REGIO-RAAD 01 juni 2015 20.00 uur
1) Opening
Frank opent de vergadering. Een welkomswoord aan alle aanwezigen. Hij geeft aan dat hij de
frequentie van de vergaderingen wilt verhogen van drie naar vier vergaderingen, waarbij minimaal een
buiten Maastricht plaats zal vinden.
2) Mededelingen/rondvraag
Guido: hij geeft aan dat tijdens het " spring in de regio" we het hebben gehad over communicatie.
Hij heeft de vraag of er een aantal mensen zijn die willen meewerken aan een enquete, Het is de bedoeling
dat elke groep een drie tal namen doorgeeft, van een staflid, jeugdlid en bestuurslid. Deze enquete is bedoeld
om een communicatieplan te schrijven voor de regio. De enquete is zeer kort en vraagt een tijds investering
van een ongeveer 10 min. Deze personen worden gebeld door Guido.
Harald: Er is een nieuwe groepsvoorzitter!
3) Verslag regioraad 01 september 2014
Clemens: de presentatie van de landelijke raad is nog niet doorgezonden. Frank geeft aan dat dit
verzorgd zal worden. is een actiepunt.
4) Afgelopen regio-activiteiten
Organisatoren overleg: Bedoeling is dat dit twee maal per seizoen georganiseerd zal worden. Heeft 12
december 2014 in Amby plaats gevonden. Maaike Denessen gaat de rol van bevers organisatoren op zich
nemen
RSW: Goede sfeer. Was een zeer geslaagd weekend. Ook de LSW is ook positief ervaren. St Gerlach is ....
geworden en Valkenburg.....Jammer dat het bij de uitslag over de lage punten is gegaan.
Spring in de Regio: Jammer dat er veel mensen zonder afmelding niet aanwezig waren. Het regio bestuur
heeft het als positief ervaren. de groepen geven aan dat de menging met andere groepen als positief is
ervaren. De vraag is waarom er relatief weinig opkomst was. Een van de opmerkingen was dat het misschien
mogelijk is om door de groepen te laten organiseren (hapjes maken, dj-en etc)
LARO weekend: is geen terugkoppelingen ontvangen.
Scouting 2025: Late communicatie, maar er zijn toch een aantal leden geweest. Is een hele leuke dag
geweest. Het doel was om te kijken hoe scouting er in 2025 uit zou moeten zien.

5) Komende regio-activiteiten
BBQ voor de 14+. Daar hebben we nog niets van gehoord. Het wordt spannend of het door gaat. Het is erg
kortdag.
Voor het komend seizoen:
Eijsden is er over aan het denken om in het najaar de bever dag te organiseren. Mogelijk onder begeleiding
van Maaike Denessen.
Ardennerhike: Dag, datum, lokatie en toch is bekend. De voorzitters van de groepen worden gevraagd om te
helpen/organiseren. Nadere info volgt. Datum is 24 oktober.
Scoutsdropping: De werkgroep is al eens bij elkaar geweest. Volgens Bjorn zijn er bijzondere plannen en hij
roept iedereen op om zich op te geven!
Chillwell: Organisatie is in volle gang. Datum is 21-22-23 november 2015. Het is een jubileum
editie. Op zaterdag is een receptie voor alle besturen (ook het regio bestuur) en sponsoren. Het belooft in
ieder geval een geweldige activiteit te worden.
We zijn benaderd door de vrijmetselaarij. De nieuwe voorzitter wilt graag handjes en mogelijk financieel
ondersteunen (activiteit). Gedacht is om een activiteit te organiseren om kinderen met een beperking, met
onder andere de Gordiaanse Knoop, maar ook kinderen uit de regio, met een beperking.

6) Landelijke raad
13 juni is Landelijke raad. Ben Peters gaat namens onze regio. Het staat in het thema van scouting 2025 en
opening van het landgoed Zeewolde.
Op scouting 2025 hebben we als regio bestuur pas laat aangeslagen. Maar als bestuur zien we wel in dat het
erg belangrijk is. Gelukkig zijn er nog een aantal mensen kunnen gaan.

7) Steunpunt scouting Limburg
Een tweetal jaar geleden is een bestuurscrisis geweest. Er is een interim bestuur gekomen en er staat een
nieuw bestuur klaar. Gesprekken lopen nog. De regio's zijn vertegenwoordigd en in het Steunpunt. Clemens
is elke maand aanwezig bij de vergaderingen bij het Steunpunt.
Regio-coach Stephanie Klomp-Hameleers heeft haar functie neer gelegd. Mochten er mensen zijn die
interesse hebben in deze functie, dan horen wij het graag. Er zal een profiel kenbaar gemaakt worden.

8) Subsidieregeling gemeente Maastricht/Tenders
Alle Maastrichtse groepen zijn met 20% gekort op hun subsidie. Er bestaat een mogelijkheid om geld binnen
te krijgen door middel van Tenders. Namens de regio is er een aanvraag ingediend voor een tender.
Edgar geeft een voorlichting op de aangevraagde tender.
9) VOG
Op de landelijke raad in december is besloten dat ieder kaderlid die ingeschreven staat allemaal een VOG
moeten hebben. Er is een belangrijke inhaalslag nodig. De regio benadrukt dat het gratis is en dat het van
groot belang is dat iedereen een VOG krijgt.
Opmerking van John Houben: VOG is uiteraard niet heiligmakend. Vooral de ogen en oren open houden.

10) Sluiting
Edgar: Als er mensen zijn die in de werkgroep willen zitten voor de Jota-Joti, dan kunnen deze zich opgeven
bij Edgar.
Guido: zijn er mensen die de drie personen willen/kunnen opgeven voor de enquete voor het
communicatieplan.
John: 08 juni is er een bijeenkomst op het gouvernement van een groep van de Wereldjamboree.
Frank sluit de vergadering.

