VERSLAG REGIORAAD D.D. WOENSDAG 23 april 2014
CLUBHUIS SCOUTING VUNDELAAR / TWELLO
Aanwezig: zie bijlage

1. Opening
De voorzitter opent deze vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Notulen regioraad d.d. 27 november 2013
Er zijn geen opmerkingen, de notulen worden vastgesteld. Er zijn 10
groepen aanwezig, dus minder dan het quorum voor besluitvorming.
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3. Mededelingen bestuur
• Meningsvormend gedeelte (vorige regioraad): het bestuur heeft
twee pijlers gekozen -> deskundigheidsbevordering/trainingen +
regioactiviteiten. Aandacht hiervoor kan alleen met een volledig
regiobestuur. Het bestuur wil binnenkort met groepen om tafel.
• Nautisch Technische Commissie (NTC): is gestart en houdt zich m.n.
bezig met de CWO-trainingen.
• Huis van de Jeugd: steunpunt Gelderland zit met drie
jeugdorganisaties in één pand (Arnhem) en kan zo de krachten
bundelen. Er wordt vooral op bestuurlijk niveau samengewerkt.
• De secretarisfunctie is nog niet opgevuld. De regioraad gaat
akkoord met het voorstel dat de groepen bij toerbeurt notuleren.
De Achille Ratti bijt hierbij het spits af.
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4. Mededelingen activiteitenteams
• RSW (begin april) ± 300 deelnemers en ± 100 stafleden. Door
toetsweken lag het deelnemersaantal lager dan verwacht. De

LOAAH heeft de RSW gewonnen. De subkampstrijd is gewonnen
door de leiding van de Ugchelse Woudlopers.
• BeverDoeDag: 21 juni; Jungledag: 17 mei; Exploreractiviteit: najaar.
• 5 jaar na Ten4Ten weer een regionale totaalactiviteit? Er is animo
voor. De ervaringen van 2010 dienen als leidraad om bepaalde zaken
beter op te pakken.
• Wim Willems is benaderd door de organisatie van Nacht van de
Nacht (oktober): kan/wil scouting hierin iets betekenen? Het is
echter tijdens het hikeweekend. Wim gaat achter meer info aan.

5. Mededelingen trainingsteams
De doelstellingen van twee jaar geleden zijn gehaald m.b.t. man/vrouwverhouding (50/50) en afkomstig uit diverse scoutinggroepen. Het aantal
trainers (8) is niet helemaal gehaald, in de kern zijn het vier personen met
daarnaast een aantal personen die meelopen.
Aanbod seizoen 2014/2015: enkele Scouting Academy-modules (Fritz
deelt het overzicht uit). Verder zijn in de planning: teamleiderstraining,
verdiepingstraining ‘Kinderen die opvallen’, maatwerktrainingen op
aanvraag van groepen, workshopavond (i.o.m. activiteitenteam), uitleg bij
groepen over Scouting Academy en SOL.
Het trainersteam wil zich specifiek richten op de trainingen zélf en heeft
daarom behoefte aan iemand die de randvoorwaarden regelt (locaties en
inschrijvingen regelen, SOL).
Vraag over kamptrainingen -> dit wordt nog bovenregionaal georganiseerd.
Kamptrainingen zijn nu ook modulair. De groep zelf is verantwoordelijk.

6. Financiën / Jaarrekening / Kascommissie
De Winst-en verliesrekening 2013 was negatief begroot maar er is
positief gedraaid. Alle activiteiten hebben positief gedraaid.
Over de Balans 2013 zijn geen vragen. Voorstel om de balans per 1-1-2014
aan te passen (afboeken van overgebleven kledingstukken). De voorziening
buitenlandcommissie komt vrij: toevoegen aan vrij vermogen (zie regioraad
november 2012). De kascommissie heeft de stukken gecontroleerd en is
akkoord gegaan. Het advies is om decharge te verlenen. De aanwezige
groepen zijn unaniem akkoord.
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7. Stemronde: wordt naar achteren verschoven
8. Presentatie BOP (Bestuurs Ondersteunings Programma)
Het BOP-project is bedacht door Scouting Gelderland. Doel is dat
besturen realiseerbare doelen stellen en helder krijgen wie wat doet
binnen het bestuur. Het gaat om 4 dagdelen, met iemand van het BOPteam. Info + flyer staan op www.scoutinggelderland.nl

9. Landelijke Raad
•

Herbeoordeling waarderingstekens: hiervoor komt een werkgroep.

•

Er zijn zorgen geuit m.b.t. het HRM-beleid (werven en vasthouden
vrijwilligers landelijke activiteiten).

•

Scouting in beweging / groeistrategie: het plan is weggestemd omdat
het niet concreet genoeg was. Men komt er op terug.

•

Evaluatie Scouting Academy: de ene helft van de groepen is er druk
mee bezig, de andere helft niet.

