Notulen Regioraad 20 maart 2017
Aanwezig: scouting Maastricht West, Titus Brandsma, Jan van Gent, Scouting Bunde, Scouting St
Franciscus, Scouting Eijsden
1) Opening
Jan (penningmeester Regio) opent de vergadering. Voorzitter Frank is door onvoorziene omstandigheden
niet aanwezig, derhalve neemt Jan de voorzittersrol op zich.
Hij heet iedereen welkom. Hij bedankt Scouting St Fransiscus voor hun gastvrijheid.
Zij geven een korte toelichting over hun groep. Ze hebben ongeveer 80 leden.
2) Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
3) Binnengekomen post
- Er is een verzoek gekomen om, tegen een vergoeding, vlaggen op te hangen en weer af te halen in de
binnenstad. Hier is weinig animo voor
- Voor de heiligdomsvaart worden 50 vlaggendragers gezocht. Info is regionaal verstrekt.
4) Verslag Regioraad 21 november 2016
Scouting Maastricht geeft aan dat scouting Theresia zich terug heeft getrokken uit de samenwerking.
Juridisch gezien is er nog al wat werk aan de winkel, maar de groepen draaien inmiddels.
De notulen zijn vastgesteld.
5) Rooster van aftreden
Binnen het bestuur van regio Maastricht en Mergelland is een rooster van aftreden. Marielle heeft
aangegeven zich beschikbaar te stellen voor een nieuwe periode. Ben heeft aangegeven te willen aftreden.
Ben gaat 2x per jaar als afgevaardigde naar de Landelijke Raad en zou naar de vergaderingen van Steunpunt
Limburg moeën gaan. Door het feit dat Ben heeft aangeven te willen aftreden komt er een vacature vrij
binnen het bestuur. De voorkeur gaat uit naar iemand uit het Mergelland.
6) Afgelopen activiteiten
Er heeft een welpenhike plaatsgevonden met vier groepen, namelijk Ulestraten, scouting Meerssen, Scouting
Bunde en St Fransiscus Valkenburg. De activiteit was zeer geslaagd (geen regio-activiteit, maar wel
noemenswaardig).
7) Komende activiteiten
- Sping in de regio: Er is weinig animo. Heel jammer. Er zijn maar 39 aanmeldingen tot nu toe. Toch
besloten om het door te laten gaan. Bjorn geeft een kleine toelichting op het programma.
- RSW: Er hebben zich 14 subgroepen aangemeld, 92 deelnemers. Locatie is Villa Kanne. Een hele mooie
locatie in St. Pieter (Maastricht). Er wordt nog gezocht naar postbemanning.
- Jungledag: Staat gepland voor 13 mei. Organisatie loopt. Vanaf morgen kunnen groepen zich inschrijven.
Ook hier wordt nog postbemanning gezocht.
- Beverdag: staat gepland voor 20 mei: Info volgt.
- Scouts BBQ: Staat gepland voor 09 juni.
8) Landelijke Raad
Jan Boot, directeur van scouting Nederland wilde langskomen bij deze regio-raad. Gisteren werd dit pas
definitief, derhalve hebben wij de “Boot afgehouden”. Waarschijnlijk zal hij 19 juni a.s. Wel aanwezig zijn.
De volgende landelijke raad zal ook in juni plaatsvinden.
9) Steunpunt Scouting Limburg

Het Steunpunt wordt voor 20% betaald door de groepen. De andere 80% wordt betaald door de provincie.
Alles met betrekking tot de trainingen is daar te halen.
Materialen zijn tegen een kleine vergoeding te verkrijgen.
10) Stand van zaken “Duit van Guid”
Er zijn drie toekenningen geweest. Deze zijn bekend gemaakt in de nieuwsbrief. Toekenningen zijn gegaan
naar St. Monulphus, Titus Brandsma en de 4-scouts (samenwerking tussen Ulestraten, Meerssen, Bunde en
Valkenberg).
11) Kascontrole
Gevraagd is wie de kascontrole willen gaan doen.
Yvonne (Jan van Gent) en Miranda (Titus Brandsma) hebben zich aangemeld om de kascontrole uit te
voeren. Zal in de volgende regio-raad toegelicht worden.
12) Rondvraag
- St Fransiscus geeft aan dat ze diverse scholen langs zijn geweest om “ les te geven”. Wordt heel goed
ontvangen. Misschien ook iets voor andere scoutinggroepen?
- Scouting Bunde geeft aan dat de theaterkuil 29 april geopend gaat worden. Iedereen is van harte welkom.

- Bunde vraagt of het mogelijk is om gezamenlijk materialen aan te kopen. Mogelijk kan er zo een betere
prijs bedongen worden.
- Yvonne van Jan van Gent geeft aan dat Rijkswaterstaat inmiddels veel heeft goedgekeurd. In tegenstelling
tot eerder berichten gaat het nu de goede kant op. Er is geen vergunning om te slapen op het schip.
- Bjorn heeft de Heiligdomsvaart 2018 toegelicht. Mogelijk een bijzondere activiteit en een hoop promotie.
De vraag is of daar animo voor is. Het hele gebeuren zou in mei 2018 plaatsvinden.
13) Sluiting
Jan sluit de vergadering.
De volgende regio-raad staat gepland voor 19 juni

Marielle Thelosen
Secretaris
Scouting Regio Maastricht en Mergelland

