Verslag bijeenkomst regioraad d.d. 18 april 2012, Clubhuis Miguel Pro te Raalte.
Aanwezigen: zie bijlage I

1. Opening
De voorzitter, Fred Vermeulen, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Het regiobestuur heeft er wederom voor gekozen om de vergadering te houden aan de
hand van een powerpoint presentatie waarbij de verschillende bestuursleden hun deel
presenteren. Deze presentatie staat op de website van de regio bij de te downloaden
stukken maar zal ook als bijlage bij deze notulen worden gevoegd.

2. Verslag Regioraad d.d. 16 november 2011
Het verslag van deze regioraad wordt vastgesteld.
3. Powerpoint presentatie
De regiovoorzitter wordt benoemd als afgevaardigde vanuit onze regio in het
Intern Regionaal Bestuur, Steunpunt Hengelo en bij de Raad van Toezicht,
Steunpunt Gelderland.
Het regiobestuur krijgt een mandaat van de de regioraad om te gaan praten met de
beide Steunpunten Hengelo en Gelderland. In het najaar in de regioraad zal het
bestuur met voorstellen komen richting Regioraad. Er zal dan door de regioraad
een beslissing genomen kunnen worden. (Zie ook de betreffende sheets).
Admiraliteit
Op dit moment is er geen invulling van de Admiraliteit. Het bestuur zal binnenkort
een overleg organiseren met de waterwerkgroepen om te kijken of en hoe er
invulling kan worden gegeven aan de Admiraliteit
Statuten en Huishoudelijk reglement
De statuten en Huishoudelijk reglement zijn vastgesteld en worden geplaatst op de
website. Er vindt nog een discussie plaats over de verantwoording van geleende
materialen bij regioactiviteiten. Dit zal in de eerstvolgende regioraad worden
vastgesteld.
Er is een overzicht welke bestuursleden de contactpersonen zijn van de groepen.
Dit overzicht komt op de regiowebsite.
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Groepsontwikkeling
Vanuit de Ariens Buette groep wordt er een kort verslag gedaan hoe de
groepsontwikkeling is verlopen binnen deze groep. Vanuit de Ariens Buette wordt
nog geadviseerd te kijken op de website van Scouting Nederland naar de “light
versie” groepsontwikkeling. Iedere groep kan deze versie downloaden en invullen.
Er kunnen zich nog groepen aanmelden voor deelname aan de groepsontwikkeling.
Daarnaast is de regio ook nog op zoek naar een regiocoach die samen met de
senior-coach deze trajecten begeleidt.
Activiteiten Regio rondom de IJssel
Voor het jaar 2012 zal een overzicht komen van alle geplande activiteiten. Deze
komt op de website te staan.
Financien
De penningsmeester geeft aan de hand van de sheets een toelichting bij de winstverlies rekening 2011, de balans 2011. De kascommissie heeft de stukken
gecontroleerd en is akkoord. De raad verleent de penningmeester decharge.
Landelijke Raad
Aan de hand van de sheets worden de belangrijkste punten gepresenteerd. De
stukken voor de Landelijke Raad zullen naar verwachting in de eerste week van
mei toegezonden worden. Er wordt afgesproken dat wanneer besluitvorming
vanuit de Regioraad wenselijk is er een extra vergadering zal worden gepland.
4. Trainingsteam Regio Rondom de IJssel
Het trainingsteam is in opbouw; er wordt gezocht naar enthousiaste kandidaten.
Trainingen zijn gepland en worden gegeven.
5. Commissie buitenland
De commissie doet verslag van hun doelstelling, historie en de planning. Zie hiervoor
de powerpoint presentatie. Zij vragen of ze Euro 2.100,-- kunnen uitgeven. Dit geld is
beschikbaar. Vanuit de regioraad wordt toestemming gegeven aan de commissie om
dit geld te besteden.
6. Informatie vanuit de groepen
Marco Appoldro:
Pres. Steyn:

de blokhut Berg en Bos is beschikbaar / te huren

Bezig met verbouwing in het clubhuis in Diepenveen; er wordt een
nieuwe natte cel gemaakt en aan boord van de Clasina wordt o.a. de
stuurhut vervangen.

Titus Brandsma: er wordt gestart met een 3e scoutsgroep
Buys Ballot:

druk bezig met de voorbereidingen voor de verbouwing

Ariens Groep Apeldoorn: bezig met 50-jarig bestaan van de groep.
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7. Informatie / mededelingen vanuit de Steunpunten
Sylvia :

24 april praktijkbegeleidersavond bij de JJB
12 mei training praktijkbegeleiders in Nijverdal
14/21 mei teamleiderstraining in Zwolle
21/22/23 september Koempoelan Ada’s Hoeve Ommen

Adri : mogelijkheid voor een adviesgesprek; werving vrijwilligers via Els van
Herzbergen; aanvragen via Adri.

8. Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
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BIJLAGE I
Presentielijst Regioraad d.d. 18 april 2012 bij de Miguel Pro te Raalte.
Dr. Ariens Buette Deventer

Johannes Vermeulen, bestuurslid

SWIII/LBP

Martijn Loo, groepsvoorzitter

Hertog van Gelre

Leon van Tienoven, groepsvoorzitter

Scouting Dieren

Jacco Savelberg, bestuurslid

Scouting Buys Ballot

Janniek Speckmann, bestuur

Titus Brandsma

Jeroen van Engelen, secretaris

Titus brandsma

Roel Ossewold, leiding/groepsbegeleider

Achille Ratti

Martin vd Hooft, bestuur

Miguel Pro

Irmo Roelofs, scoutsleiding

Miguel Pro

Roland de Groot, bestuur

Marca Appoldro

Monique van de Boor, bestuur

Dr. Ariens

Bruno Lendering,

Regio-bestuur:

Fred Vermeulen, voorzitter
Alexander van Hunnik, penningmeester (m.k. afwezig)
Anne-Marie zur Kleinsmiede, secretaris
Wim Willems, afgevaardigde LR
Patricia Gordebeke, plv.afgev. LR

Helpdesk RrdIJ

Hein Harmsen

Trainers RrdIJ

Frits zur Kleinsmiede
Marianne Savelberg
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Organisatoren RrdIJ Marcel van de Kruk
Ronald Lansink

Cie. Buitenland

Eefke Basting

Steunpunt Overijssel Sylvia Wichink
Steunpunt Gelderland Adri van Apeldoorn
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