VERSLAG REGIORAAD 29 oktober 2014
Clubhuis Dr. Ariëns Buette groep / Deventer
Aanwezig: zie bijlage
1.
-

Opening
de voorzitter voegt punt aan punt 4 toe: mededelingen vanuit het trainersteam.
Voorzitter constateert dat het quorum voor de regioraad niet is gehaald: van de 29
groepen zijn er 13 aanwezig.

2.
-

Notulen regioraad 23 april 2014 (bijlage 1)
er zijn geen opmerkingen, correcties of vragen over de notulen. Deze zijn daarmee
vastgesteld.

3.
-

Mededelingen vanuit het bestuur
BBQ 4 oktober - met maar vier aanmeldingen is de BBQ afgelast. Is er vanuit de
regio behoefte aan een dergelijke activiteit? Merendeel van de aanwezigen juicht
initiatief van een informeel samenzijn wel toe. Benadering van de doelgroep via
verschillende communicatiesporen is wel wenselijk. De eerst volgende mogelijkheid
doet zich voor op 7&8 maart (zie onder mededelingen trainersteam).
Vacature regiobestuur – het bestuur kent een aantal vacatures (secretaris en plv.
vz). Bovendien heeft Ronald aangegeven te stoppen als activiteitencoördinator.
Bestuur doet beroep op verantwoordelijkheid van alle groepen om voor een goed
functionerend bestuur te zorgen. Zonder versterking van het bestuur komt de
uitvoering van kerntaken al snel in het geding.
Actie allen: aan regiobestuur suggesties voor kandidaten (bijv. slapende leden)
doorgeven + namen van groeps- en praktijkbegeleiders van elke groep. Regio bestuur
wil ook via hen zoeken naar versterking.
Brief gemeente Apeldoorn – betreft subsidieverstrekking. Wordt na vergadering
met Apeldoornse groepen besproken.
Groepsontwikkeling – aanmelden voor de laatste tranche van dit programma kan nog.
Via landelijk bureau of regiobestuur.

-

-

4.
-

Mededelingen vanuit de activiteitenteams
bij afwezigheid van Ronald is er geen volledig overzicht beschikbaar.
HIKES A-B-C-D – veel animo in regio. Vinden plaats in weekend 7 november;
Greppeltocht explorers Marca Appoldro: 21 november. Aanmeldingen andere
groepen lager dan verwacht. Actie allen: onder aandacht in eigen groep brengen
Melkpakkenbotenrace Marca Appoldro – 6 juni 2015 voor scouts en explorers. Laat
de Marca Appoldro weten of je groep mee wil doen!
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Actie bestuur: activiteiten als bovenstaand ook op de website vermelden.
Mededelingen trainersteam
Trainingen - Er lijkt een beeld te ontstaan dat veel trainingen zijn afgelast. Frits
geeft middels een presentatie een toelichting op de activiteiten van het
trainersteam. Hieruit blijkt juist het tegendeel (zie bijlage).
Voorwaarden trainingen – Martijn Loo (SWIII/LBP) merkt op dat de regel van 5
deelnemers uit dezelfde groep voor hen beperkend werkt. Frits geeft in reactie aan
dat juist in trainingsloopbaan contacten met andere groepen belangrijk is. Het is
echter aan de groep zelf om te bepalen hoe er getraind wordt en wie daarvoor
wordt gevraagd.
Informatieavonden voor praktijkbegleiders / groepsbegeleiders vinden plaats op
3/12 en 25/3. Actie allen: in SOL nagaan of deze doelgroep goed staat
geregistreerd.
18+ activiteit – 7 en 8 maart voor alle 18+ scouts regio.

5. Landelijke Raad (bijlage 2 & 3)
Op 14 juni vond de laatste LR plaats. De volgende vindt plaats op 13 december. De
vergaderstukken voor deze LR zijn nog niet beschikbaar.
Voorstel waarderingstekens - Op verzoek van de Landelijke Raad wordt het systeem
van waarderingstekens heroverwogen. Op 13 december liggen er 3 scenario's voor
(a. huidige systeem behouden, b. huidige systeem + een extra waarderingsteken voor
uitzonderlijke prestaties, c. invoeren nieuw systeem incl. een extra
waarderingsteken voor uitzonderlijke prestaties).
Scouting Landgoed – in de laatste LR zijn ondermeer door onze regio zorgen geuit
over overschrijdingen. Heeft geleid tot een schorsing waarna een aantal projecten
zijn aangehouden. Alleen kampeerterrein in uitvoering. Er is een commissie van vier
ingesteld die alle risico’s van de ontwikkeling in beeld brengt. Eerste
tussenrapportage van deze commissie laat zien dat risico’s door landelijk bestuur
zijn onderschat.
Groepsontwikkeling – Op de volgende LR ligt de vraag voor hoe na 2015 verder te
gaan met het traject groepsontwikkeling. Wim schetst de 3 opties. Hij is kritisch
tov de resultaten van het traject. De vraag is bovendien wie verantwoordelijk is
voor het vervolg: LR of de regio’s zelf. Actie Wim: raadpleegt de groepen op dit
punt voorafgaand aan de LR van 13 december. Actie allen: voor 5 december
reageren.
Scouting Academy – Wim bespreekt met Fritz en trainingsteam voorstel om als
regio de LR voor te stellen weer met een landelijke trainingsagenda te gaan werken.
VOG – het voorstel is om in het huishoudelijk reglement van SN op te nemen dat alle
actieve leden over een VOG dienen te beschikken.
Ontwikkelingen lokale overheden
- WMO – veranderingen kunnen gevolgen hebben voor scouting (groepen met beperking
en preventief jeugdbeleid);
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-

Kampeernota – kleine aanpassingen in die van Deventer. In Apeldoorn is de nota
grondig aangepast. Verdere uitwerking volgt in de bestemmingsplannen en zal er toe
leiden dat kamperen mogelijk wordt na toestemming van de grondeigenaar
(Allemansrecht).

