Scouting Regio Lek & IJsselstreek

Notulen Regioraad 10 juni 2020
Aanwezige scoutinggroepen en regioteams:
Admiraal de Ruyter
Christiaan de Wet
Cornelis de Houtman
Die Kantanky’s
Jan van Hoof
Klimopgroep
Olivier van Noort II
Scouting Reeuwijk
Scouting Wilo
Sint Victor
St. Willibrordus
Waterscouting De IJssel (online)
Regio Communicatie & HRM

Bestuur
Ruud Moojen – Voorzitter en Penningmeester
Robert van Krimpen - Deskundigheidsbevordering
Daan Blitz – afgevaardigde Landelijke Raad
Hanny Heuvelman - Secretaris
Afwezig
Boudewijn van der Giessen – Spel & Programma

Afwezig zonder afmelding
Jan Willem Friso
Scouting Moordrecht
Scouting vereniging De Schouw
Kastanujo
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1. Opening en mededelingen
Om 20:00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.
 Er zijn elf scoutinggroepen aanwezig en één groep online, hierdoor is er een quorum om te kunnen
stemmen
 Voor het aanvragen van een gratis VOG gebruiken we E-Herkenning niveau 1. Met de komst van de Wet
Digitale Overheid die op 1 juli in werking treedt, vervalt dit veiligheidsniveau. Aanvragers moeten
overstappen naar niveau 3 als ze VOG’s willen blijven aanvragen. Dit brengt de nodige kosten met zich
mee van ongeveer € 180,- per drie jaar. De IJsselgroep vraagt of dit eventueel centraal geregeld kan
worden via de regio. We zullen moeten bekijken wat de voor- en nadelen hiervan zijn;
 de regio is dan de aanvrager, dit staat op de verstrekte VOG, is dit een probleem?
 kan de verstrekte VOG ingevoerd worden door de gegevensbeheerder van de eigen groep zodat
het een groeps VOG is/lijkt?
 is de regio verantwoordelijk voor de verstrekte VOG in geval van een calamiteit?
 kosten besparend voor de groepen
 het gaat misschien om 15 aanvragen per groep per jaar (240 stuks), is dit haalbaar om dit te
verwerken?
We komen hier op terug in de volgende regioraad. Tussentijds kan de stand van zaken opgevraagd
worden.

2. Vaststelling definitieve agenda
De voorzitter vraagt of er wijzigingen in de agenda dienen te worden opgenomen.
De agenda, zoals voorgesteld, wordt aangenomen.

3. Notulen RR 19 november 2019
Er zijn geen opmerkingen. De notulen zijn bij deze vastgesteld.

4. Status teams
a. Spel en Programma
 100 Jaar welpen in Duinrell gaat dit jaar niet door en wordt verplaatst naar volgend jaar
 De vrijwilligers van Ontmoeting hebben een kleine attentie gehad voor hun werk dat zij verricht hebben
de afgelopen periode. We hopen dat Ontmoeting volgend jaar wel zijn doorgang kan hebben.
 De kalender voor het komende seizoen wordt weer ingevuld. Op 7 november willen we een Regiocafé
organiseren. Scouting St .Victor biedt hun locatie aan.
b. Deskundigheidsbevordering
 Alle module trainingen zijn het afgelopen seizoen gegeven ondanks het Corona virus. Er is een
teamleiderstraining gegeven voor twee groepen. De EHBO training kon helaas niet doorgaan.
 Verwachting nieuwe seizoen;
 EHBO trainingen per kwartaal, zes deelnemers per training. Onder voorbehoud van de
regelgeving wordt deze gehouden op 19 september (6 deelnemers) en 31 oktober (12
deelnemers)
 is er behoefte aan een training voor ‘kinderen met rugzakje”?. Geef dit dan door aan de
coördinator
 voor de praktijkbegeleiders is er 23 september een kennisavond, waar hebben
praktijkbegeleiders behoefte aan? Stimuleer je praktijkbegeleiders voor deze avond!
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 we willen komend seizoen meer leiding kwalificeren
 is er behoefte aan trainingen? Geef jullie wensen en ideeën door aan de coördinator
c. Waterwerk
Er is geen afgevaardigde van het waterwerk. Er is in mei een mail gekomen met het verzoek om een plan
van aanpak voor CWO in te sturen. Daan Smit is hiermee bezig.

