VERSLAG REGIORAAD D.D. WOENSDAG 04 november 2015
Clubhuis LOAAH (Deventer)
Aanwezig; zie bijlage

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen
welkom. Er is een kleine wijziging in de agenda. Punt 7 van de verstuurde
agenda wordt behandeld samen met punt 6.
De voorzitter zal deze vergadering notuleren. Michel Herms bood aan de
regioraad van april 2016 te notuleren.
Er zijn 15 groepen aanwezig. Dit betekent dat het quorum is gehaald en er
geldige besluitvorming kan plaatsvinden deze regioraad.
2. Notulen regioraad d.d. 18 april 2015 zijn vlak voor deze regioraad
verspreid. Omdat niet iedereen de notulen had gelezen is stelde de
voorzitter voor de notulen in de regioraad van april 2016 te behandelen. De
aanwezige groepen hadden hier geen bezwaar tegen. Harm Groen gaf aan
een tekstuele aanpassing te hebben op de notulen en zal deze mailen aan de
voorzitter.
3. Mededelingen vanuit regiobestuur
•

Steunpunt Overijssel stopt eind dit jaar definitief. De werkzaamheden
zijn zoals vorige regioraden aangekondigd, afgebouwd. Op 12 december
is er een afscheidsreceptie in Raalte.

•

Steunpunt Gelderland is samen met andere jeugdorganisaties dit jaar
opgegaan in het Huis van de Jeugd (HvdJ).

•

Het regiobestuur is nog hard op zoek naar een secretaris en vraagt de
aanwezige groepen graag namen door te geven mochten ze iemand
weten.

•

Alexander heeft aangegeven zich volgend jaar niet herkiesbaar te
stellen als penningmeester. Dat betekent dat we nu hard op zoek
moeten naar iemand die het van hem wil overnemen. De vraag is
voorgelegd aan de aanwezige groepen om namen door te geven mochten
ze iemand weten.

•

In de meerjarenbegroting van de gemeente Deventer voor de periode
2016 – 2020 krijgt scouting nog steeds subsidie. Het bedrag zal
jaarlijks hetzelfde blijven en wordt niet geïndexeerd.

•

De gemeente Apeldoorn gaat de subsidie voor de Apeldoornse groepen
anders verdelen.

•

Mochten groepen problemen ondervinden met hun gemeente wat
betreft de subsidie, dan mogen ze contact opnemen met Wim Willems.

•

Scouting 2025 was een inspirerende bijeenkomst waarbij diverse lagen
uit de regio’s aanwezig waren (bestuur, kader, ouders, etc.). Dit leverde
5 punten op waar Scouting Nederland zich op zal focussen
(Ontwikkeling, samenwerken/verbinden, open, trots/zichtbaar,
vrijwilligers)

Uit de regioraad kwam de vraag wat er met ‘open’ wordt bedoeld. Hiermee wordt
bedoeld proberen meer autochtonen bij scouting te betrekken en proberen de
verhouding aantal mannen en vrouwen gelijk te houden.
•

Naar aanleiding van ‘Scouting 2025’ wordt in elke regio een
kampvuursessie georganiseerd. In onze regio is deze op 17 november
om 20.00 uur aanstaande bij de Marca Appoldro in Apeldoorn. De
uitnodiging wordt nog verstuurd. Het kampvuurprogramma is bedoeld
voor jongeren, leiding en bestuur. Het doel is om met elkaar te praten
over de genoemde 5 punten.

4. Mededelingen uit de Activiteitenteams
Bevers:

Wiecher Huisman, Marjolein Jongkoen, Marjon Loman

Welpen:

Dineke Petrovic, Lars van den Berg

Scouts:

Bieuwkje Bouwhuizen

Explorers:

Ellen Veldhoen, Niels Buitenhuis

Het A-team van de Scouts moet worden aangevuld. De vraag aan de
groepen is of zij iemand weten. Ronald Lansing zal Bieuwkje ondersteunen
bij de RSW 2016.
De datums van de activiteiten staan in de kalender. De datum voor de
Jungledag 2016 (Welpen) zal spoedig worden vastgesteld en
bekendgemaakt.
De evaluatie van de voorjaarsactiviteit in Lochem heeft veel positieve
reacties opgeleverd. Wat zeker heeft meegewerkt was het mooie weer.
Veel leuke reacties op de groepsfoto. Aandachtspunt voor de volgende
keer is proberen de speltakken meer met elkaar te mengen. Nu had elke
speltak zijn eigen activiteit. Het idee is om elke 5 jaar een jubileumkamp
te organiseren.
De activiteiten teams krijgen veel meldingen dat mail voor vergaderingen
en activiteiten niet aankomt. Vaak blijken dan de gegevens in SOL niet te
kloppen: oud emailadres of staat de persoon niet goed geregistreerd in
SOL. De besturen hebben vorige week een mail gekregen met het verzoek
of zij willen controleren of hun leiding goed in SOL staat.
5. Mededelingen uit het trainersteam
Team draait goed. Jeroen Maas zou de coördinator worden, maar heeft
aangegeven dat liever niet te doen ivm werk. De taken van de coördinator
zijn verdeeld over de alle trainers. Marjon Loman zal bij de
bestuursvergaderingen ook het trainersteam vertegenwoordigen.
Trainersteam heeft wel de voorkeur om de taken van coördinator bij 1
persoon neer te leggen.
Er zijn polo’s en badges aangeschaft. Ook twee banners om bij een
clubhuis/locatie op te hangen.
Trainingen staan open voor deelnemers uit andere regio’s. Zij betalen dan
wel meer dan deelnemers uit onze eigen regio. Dit is zo in SOL ingeregeld.
Op de poster van Steunpunt Overijssel staan onjuiste datums. In SOL
staan de juiste datums van de trainingen.
Trainers geven aan dat ze graag iemand zouden willen voor PR.
27 en 28 februari 2016 wordt er weer een ‘Doe wat’ georganiseerd. Dit is
een weekend met workshops, feestavond, leren en veel gezelligheid.

