Deventer
Scouting Nederland Leusden
Lid Landelijke Raad
Penningmeester
Voorzitter
Coördinator A-teams
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