AGENDA REGIO-RAAD Maandag 23 mei 2016 20.00 uur

1) Opening
Frank opent de vergadering.
Bedankt scouting Meerssen voor de ontvangst.
Bijzonder welkom voor Bjorn van der Burght. Hij is voornemens om lid te worden van het
regiobestuur. In de volgende regioraad zal hij officieel benoemd worden.
2) Mededelingen/rondvraag
Jan: Hij heeft de jaarcijfers ver klaar en vraagt om een kascontrole. Deze moeten eind juni bij
elkaar komen. Er worden twee personen gezocht. Yvonne en Miranda hebben zich opgegeven.
Duck race.....animopeiling. Conclusie is dat er te weinig animo is. Men vermoed dat er niet genoeg
eendjes verkocht kunnen worden.
Dierenambulance: Is in te huren voor 30 euro voor ongeveer 30 kinderen. Komen met dieren en de
ambulance op lokatie. Leuke activiteit voor met name de welpen groepen.
3) Binnengekomen post
Nices 2017. materiaal is verspreid in de vergadering.
Info wordt verder verspreidt via de nieuwsbrief.

4) Verslag regioraad 22 februari 2016
Sjoerd Kruijtzer traject is afgezegd door Sjoerd. Bestuur is voornemens om met het bestuur van St.
Gerlach om tafel te gaan zitten. Wordt vervolgd.
Notulen zijn vastgesteld.
5) Heiligdomsvaart 2018, gast: Viktor Salentijn
Doe goed en kijk niet om.
24 mei tot 3 juni.
Er zal een organiserend comité gevormd worden.
Wordt vervolgd.
6) Afgelopen regio-activiteiten
Regio-feest: opkomst viel tegen. Mensen melden zich aan, maar komen niet opdagen.
Bever-doe-dag: Opkomst viel tegen. Steunpunt Limburg had ook een activiteit (kidsparty). Lering
is dat we de uitnodiging eerder moeten doen. Positief was dat het door is gegaan. Dag was ook
perfect georganiseerd. Opmerking is dat op facebook stond dat het jammer was dat er weinig
opkomst was. Jammer, zeker op de facebookpagina positiever reageren!
RSW: was geslaagd. Leuke sfeer, goed weer. Alles heeft meegezeten. Naar tevredenheid
verlopen. Organisatie is aan het kijken voor een ander terrein. Aandachtspunt is misschien om
meer publiciteit te maken. Wellicht de nieuwsbrief en/of de facebookpagina van de regio.

7) Komende regio-activiteiten

Jungledag staat gepland op 28 mei. Bijna 131 aanmeldingen. Programma is zo goed als klaar.
Voor een eerste keer ziet het er erg goed uit.
Exploders BBQ 17 juni. Uitnodiging volgt. Zal plaats vinden bij scouting gebouw van Amby.
8) Landelijke raad
11 juni landelijke raad. Ben is raadslid, maar is op zoek naar een plaatsvervangend raadslid.
Daarnaast mag een raadslid ook een " bezoeker" meenemen. Zo kun je eens kijken hoe alles in
z'n werk gaat. Folders zijn uitgedeeld tijdens deze vergadering.

9) Steunpunt Scouting Limburg
Clemens heeft zich afgemeld ivm ziekte. Derhalve heeft er geen overdracht plaatsgevonden.
Wordt doorgeschoven naar de volgende regioraad.

10) Samenwerkingsregeling Regio M&M
Tijdens de vorige regioraad en het spring in de regio is dit reeds besproken. Tijdens de vorige
regioraad is het reeds akkoord bevonden. De regeling wordt voorgelegd aan de regioraad.
De raad geeft aan om het in te delen naar 2 keer 3x 500 euro. 15 sept-15 januari

11) Sluiting
Wiel (scouting heer) geeft voorlichting over varkentjes wassen. Hun groep bestaat 80 jaar.
Miranda (Titus Brandsma): vorige week bij de gemeente raad geweest. Volgende week dinsdag is
een debat. Daar kunnen we aansluiten. Iedere groep heeft een uitnodiging ontvangen.
Robert Roijen: Kan de rondvraag als laatste worden ingezet. Akkoord.
Frank wenst iedereen, namens de regioraad, iedereen een geweldig zomerkamp en sluit de
vergadering.
Volgende vergadering is bij Jan van Gent.