6.

Voorstellen n.a.v. BOT-overleg
Naar aanleiding van het BOT (Benen Op Tafel) overleg zijn de volgende
voorstellen geformuleerd:
•

Elk kwartaal een estafetteborrel. Doel is om in een ongedwongen sfeer
met elkaar in contact te komen.

•

De regio in 5 clusters te verdelen. Elk cluster heeft een eigen
ambassadeur. Het clusteroverleg is geen vervanging van de groepsraad.
Bij elk overleg zal een afvaardiging van het regiobestuur aanwezig zijn.

•

Communicatie verbeteren in de regio.

Het regiobestuur heeft een visie geschreven n.a.v. eerdere opdrachten van
de regioraad, BOT-overleg en info uit het veld. Deze gaan we met alle
regioteams in januari 2016 bespreken. Ook gaan we dit bespreken in de
clusteroverleggen.
Punten die bijv. kunnen worden besproken in de clusteroverleggen zijn
contributiebeleid, groepsvisies, trainingsvaardigheden.
Doel van de clusteroverleggen is om de communicatie in de regio te
verbeteren en om van elkaar te leren.
In de regioraad van April 2016 zal de visie ter besluitvorming worden
voorgelegd.
Er is voor gekozen om de groepen niet op basis van geografische ligging in
te delen maar ‘ad random’. Op deze manier proberen we ook het regiogevoel
te stimuleren. Het bestuur zal in januari een datumprikker rondsturen.
Het bestuur heeft de volgende indeling gemaakt:
1. Graaf Ottogroep, Scouting Dieren, Pres. Steijn (water), Vundelaar
(water), Nautilusgroep.
2. St. Victor, Stadhouder Willem III/LBP, Maarten van Rossum,
Westenenk, Achille Ratti.
3. Moorrees, Marca Appoldro, Vundelaar (land), James Lovell, St. Joris,
Buys Ballot.
4. Dr. Ariëns, Paulus Petrus Donders, Van Issendoorn, Dr. Ariëns-Buette,
Miguel Pro.

5. Hertog van Gelre, Jagermeester Johan Bentinck, Gelre, LOAAH, Titus
Brandsma.
6. Balmoral, Vale Ouwe, Pres. Steijn (land), KVLS, Ugchelse Woudlopers

7.

Financiën / Begroting 2016
De penningmeester ligt de begroting 2016 toe. De post ‘inhuren derden’
betreft een post die eerder was gelabeld als ‘afdracht steunpunten’. Het
bedrag is nu lager begroot. De post is opgenomen omdat we niet kunnen
voorzien welke expertise we eventueel zouden moeten inhuren bij het
wegvallen van de steunpunten.
De post ‘LSW’ is verhoogd in verband met een flinke verhoging van de
deelnemersbijdrage. Deze bijdrage wordt vastgesteld door Scouting
Nederland.
De groepsraad heeft ooit besloten dat het Eigen Vermogen van de regio
moet worden verkleind. Om dat te bereiken stelt het bestuur voor om de
contributie voor 1 jaar te verlagen. De regioraad stelt voor om de
contributie met een kwart te verlagen en deze extra inkomsten als een
last op te nemen in de begroting en te labelen als ‘stimuleringsbijdrage aan
activiteitenteams/trainersteam’.
Martijn Loo stelt als extra voorwaarde aan de post ‘inhuren derden’ dat
het bestuur eerst met een plan/voorstel moet komen voordat dit geld
wordt uitgegeven.
De begroting wordt ter stemming gebracht onder de voorwaarde die
Martijn Loo heeft ingebracht en de contributie maar met een kwart te
verlagen. Alle aanwezige groepen stemmen voor de begroting voor 2016.
Punten waar de regioraad een andere keer een mening/besluit over moet
nemen zijn:

8.

-

moeten regioactiviteiten per definitie budget neutraal zijn of niet?

-

Opnemen van een bestuursvergoeding

Landelijke Raad

Programma Groepsontwikkeling wordt beëindigd. Dit houdt in dat de
contributie afdracht aan Scouting Nederland met 5,25 euro per lid
worden verlaagd.
Extra activiteiten zoals inbedden van Groepsontwikkeling en Scouting
2025 zijn extra kostenposten. Deze worden gedekt door bijdragen van de
Nationale Postcode Loterij, Scouting Nederland Fonds en een bijdrage uit
de bestemmingsreserve Groei en Dienstverlening.
Jaap Boot wordt benoemd tot voorzitter van het Landelijk Bestuur.
9.

Rondvraag
Hoe zit het met de VOG? Iedereen die leiding geeft, bestuurslid is of
zijdelings is betrokken bij het leiding geven, moet een VOG aanvragen.
Waarom zijn de notulen van de vorige regioraad niet behandeld? Zie punt
2 van de notulen.
Voor wie is het kampvuurprogramma? Zie punt 3 van de notulen.
8 of 15 december is er een bijeenkomst voor praktijkbegeleiders. Mogelijk
bij de Vundelaar. Uitnodiging volgt nog.

10.

De voorzitter sluit om 21.40 uur de vergadering en bedankt de LOAAH
voor de gastvrijheid.
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