Notulen REGIO-RAAD Maandag 07 december 2015 20.00 uur
1) Opening
Welkomswoord van Frank. Dank voor de gastvrijheid van Anne Frank-St. Jan.
2) Mededelingen/rondvraag
* Jan (penningmeester) heeft afgelopen tijd erg druk gehad, zowel zakelijks als privé. Derhalve is
hij tijdelijk "onhold". Hij hoopt weer spoedig te kunnen deelnemen.
* We zijn benaderd door de vrijmetselarij. Zij willen graag ondersteunen. Het bestuur heeft ze
uitgenodigd om zich te presenteren bij de " spring in de regio" feest.
* Heiligdomsvaart 2018. Is er behoefte om samen te brainstormen. Die behoefte is er. Vermelden
in de nieuwsbrief. Alain Hendrikx zal worden uitgenodigd voor de volgende regio-raad om zijn
ideeën voor te lichten.
3) Binnengekomen post
* Toekenning 2 zilveren waarderingstekens (Bjorn en Robert)
* Excuus mail Sjoerd Kruijtzer
4) Verslag regioraad 14 september 2015
Geen op- of aanmerkingen. Notulen zijn vastgesteld.
5) Afgelopen regio-activiteiten.
Chillwell: Zeer geslaagde activiteit. 250 deelnemers. Groeiende aantal deelnemers. Dank voor de
waarderingstekens van Bjorn en Robert. Foto's moeten nog online komen. Overwegend positieve
ervaringen. Kanttekening is de continuering. organisatoren hebben meermaals aangegeven na vijf
jaar te stoppen. Men is zoekende naar een nieuwe kar-trekker!
Scoutsdropping: Veel geluk met het weer. Er waren 186 aanmeldingen, uiteindelijk ongeveer 150
deelnemers. Wat kleine aandachtspunten met betrekking tot de tocht. Een grote groep
organisatoren. Erg fijn om de taken te verdelen over de groep.
Ardennerhike: Regio-bestuur heeft het dit jaar georganiseerd. Thema was " back to basic" Tocht is
goed verlopen. Een wanklank was een opstoot in de avond, waarbij Sjoerd Kruytzer bij betrokkene
was. Hij is nu ook bij deze regioraad. Het regiobestuur wil een consequentie verbinden aan dit
gedrag. De regio-raad is het hier niet geheel mee eens. Ze geven aan dat ze niet kunnen oordelen.
Men is van mening dat de andere partij niet voldoende is gehoord. Het voorstel van de regio is om
nogmaals met betrokkenen in gesprek te gaan en terug te koppelen in de volgende regio-raad. Het
regio bestuur is hier akkoord mee.
Er is sprake van een budget overschrijding. Een en ander is toegelicht in de regio-raad en dit is
akkoord bevonden door de regio-raad. Stukken zijn ter inzage bij Jan (penningmeester).
6) Komende regio-activiteiten
Geen officiële scouting activiteiten. Zijn wel nieuwjaarsrecepties. Verzoek, als jullie gaan, dan gaan
graag mee. Zijn er cadeau tips, dan horen we dat ook graag.
7) Landelijke raad
Niets heel spannend. Brainstorm sessie om meer betrokkenheid te krijgen. 5 euro contributie
verlaging.
8) Steunpunt scouting Limburg

Weinig te melden. Aanbod workshops en trainingen verzonden per mail. Willem Evers is bezig met
groepsontwikkeling in diverse groepen. Heer geeft aan dat het heel positief is ervaren. De vraag is
hoe de voortgang zal zijn. Er is geen momenteel (nog) geen regio-coach. Mogelijk zijn de functie
eisen erg hoog zijn.
9) Subsidieregeling gemeenteMaastricht/Tenders
Er is een afspraak gepland (januari) er wordt gekeken hoe er weer een platform gecreëerd kan
worden. Komt terug in de volgende regio-raad. Jota-Joti tender is toegekend. volgend jaar wordt er
weer met tenders gewerkt (gemeente Maastricht). Volgend jaar zou 80% gehanteerd blijven.
Nieuw subsidie beleid zou pas in 2017 ingaan. Flexibele subsidie zouden ze dan willen behouden,
maar hoe dit vorm wordt gegeven is onbekend. Verordening 2016 is klaar. Grote verschillen met
nu. Nieuw subsidie idee. Scouting trekt wederom aan het kortste eind. Buurtplatforms hebben een
status apartus gekregen. Weinig opkomst van scoutinggroepen bij de voorlichting.
Penningmeesters overleg wordt weer opgepakt.
16 december 2015 komen de werkgroepen weer bij elkaar.
10) VOG
VOG is veranderd, per functie (niveau) een aparte VOG. Voor alle leden dient een VOG
aangevraagd te worden.
11) Communicatie
Guido licht het communicatieplan toe.
Communicatieplan is inzichtbaar bij Guido.
12) Sluiting
Frank sluit de vergadering. De volgende regio-raad is op maandag 22 februari 2016. Lokatie is nog
onbekend.

