Notulen Regioraad 18 april 2015
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1. Opening
Fred opent de vergadering. Hij constateert dat er bij aanvang 7 groepen vertegenwoordigd
zijn. Hiermee is het benodigde quorum om besluiten te mogen nemen niet gehaald.
Er is van te voren geen groep benadert om te notuleren. Martijn biedt aan om dit te doen.
2. Notulen regioraad 29 oktober 2014
Er zijn geen opmerkingen over de notulen.
3. Mededelingen vanuit het bestuur
• Afgelopen periode is samen met Else van Hensbergen van (voorheen) Steunpunt
Gelderland gekeken naar de regio en het regiobestuur. Vragen die daarbij centraal
stonden waren: Hoe wil je verder? Wat is het doel van de regio? Hoe kan dat doel
bereikt worden? We komen hier later deze vergadering op terug.
• Ronald Lansink is per direct gestopt als coördinator van de A(ctiviteiten)-teams.
Marjon Loman wordt deze vergadering voorgedragen als nieuwe coördinator van de
A-teams. I.v.m. de voorjaarsactiviteit kan Marjon niet bij de vergadering aanwezig
zijn.
4. Mededelingen vanuit de activiteitenteams
Voor elke leeftijdsgroep is er een goed gevuld A-team. Het team voor de explorerleeftijd
start na de voorjaarsactiviteit en bestaat uit 3 personen.
De voorjaarsactiviteit is goed bezocht. Op basis van het aantal aanmeldingen in SOL zijn er
rond de 1000 deelnemers aanwezig. Hiermee is het de grootste regionale voorjaarsactiviteit
van Nederland.
Bruno: Levert dit ook wat op?
Fritz: Wellicht moeten we zelf een persbericht sturen?
Voordracht Marjon Loman als coördinator van de A-teams
Bruno: 2 voorgangers als coördinator van de A-teams zijn voortijdig gestopt. Is deze functie
niet te zwaar?
Wim: de vorige coördinatoren zaten (noodgedwongen) te veel in de uitvoering. Met goed
gevulde teams is dat niet nodig.
Vraag aan de regioraad is of zij hiermee in kunnen stemmen. Omdat er niet voldoende
groepen vertegenwoordigd zijn, kunnen groepen hier na het verschijnen van de notulen nog
bezwaar tegen aan tekenen. Hiertegen is geen bezwaar vanuit de regioraad.
Uitslag stemming: De regioraad stemt unaniem in met de voordracht van Marjon.
Dimitri: er is onduidelijkheid geweest over de RSW bijdrage van de scouts. Hierdoor hebben
wij de jeugdleden te weinig laten betalen?
Alexander: er is inderdaad vermeld dat de kosten 7,50 per jeugdlid zouden zijn, maar dit is
altijd al 10 euro geweest. Dit is later gecorrigeerd.
Esther: Hoe staat het met de communicatie? Ik krijg niets mee en op de website staat ook
bijna niets.

pagina 2

Fred: Van dit aandachtspunt zijn we ons bewust. Oorzaak is dat het secretariaat onbemand is
en we ook niemand hebben voor de PR/communicatie.
Esther: Kunnen bepaalde delen van de site niet open gezet worden, zodat teams er zelf
informatie op kunnen zetten?
Fritz: Dit moet eerst technisch mogelijk gemaakt worden.
Dimitri: Ook wij vinden dit een belangrijk aandachtspunt. We krijgen nu op bestuursniveau
niet alles mee en kunnen daarom ook niets betekenen ter motivatie.
Fred: De postkamer is een aandachtspunt. Niet in alle gevallen zijn mailings naar de juiste
personen gestuurd.
Wim: Vaak is SOL ook niet volledig en juist gevuld. Veel groepen hebben bijvoorbeeld geen
regioraadafgevaardigde er in staan.
Merel: ik sta wel in SOL als regioraad afgevaardigde, maar ik krijg geen mails.
Alexander: dat kan liggen aan de systematiek van SOL. Als er meerdere personen zijn met
dezelfde functie, wordt vaak alleen “de oudste” geselecteerd.