•

Evaluatie Groepsontwikkeling is in juni. In december 2014 volgt een
definitief besluit. Tussenbalans: positieve resultaten, maar vaak mist
men nazorg. Aanbevelingen: voortzetting met meer aandacht voor de
nazorg. Regio-coach Roel vult aan: groepen kunnen nog steeds starten;
doe dit dan vóór juni, i.v.m. de Landelijke Raad in juni.

10. Mededelingen vanuit de steunpunten
Overijssel: er zijn nog een paar plekken voor de kampcursus
(Hemelvaartweekend). Verder is op 28 september de Buitendag. Er is een
nieuwe voorzitter voor het IRB (Jan Griepink). Na 2015 is er weinig kans op
subsidie; de huur van het pand in Hengelo is opgezegd per 1 september. Er
wordt dan vanuit huis gewerkt, i.i.g. tot eind volgend jaar (contactinfo volgt).
Gelderland: op 8 maart was een geslaagde Meidendag. Hopelijk volgend jaar
weer. Van 23 t/m 25 mei is het Kamp Event (in Mook), voor leiding van alle
speltakken. Er zijn dan kwalificatie- en verdiepingsmodules te volgen.

7. Stemronde
1. Regiovoorzitter: Fred heeft zich herkiesbaar gesteld; er zijn geen
andere kandidaten. Daarom kan er middels handopsteken worden

gestemd. Er is geen bezwaar tegen deze procedure. De 10 aanwezige
groepen stemmen unaniem vóór de herbenoeming van Fred.
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2. Lid Landelijke Raad: dit moet middels schriftelijke stemming. Wim
Willems is herkiesbaar, er zijn geen andere kandidaten. Martin en Hein
nemen de formulieren in en doen de telling.

11. Rondvraag
Ruud: een aantal workshops op de Buitendag (28-9) zijn geschikt voor de
kampkwalificatie.
Roel: Groepsontwikkeling -> in de bijeenkomst voor deelnemers en coaches
van april 2014 is het plan ontstaan voor aparte themabijeenkomsten
(sept/okt 2014). Veel onderwerpen komen bij meerdere groepen terug.
Hier is animo voor, een uitnodiging volgt.
Irmo: wil ervaringen delen over ouderparticipatie. Dit stemt hij na afloop
van de regioraad verder af.

12. Uitslag verkiezingen
Alle 20 uitgebrachte stemmen zijn geldig. Betreft: herverkiezing Wim
Willems als lid Landelijke Raad -> 1 stem tegen, 19 stemmen vóór, 0 blanco
stemmen. Wim is hiermee herbenoemd.

13. Sluiting
De voorzitter sluit de regioraad.
Aansluitend reikt hij aan Anne-Marie zur Kleinsmiede het zilveren
waarderingsteken uit en zijn er hapjes & drankjes om hier op te proosten.
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Er is gestemd over een aantal zaken, ondanks dat er geen meerderheid van de
groepen aanwezig was. Voor deze situaties geldt dat als andere groepen bezwaar
hebben, dat men dit z.s.m. vóór de volgende regioraad kenbaar moet maken.
Betreft:
- notuleren door de groepen, bij toerbeurt
- decharge verleend aan de penningmeester
- herbenoeming voorzitter (indien bezwaar vanuit de afwezige groepen, dan
komt er over 6 weken een nieuwe regioraad).

Aanwezigen Regioraad 23 april 2014:

Ronald Lansink, coördinator Activiteitenteam
Esther Bulsink-Busman, voorzitter
Janniek Speckmann, bestuurslid
Hillie Wagemans, groepssecretaris
Martin van der Hooft, regio-afgevaardigde
Lars van den Berg, regio-afgevaardigde
Roel Ossewold, senior-coach
Fritz zur Kleinsmiede, coördinator
Martijn Loo, voorzitter
Dinand ten Hooven, stamlid
Jacco Savelberg, bestuurslid
Anne-Marie zur Kleinsmiede, coördinator
Adri van Apeldoorn, consulent
Ilze Hondshorst, bestuurssecretaris
Irmo Roelofs, vice-voorzitter
Dirk-Jan van den Boomgaard, regio-afgevaardigde
Monique van de Boor, bestuurslid
Marloes Weltevreden, bestuur & regio-afgevaardigde
Alexander van Hunnik, penningmeester
Wim Willems, lid Landelijke Raad

Wel aanwezig, niet op presentielijst:
Ruud Egberts, directeur Scouting Overijssel
Fred Vermeulen, voorzitter regio RdIJ

Regio RdIJ
Titus Brandsma
Buys Ballot
Achille Ratti
Achille Ratti
Westenenk
Scouting Nederland
Trainingsteam
SWIII/LBP
SWIII/ LBP
Scouting Dieren
NTC
Scouting Gelderland
Miguel Pro
Miguel Pro
De Vundelaar
Marca Appoldro
Pres. Steyn
Regio RdIJ
Regio RdIJ