6. Steunpunten: hoe verder vanaf 2015 (bijlage 4)
• Met de afbouw van de beide steunpunten stelt het bestuur de vraag of in de
toekomst ondersteuning regionaal wenselijk blijft en hoe deze dan vorm moet
krijgen. Een deel van de activiteiten van de steunpunten komt naar de regio maar het
bestuur heeft onvoldoende capaciteit om dit over te nemen. Waar is naast
trainingsactiviteiten in de regio behoefte aan?
• Ter vergadering blijkt dat er tussen regio en de steunpunten nog de nodige ruis
bestaat over het aantal inzetbare uren van steunpunt Overijssel en de voorwaarden
waaronder Overijsselse groepen een beroep kunnen doen op ondersteuning door het
Huis van de jeugd.
• De afdracht vanuit de regio naar steunpunt Gelderland voor 2015 komt te vervallen.
Het bestuur stelt voor dit bedrag te reserveren voor ondersteuningsactiviteiten in
2015. Regioraad is hiermee akkoord
• Hoe dit vorm te geven ligt nu als vraag voor. Wat hebben groepen nodig naast de
bekende trainingsvraag?
7. Mededelingen vanuit de steunpunten
Steunpunt Gelderland – zo’n 2000 scouts hebben deelgenomen aan de jota/joti.
Activiteiten in het kader van de week van de opvoeding waren succesvol. Op 27
november is er een bijtankdag voor leiding en besturen; meidendag op 7 maart en
natuurbeleving voor welpen op 19 maart.
Steunpunt Overijssel – Er is nog (enig) materiaal te lenen via het steunpunt (twello). Op
24 januari vind de jaarlijkse besturenmiddag weer plaats. Op 21 november 2015 (!)
organiseert het steunpunt een workshop avond voor alle 4 regio’s.
8. Financiën (bijlage 5 & 6)
Alexander licht de begroting voor 2015 toe. De bijdrage voor steunpunt GLD valt nu vrij
(zie punt 6). Het geld voor steunpunt OV zal waarschijnlijk €2 / lid bedragen. Dit
bedrag is nog niet zeker; afhankelijk van het nog af te sluiten contract. Er is een
reservering van € 1.750 het bekostigen van de inwerkperiode van een ZZP’er. Waar nu
ook het geld aan wordt toegevoegd dat vrij komt van het steunpunt GLD.
Afgesproken wordt dat de regioraad eerst een besluit moet nemen om een deel van de
steunpuntactiviteiten in 2015 bij een ZZP’er onder te brengen, tijdens de regioraad in
april 2015. Het enige wat ten laste van deze post komt zijn de kosten als de steunpunt
bijdrage van OV hoger zijn dan 2 euro.
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Voor het overnemen van een deel van de trainingstaken van het steunpunt is een bedrag
van € 1.000 begroot. Voor het gezamenlijke kamp, voorjaar 2015, is een bedrag van €
2.000 begroot. De uitgaven voor de comm. Buitenland zijn gelijk aan de inkomsten.
Met het negatief saldo daalt het vermogen volgens afspraak. Het saldo is gelijk aan de
voorziening voor het gezamenlijke kamp, een eenmalige post.
De regioraad gaat akkoord met de begroting. De voorzitter constateert dat het quorum
voor de regioraad niet is gehaald (50% van de groepen). Hij stelt voor dat de niet
aanwezige groepen in de gelegenheid worden gesteld bezwaar tegen de begroting aan te
tekenen binnen 14 dagen na verschijnen van de notulen. Unaniem gaan de aanwezige
groepen met deze procedure akkoord.

9. Rondvraag
- Westenenk: Scouderopkomst, georganiseerd door de stam. Doel is ouders beter te
betrekken bij de vereniging;
- Van Gelre: 40 jarig jubileum gevierd. Er is een systeem van ouderparticipatie
geintroduceerd waarin van ouders wordt verwacht dat zij zich 2 dagdelen inzetten
voor de groep. Ouders hebben de mogelijkheid hun inzet via extra contributie af te
kopen (€ 15/dagdeel).
- President Steyn: hebben de beursvloer van Deventer bezocht. Dit is een ‘markt’
waarin bedrijven hun diensten aan vrijwilligersorganisaties aanbieden. Succesvol: een
bedrijf gaat een bouwkundige keuring van de clubhuizen voor hen doen;
- Ariëns Apeldoorn: met winkeliersvereniging een actie gedaan. Levert veel publiciteit
en enthousiasme op.
- commissie Buitenland: Young leaders camp (met deelnemers uit Schotland,
Denemarken, Engeland, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland en Nederland). Deelname
vanuit regio is vrij. Nadere informatie volgt.
- Vundelaar: tijdens de Joti is de buurt uitgenodigd
- SWIII/LBP: sanitair in de blokhut is vernieuwd; heeft een muntjesactie lopen bij de
plaatselijke supermarkt.
- Paulus Petrusdonders: verlichting in clubhuis vernieuwd; heeft met Hertog van Gelre
deelgenomen aan de joti-hunt;
- LOAAH: veel aanwas nieuwe leden.
- Marca Appeldro: aantal activiteiten in de regio ondernomen.
10. Sluiting
Fred sluit af, dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. We kunnen terugkijken op een
goede regioraad.
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