Besloten is om voor de volgende keer te agenderen: Hoe krijgen we de communicatie beter
voor elkaar? Hoe kunnen we het oplossen als er handjes ontbreken?
5. Mededelingen vanuit het trainingsteam
Fritz geeft een overzicht van afgelopen half jaar. Er zijn 2 trainingsweekenden geweest en 4
avondtrainingen. In totaal zijn er voor de leidinggevenden 426 modules afgerond. Daarnaast
heeft het trainingsteam bezoeken gebracht aan groepen om de overstapmodules te geven.
Vanuit de regioraad worden er complimenten uitgesproken voor deze prestatie van het
team.
Fritz geeft aan dat het trainersteam graag wil groeien, zodat alles zoveel mogelijk in de eigen
regio kan.
Het trainersteam gaat door met de weekenden waarin vijf modules worden gegeven. De 8
avondtrainingen worden op een andere wijze vorm gegeven. Er is weinig deelname en te
weinig diepgang mogelijk. Daarom komen er waarschijnlijk vier avonden waarbij
tweemodules gegeven worden. Er kan dan één module gevolgd worden.
Er komen waarschijnlijk twee “module-zondagen”.
Volgend jaar is het de bedoeling om in ieder geval een teamleiderstrainng te geven en indien
mogelijk ook een training voor praktijkbegeleiders.
Vervolgtrainingen gaan we ook meer doen.
De “Doe Wat” is door 30 deelnemers bezocht.
Steunpunt Scouting Overijssel gaat dicht na 2015. Hiermee moeten de aangesloten regio’s
zelf zaken gaan verzorgen. Voor regio Rondom de IJssel is het coördineren van de
vervolgtrainers bedacht. Ons trainersteam zou liever de kampeertrainingen coördineren.
Deze boodschap heeft Fritz ook aan Alexander meegegeven die namens het regiobestuur de
gesprekken met de andere regio’s voert.
Het overleg met de andere regio’s verloopt moeizaam. Er is zowel overleg op trainersniveau
als op bestuursniveau. In de andere regio’s is geen afstemming tussen bestuur en
trainersteams, waardoor in de overleggen tegenstrijdige afspraken gemaakt worden.

pagina 3

We grenzen aan andere regio’s dan die alleen in Overijssel liggen. Namelijk ook aan Oude
Graafland, Klein Gelderland en Neder Veluwe. Fritz heeft een proefballon opgelaten over
een eventuele samenwerking en Klein Gelderland is enthousiast.
Het regiobestuur wordt er op geattendeerd dat het Landelijk Sevice Centrum met de
Gelderse regio’s in overleg gaat over de trainingen nu Scouting Gelderland opgegaan is in het
Huis van de Jeugd. Fritz wil daar wel bij aanschuiven, maar wacht eerst nog het Overijsselse
trainersoverleg af.
Bastiaan: laat op trainersniveau afspraken tot stand komen .
Esther: Hoe gaat dat praktisch in zijn werk?
Gezienus: Waarom hebben we eigenlijk andere regio’s nodig? We hebben het toch goed?
Fritz: onderwerp van discussie tijdens het overleg met de andere regio’s zijn de kosten. Hoe
financier je de interne kosten? Wat belast je door bij een training?
Bastiaan: jammer dat het om de euro’s draait!
Martijn: ik zou de financiën liever vanuit een totaal perspectief bekijken. Als ik minder
regiobijdrage betaal, maar meer per gevolgde module kan het zijn dat een groep op
totaalbasis nog goedkoper is.
Fritz: Wellicht moeten we een ZZP’er inhuren om alle praktische zaken rondom de training te
regelen. Dit deed het steunpunt tot nu toe. Een weekendtraining kost 40 euro (5 modules à
8 euro). Er zijn 24 deelnemers, dus totaal zijn er 960 euro inkomsten. Daar gaan kosten voor
de blokhut, het eten en trainingsmateriaal nog van af. Er blijft dus de nodige winst over.
