VERSLAG REGIORAAD D.D. WOENSDAG 27 november 2013
CLUBHUIS Marca Apoldro Apeldoorn
Aanwezig en m.k. afwezig ; zie bijlage

1. Opening
De voorzitter opent deze vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Notulen regioraad d.d. 12 april 2013 en notulen regioraad 24 april 2013
worden beide vastgesteld.
Naar aanleiding van de verzending komt wel een vraag vanuit de groepen.
Voorzitters/secretarissen en groepsbegeleiders ontvangen geen mail mbt
de speltakoverleggen en speltakactiviteiten. Dit is begin dit jaar
afgesproken. Het bestuur zal dit bespreken met de helpdesk.
Extra ingelast agendapunt meningsvormend deel. De vergadering gaat in drie
groepen uiteen om een aantal zaken te bespreken. De resultaten hiervan zullen
separaat met deze notulen worden verzonden. Dit neemt 45 minuten in beslag.
Na afloop wordt in de regioraad een korte presentatie gegeven door de drie
groepen. (zie hiervoor de bijlage)

3. Mededelingen vanuit regiobestuur
•

Secretaris is niet beschikbaar voor herbenoeming. Invulling wordt
gezocht. Als er vanuit de groepen suggesties zijn dit gaarne doorgeven
aan het regiobestuur

4. Begroting
Aan de hand van de powerpoint presentatie worden door de
penningmeester de cijfers doorgesproken. De regioraad keurt unaniem de
begroting goed. De goedgekeurde begroting is als bijlage toegevoegd. De
regiobijdrage voor 2014 is vastgesteld op 4,25 EUR per lid.

5. Activiteitenteam
Ronald Lansing is helaas verhinderd deze vergadering bij te wonen. De PPT
geeft een korte stand van zaken weer mbt bevers / welpen / scouts.
Vanuit de regioraad komt de opmerking dat de data van de activiteiten
voor bevers en welpen niet handig is gekozen ivm 200 jaar koningrijk.
Apeldoornse groepen worden uitgenodigd hieraan deel te nemen. Dit zal
vanuit het bestuur worden gemeld aan de verschillende speltakken.
6. Nautisch Technische Commissie
Vanuit het bestuur zijn gesprekken gevoerd met de waterwerkgroepen
binnen onze regio. Deze groepen hebben aangegeven geen Admiraliteit in te
willen richten. Daardoor zal ook de functie van vice-voorzitter
(voorbehouden aan Admiraal) niet worden ingevuld. Eventueel gebeurt dit
alsnog op een later moment.
Wel zal een Nautisch Technische Commissie (NTC) in het leven worden
geroepen. Vanuit de vier groepen zal hiervoor iemand worden voorgedragen.
Leden van deze commissie zullen worden benoemd door het regiobestuur en
kiezen uit hun midden een voorzitter. De waterwerkgroepen dienen het
eens te zijn met de leden van de NTC die worden afgevaardigd.
Ook is met de waterwerkgroepen afgesproken dat de organisatie van
waterwerkactiviteiten zullen plaatsvinden via de regio. Daartoe dient
vooraf een begroting ter goedkeuring te worden voorgelegd en aanmelding
via SOL te geschieden.
7. Trainingen
Vanuit de regioraad wordt opgemerkt dat er een avondtraining is afgezegd.
Groepen zouden het op prijs stellen als voor het afzeggen er nog een mail
wordt gezonden naar de groepen. Dit jaar vindt nog ondersteuning plaats
door Scouting Overijssel. Afspraken voor 2014 worden gemaakt met het
steunpunt.
8. Rondje langs de groepen
Titus Brandsma : gaat goed, artikel gestaan in Deventer Post heeft 30
nieuewe leden
SWIII/LBP; starten met 2e explorer afdeling in september
Miguel Pro er is eeen nieuw groepsbestuur; dit seizoen gestart. Het aantal
leden stijgt.

Marca Appoldro; bestaat 25 jaar, draait lekker, veel leden werken met
wachtlijst.
Buys Ballot; clubhuis is af; er is een opendag gepland met opening.
Achille Ratti; heeft nieuw groepsbestuur
BE St. Joris; ledenaalta groeiend. Probleem is de leiding

9. Steunpunten
Overijssel:

teamleiderstraining 18 december en 29 januari
Besturenmiddag 20 januari 2014
28 / 29 september buitendag

Gelderland: Joti-hunt
Meidendag 8 mrt
23/25 mei kamp event voor alle speltakken tbv
kampkwalificaties
10. Rondvraag
Cie Buitenland; vorig jaar 54 deelnemers aan het kamp. Secretarissen
ontvangen mail over de Paisleydag (valt rond Pasen) (Leidersconferentie)

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze vergadering.
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