5. Status team “Afvaardiging Landelijke Raad”
a. Verslag Landelijke Raad 4 december 2019
Geen opmerkingen.
b. Komende Landelijke Raad digitale bijeenkomst 13 juni 2020
 Aanstaande zaterdag is er een online Landelijke Raad. De meeste zaken zijn doorgeschoven i.v.m. het
Coronavirus. Vragen kunnen nog tot zaterdag ingediend worden.
 De protocollen over de kampen zijn gisteren bekend gemaakt via www.wegaanopzomerkamp.nl. Lees
deze door met je groep om zo tot een keuze te komen. Er wordt gevraagd hoe het verzekering technisch
gaat als je je niet aan de regels houdt. Het advies wordt gegeven om een risico analyse te maken.
Morgenavond 11 juni is er om 19.30 uur is een informatie chatavond georganiseerd door Scouting
Nederland.
Vragen hierover kunnen ook nog tot zaterdag ingediend worden.

6. Status regiobestuur
a. Huidige bezetting en termijnen, verkiezingen
In de stukken hebben jullie kunnen lezen dat er wijzigingen van rollen zijn.
De stemming zal nu plaatsvinden en de aanwezigen Daniël Reijnen en Jeffrey Zijleman zullen voor vanavond
de kiescommissie vormen. Over de benoeming van bestuursleden dient schriftelijk gestemd te worden en
hiertoe worden stemformulieren uitgedeeld. Thomas vult het briefje in voor de online deelnemer in.
 Stemming 1; Ruud Moojen heeft aangegeven de rol van penningmeester te willen verwisselen voor
voorzitter nu deze vacant is.
 Stemming 2; Hanny Heuvelman heeft aangegeven de rol van penningmeester te willen vervullen en haar
rol als secretaris op te geven.
 Stemming 3; Daan Blitz heeft zich herkiesbaar gesteld als lid afgevaardigde Landelijke Raad.
De stemmen zijn geteld.
Stemming 1;

Gaat de regio akkoord met de benoeming van Ruud Moojen als voorzitter?
Resultaat: van de 12 groepen hebben er 12 voor gestemd. De regioraad gaat unaniem
akkoord met de benoeming van Ruud als voorzitter.

Stemming 2;

Gaat de regio akkoord met de benoeming van Hanny Heuvelman als
penningmeester?
Resultaat: van de 12 groepen hebben er 12 voor gestemd. De regioraad gaat unaniem
akkoord met de benoeming van Hanny als penningmeester.

Stemming 3;

Gaat de regio akkoord met de benoeming van Daan Blitz als lid afgevaardigde Landelijke Raad?
Resultaat: van de 12 groepen hebben er 12 voorgestemd. De regioraad gaat unaniem
akkoord met de benoeming van Daan als afgevaardigde LR.

De voorzitter bedankt de leden van de kiescommissie.
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b. Uitstaande vacatures
We hebben op dit moment een vacature van secretaris, algemeen lid van het bestuur en praktijkcoaches. Er
wordt gevraagd of de vacatures uitgeschreven kunnen worden zodat er in de groepen gezocht kan worden.
We gaan ze op de website aanvullen en rondsturen naar de groepen.
Vrijwilligers kunnen zich ook aanmelden bij het ondersteuningsteam. Thomas Ploegers en Annemarie
Driessen zijn beide lid geworden van het team communicatie en HRM.

7. Begroting 2020


Uitleg en vragen begroting
De penningmeester bespreekt de stukken.



Goedkeuring eindafrekening & decharge 2019
Rutger Kik en Henk Rijkenhuizen hebben namens de kascontrole steekproefsgewijs de stukken bekeken en
hebben geconstateerd dat alles klopt. Als de regioraad hier ook mee eens is kan er geaccordeerd worden.
 De laatste pagina blijkt niet door iedereen gezien te zijn
 Er zijn ook geen opmerkingen gekomen van de penningmeesters
 We hebben een beamer gekocht die ingezet kan worden bij de RR en bij trainingen
 De verklaring is ondertekend door de kascontrolecommissie.
Met handopsteking wordt er gestemd over goedkeuring eindafrekening & decharge 2019. Alle 12 groepen
gaan akkoord.
Rutger moet als lid van de kascontrole commissie de commissie verlaten. Wie wil volgend jaar de
kascontrole doen? Het kan volledig digitaal. Sebastiaan van Doorn geeft aan dit te willen doen.

