Aanwezig: Uschi Kuijpers (Lambertus), Robert Roijen, Miranda Clermont, Laura Bruijnzeels (Titus
Brandsma), Erik Wijnands, Johan Moes (LBP), Dennis Roijmans (De Eburonen), Yvonne Cremers,
Harold Stobbe (Jan van Gent), Loes Kersemakers ( St. Monulphus), Ivo Jungschleger, Guido
Doijen, Jan Janssen, Clemens Moes, Frank Laux, Marielle Thelosen (Regio-bestuur).
Afgemeld: Kim Ensinck (Lambertus-Sterre der Zee)

1) Opening
Frank opent de vergadering.
2) Mededelingen/rondvraag
* Alain Hendrix (Heiligdomsvaart) heeft zich afgemeld. Is uitgenodigd voor de volgende regio-raad.
* 08 januari heeft het regio bestuur gesproken met Willem Evers. Conclusie is dat het regiobestuur
geen gebruik maakt van het begeleidingstraject.
3) Binnengekomen post
* Kids party van Steunpunt Limburg
4) Verslag regioraad 7 december 2015
* Nav vrijmetselaarij: Er is contact geweest. Besloten is om dit even on-hold gezet.
* Er wordt een mediation traject gestart bij scouting Nederland. Sjoerd Kruijtzer is akkoord met dit
traject.
* Regio bestuur heeft twee nieuwsjaarsrecepties bezocht, namelijk Maastricht en EijsdenMargraten.
5) Komende regio-activiteiten
* Spring in de regio feest op 19 maart. Is een week verplaatst in verband met NL-doet. Daar zal
Uschi zich presenteren voor de jungle-dag. Deze zal plaats vinden op 28 mei van dit jaar (korte
voorstelling van Uschi). Ze doet een oproep om mensen die op die dag willen helpen.
* RSW: de voorbereidingen lopen. De eerste vier groepen hebben zich aangemeld. Lokatie is
weer Zutendaal (BE). Thema is "back to the future".
* Beverdoedag is 02 april.
* Organisatoren is afgelopen week geweest. De bedoeling is dat dit twee maal per jaar gaat
plaatsvinden.
6) Landelijke raad
* Er zijn een aantal herbenoemingen geweest.
* De begroting is vastgeld, inclusief de 5,25 euro contributie verlaging. Volgens Robert willen ze de
contributie in 2017 weer verhogen. Verzoek van Robert aan Ben om hier alert op te zijn.
* Er worden vrijwilligers gezocht voor de projectgroep waarderingstekens.
* Er wordt gekeken of er minder VOG's per persoon nodig zijn.
7) Steunpunt Scouting Limburg
SSL is bezig met het schrijven van een beleidsplan.
Er is weinig niets te melden vanuit het Steunpunt.
8) Subsidieregeling Gemeente Maastricht
Guido

9) Communicatie

* Als er activiteiten zijn, meld dit dan aan de regio. Dan kunnen we je activiteit op facebook zetten.
maak gebruik van dat medium! Ook op de website kunnen zaken geplaatst worden.
* De regio wilt graag eenheid hebben in de communicatie. Zijn er zaken die je wilt communiceren,
neem dan contact op met Guido.
* Zijn er nieuwtjes die je wilt delen? Stuur het naar Guido, dan kan het in de nieuwsbrief! Belangrijk
is dat je goed in SOL geregistreerd staat!
10) Rondvraag
* De explo zou het weekend voor Pinkpop plaatsvinden (aandachtsvestiging).
* Patrick Heunen: praktijkbegeleiders moeten aanwezig zijn in de groepen om de erkenningen toe
te kennen. Deze moeten gekwalificeerd zijn.
* 19 maart is het "spring in de regio-feest". Het idee is om 5x 500,- vrij te maken om groepen
samen te laten werken (aktiviteit). Toestemming wordt gevraagd aan de regio om dit geld vrij te
maken. Het voorstel wordt verder uitgewerkt, en gepresenteerd op het "spring in de regio" feest.
11) Sluiting
Frank sluit de vergadering.