Fritz: Als we straks de vervolgtraining gaan coördineren komt heel Overijssel bij mij voor
vervolgtrainingen. Dan moet ik het maar gaan regelingen. Dat is iets dat we om praktische
redenen niet zien zitten.
Alexander: we blijven inzetten op het kampeertrainersteam.
Harm: We hebben er met het trainersteam onderling ook veel contact over. Juist het kunnen
blijven aanbieden van moduletrainingen in de regio is een grote meerwaarde.
Martijn: kan er, misschien zelfs landelijk, niet een centrale trainingsagenda gemaakt
worden, zodat er een overzicht is op welke moment welke trainingen gevolgd kunnen
worden.
Fritz: Dan is er behoefte aan goed secretariaat en goed draaiende website.
Wim: vorige regioraad hebben we afgesproken dat iedereen binnen zijn eigen groep een
oproep zou doen voor de vacatures in de regio. We hebben helaas slechts van één groep
terugkoppeling gehad.
7. Voorstellen mbt ondersteuning regio(bestuur)
Fred: Het is logischer nu eerst onderwerp 7 over de regio te bespreken en daarna de
financiën. Wat hebben we nu in de regio? De A-teams en het trainersteam draaien goed.
Daarmee voldoen we aan de zaken die de regioraad een aantal jaren terug als belangrijkste
kerntaak heeft uit gesproken.
De regio doet meer. Denk aan het secretariaat, PR/communicatie, de website en het contact
met de groepen. Op dit moment zijn hiervoor allemaal vacatures, net als voor het
plaatsvervangend lid landelijke raad.
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Op initiatief van Scouting Gelderland hebben we hierover met een aantal Apeldoornse
groepen recent om tafel gezeten. Groepen hebben ook regelmatig problemen om vacatures
goed in te vullen.
Wat verwacht de regio van het bestuur?
Als je meer verwacht moeten er ook mensen zijn.
Harm: de regio is onzichtbaar.
Fred: er is inderdaad een vacature voor secretariaat en iemand voor de groepen
Jacco: minder bezetting heeft volgen. Het regiobestuur is daar altijd heel transparant over
geweest.
Esther: vanuit Scouting Overijssel is er iemand bij de Titus Brandsma geweest.
Wim: Dit laatste jaar zou het steunpunt zich alleen richten op deskundigheidsbevordering.
Ondersteuning van groepen is niet conform afspraak.
Bastiaan: Trainingen en activiteiten zijn belangrijk . Er mag best geld worden gestoken in
communicatie en PR
Fritz: jullie zijn nu met 3 bestuursleden en Marjon. Vragen jullie jezelf ook af waar de meeste
behoefte zit. Fred, kan jij bijvoorbeeld geen secretaris worden?
Wim: Afgelopen periode hebben we lang niet alles kunnen oppakken. De gesprekken met de
Steunpunten kosten veel energie.
Bastiaan: Wellicht kunnen we alle groepen een brief te sturen om te komen bij de volgende
regioraad.
Wim: Op basis van Scouting2025 heb ik geleerd dat een brief niet helpt. Persoonlijk contact
is het beste.
Wim: we gaan een “benen op tafel” sessie initiëren waarbij we met elkaar een vervolg geven
aan deze ideeën.
6. Financiën / jaarrekening / kascommissie
De regio is afhankelijk van 3 inkomstenbronnnen: de regiobijdrage, de subsidie en de
bijdrage voor activiteiten. De activiteiten hebben budgetneutraal gedraaid.
Er is een positief saldo van 1438 euro omdat de afdracht aan het Steunpunt lager was dan
begroot. Bij de crediteuren i s de gemeente Lochem de grootste post. Zij hebben de
toeristenbelasting nog niet in rekening gebracht.
We hebben afgesproken dat een minimaal eigen vermogen van 7500 euro nodig is. In deze
voorjaarsactiviteit gaat bijvoorbeeld 8000 euro om die deels al uitgegeven is, voordat de
deelnemersbijdragen geint zijn. Een voldoende werkvermogen blijft dus van belang.