8. Rondvraag











Wat is het beleid voor lenen van spullen van de regio? De regio tent was namelijk al bezet. Dit kan
aangegeven worden in de regioraad, voor het uitlenen van de tent was in de vorige regioraad al
toestemming gegeven. De algemene afspraak is hierbij dat er onderling afgestemd kan worden met de
betreffende groepen waar materiaal staat. Indien zaken geleend worden geef dit even door aan
info@regiolekenijssel.nl
Destination unkown gaat op 3 oktober 2020 zo mogelijk weer door, geef dit ook door aan jullie leden.
Kunnen we elkaar helpen met het uitlenen van tenten voor de zomerkampen? Geef dit aan elkaar door.
Er werd communicatie gemist vanuit het regiobestuur de afgelopen tijd.
Als bestuur hebben we het hier over gehad. Scouting Nederland gaf heel veel informatie en daarom hebben
wij gemeend geen nieuwe of andere informatie hieraan te kunnen bijdragen. Indien er toch bij groepen het
gevoel leeft dat er informatie nodig is, geef dit bij het bestuur aan, dan kunnen wij jullie hier toch bij helpen.
Het bedankje voor de vrijwilligers van ontmoeting werd zeer gewaardeerd.
De IJsselgroep vraagt of groepen ervaring hebben met het aanvragen van allerlei vormen van subsidie. De
Die Kantanky’s hebben een lijst en zullen deze doorsturen.
Zoals jullie zien hebben we sinds vandaag een regiodas die bij activiteiten gedragen kan worden door
bestuursleden en regiomedewerkers.
Scoutinggroep Jan van Hoof verkoopt zelf gebrouwen bier. 3 flesjes bier 7% voor € 10,- i.v.m. hun jubileum.
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9. Vragen voor de groepen
We krijgen nu een interactief stukje middels de Mentimeter. We vragen iedereen in te loggen in menti.com en
de vragen te beantwoorden.
Diverse vragen gaan over hoe de Corona periode beleefd is.
 Van veel geregel tot gewoon logisch nadenken hoe je zaken kon regelen.
 Groepen hebben ook opdrachten voor de StayAtHome badge georganiseerd.
 Er werden voor alle speltakken online opkomsten georganiseerd. Van bierproeverij, Minecraft, bingo,
nestkasten bouwen, vlet knutselen, weerwolven enz.
 Het zomerkamp is de volgende uitdaging. De meeste groepen gaan waarschijnlijk de eerste week. Het
tenten probleem wordt mogelijk opgelost met vragen of de ouders tenten hebben of ze worden online
besteld. Iedereen geeft aan dat er veel nagedacht moet worden over bv. vervoer en hygiëne. Men vraagt
zich ook af of ouders hun kind willen meegeven op kamp. Geef ook leiding de kans om niet mee te gaan.
 De kans bestaat dat je controle van handhaving krijgt op kamp
 De belangrijkste stappen om op kamp te gaan zijn; wil de leiding op kamp; kunnen we de regels volgen en
zo op kamp gaan; gaan de ouders van de kinderen akkoord met de regels. Als deze vragen zijn beantwoord
kan met starten met het organiseren van het kamp. Hiervoor geldt ook maak een Risico Inventarisatie &
Evaluatie.
 De meeste groepen verwachten geen daling van het aantal jeugdleden. Geef tips aan ons door zodat we die
kunnen delen met elkaar.
 Financiële gevolgen n.a.v. van het Corona virus denken de meeste groepen niet te krijgen
Dit interactieve onderdeel van de vergadering werd positief ontvangen.

12. Sluiting
De voorzitter bedankt Scouting Jan van Hoof voor de gastvrijheid van deze avond en eenieder voor de input en
aanwezigheid. De volgende regioraad zal gehouden worden op woensdag 11 november 2020 bij Scouting
Reeuwijk, te Reeuwijk.
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering en geeft aan dat er nog wat gedronken kan worden.
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