In de toekomst zal de subsidie vanuit de gemeente Apeldoorn naar 0 euro gaan.
Om decharge te geven zijn er te weinig groepen aanwezig. Alle aanwezige groepen stemmen
in met de decharge. Andere groepen hebben na het verschijnen van de notulen ook de
mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken.
8. Scouting 2025
Wim: Doel van dit event is om input te krijgen voor een meerjarenbeleid vanuit alle
geledingen van de vereniging en ook van mensen daarbuiten. Aan de regio’s was de vraag
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om mensen de regelen. Voor Rondom de IJssel waren 28 plaatsen beschikbaar. Het is gelukt
om 27 plaatsen in te vullen.
Terugkoppeling van deze activiteit gaat via Scouting Nederland. In het najaar zullen er
sessies komen in de regio’s.
9. Landelijke Raad
Wim geeft een terugkoppeling van de laatste Landelijke Raad. Daar is gediscussieerd over de
toekomst van Groepsontwikkeling. Het leek er op dat de Landelijke Raad neigde om het
budget hiervoor terug te schroeven naar 0 euro. Daarom komt er een tegenvoorstel om hier
toch een vervolg aan te geven. Hier wordt nog aan gewerkt door het landelijk bestuur. De 5
euro contributieverhoging (incl. inflatie) loopt dit jaar nog door. Er wordt nog een besluit
genomen of dit nog doorloopt.
Landgoed Zeewolde zal niet volledig ontwikkelt worden. Het magazijn in Lelystad brengt in
de verkoop aanzienlijk minder op dan begroot.
Er wordt een BV opgericht voor het landgoed, mede i.v.m. de teruggave van de 21% BTW.
Op kamperen zal 6% BTW afgedragen moeten gaan worden.
Het TOES zal ook in een BV verder gaan. De Landelijke Raad is hier niet blij mee. Er gaan
goederen vanuit de vereniging naar een BV toe.
Er is een commissie die plannen zou uitwerken. Dit is nog niet op orde. Zo ontbreekt er een
risicoparagraaf.
De komende Landelijke Raad is in Zeewolde tijdens het openingsweekend. Koningin Maxima
zal dan ook aanwezig zijn.
Bastiaan: Hoe zit het met de zeggenschap van de vereniging als er straks een BV is?
Wim: Er is op woensdag voor de landelijke raad een bijeenkomst met het Landelijk Bestuur
om een betere dialoog te krijgen. Vorige week heb ik geprobeerd agendapunten
geagendeerd te krijgen, maar hier was geen ruimte voor. Hopelijk spreek ik morgen
Boudewijn Revis bij Scouting2025.
Tuchtrecht: Scouting Nederland heeft zich aangesloten bij de gezamenlijke (zwarte)
registratielijst van Stichting tuchtrecht vrijwilligerswerk. Het is dus mogelijk om mensen te
toetsen of zij bij andere vrijwilligersorganisaties over de schreef zijn gegaan.
De VOG wordt een verplichting voor alle vrijwilligers.
Er is een commissie die gekeken heeft naar de waarderingstekens. Een gouden
waarderingsteken wordt nu enkel toegekend indien activiteiten op drie niveau’s zijn verricht.
Dat is niet fair, omdat sommige mensen enorm veel op groeps- of regioniveau betekent
hebben. Het landelijk Bestuur gaat dit uitwerken.
Wim bedankt de regio voor het vertrouwen. Recent mocht hij zelf een gouden
waarderingsteken ontvangen.
10.Rondvraag
Bastiaan: er is geopperd om de groepen persoonlijke te benaderen voor komende regioraad.
Pakt het bestuur dit op?
Fred: het zou ook goed zijn als er een signaal komt vanuit de groepen naar elkaar.

pagina 6

Martijn: er wordt vaak gesproken over de groepen die er nooit zijn, maar laten we ons
concentreren op de groepen die wel willen.
Bastiaan en Fred pakken dit verder op.
11. Sluiting
Fred sluit de regioraad om 13.00 uur.
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