NOTULEN REGIO-RAAD Maandag 26 juni 2017 20.00 uur

1) Opening en mededelingen
Frank opent de vergadering. Een bijzonder warm welkom aan Wiebo Hobma van Scouting
Nederland.
Gezien de afstand die Wiebe vanavond nog moet afleggen is hem het woord gegeven.

2) Jaap Boot en Wiebo Hobma van Scouting Nederland
Jaap Boot heeft moeten afzeggen in verband met ziekte.
Wiebe heeft zich kort voorgesteld.
Hij heeft aangegeven dat hij het graag wil hebben over de toekomst visie (scouting 2020-2025).
Toekomstthema’s:
- Ontwikkelen en uitdagen
- Samenwerken en verbinden
- Open en diversiteit
- Trots en zichtbaar
- Vrijwilligers
Verder wil hij het graag hebben over de regio.
Wat zijn punten die goed gaan en wat zijn nog aandachtspunten.
De aanwezigen zijn in groepjes gedeeld en er zijn formulieren ingevuld.
Positieve punten: De regio-activiteiten en het verbinden van groepen (o.a. door de duit van Guid),
de vele ondersteuners, de sfeer binnen de regio, balans tussen Maastricht en Mergelland.
Aandachtspunten: Trainingen, thema-avonden (groepsbegeleidersavond) en communicatie (o.a.
Landelijke raad etc), pr en tweezijdige binding.
Daarnaast heeft Wiebe een viertal projecten/methodieken toegelicht.
Deze wordt verspreid binnen de groepen.
Wiebe sluit af
1a) Mededeling
- Er is een materiaalmeester van de Regio, namelijk Paul Machiels.

- Er is een vacature communicatie/pr. In juli komt een nieuwsbrief waar deze vacature in
benoemd wordt.

- Huub Kersten heeft aangegeven dat het gebouw van Don Bosco beschikbaar zou komen. Jan
van Gent heeft aangegeven interesse te hebben. Zij nemen zelf contact op met Huub om de
voorwaarden te bespreken.

3) Steunpunt Scouting Limburg
Er zou iemand van het Steunpunt Limburg aanwezig zijn (namelijk Ruud Habets), maar deze
schittert door afwezigheid.
05 juli is er een vergadering. Het rommelt erg in het Steunpunt. Frank gaat naar de vergadering
toe.
Robert Royen geeft aan dat er wel trainingen zijn, maar dat er weinig opkomst is.
Er ontstaat een discussie over de trainingen. Er is veel onduidelijkheid over hoe het nu werkt. Het
regiobestuur gaat samen met het steunpunt bekijken hoe we meer duidelijkheid kunnen
verschaffen.
4) Verslag regioraad 20 maart 2017

Initiatief kwam van de gemeente Valkenburg “ les geven” en niet van de groep zelf. Bunde heeft
aangevende inmiddels ook op een school te zijn geweest. Er zou nog een terugkoppeling komen
van de leraren, dat is nog niet gebeurd.

5) Afgelopen regio-activiteiten

- 01 april : spring in de regio. Lage opkomst. Gemengde reacties gekregen. Hierdoor is ook naar
voren gekomen dat er geen draagvlak is voor de Heiligdomsvaart. De jurist was een
toegevoegde waarde. Er kwam ook naar voren dat er bij veel groepen weinig terugkoppeling is
vanuit de besturen naar hun stafleden met betrekking tot wat besproken is in de regio-raad.

- 13 mei Jungle dag. Grote opkomst, veel nieuwe groepen en ook groepen uit het Mergelland.
Sjiek! Mooi weer en de kinderen hebben het erg naar hun zin gehad. Margraten heeft
gewonnen. En de slangen komen terug :-) Er wordt nog gekeken naar ondersteuning van Uschi

- 20 mei: bever-doe-dag. Weinig opkomst. Maaike heeft haar best gedaan. Ze heeft aangeven dat
het niet helemaal haar ding is en heeft afscheid genomen. Er worden gesprekken gevoerd met
Meriam van der Ven en Sanne Ebbelink. Volgend jaar is er gewoon weer een beverdoedag.
- 14+ BBQ. Opkomst was een beetje mager. Late communicatie
6) Komende regio-activiteiten
Er is een nieuwe jaarplanning gemaakt, met alle credits aan Levi! Deze staat inmiddels op de site
en zal nog worden uitgeprint en rondgestuurd naar de groepen.

- Chillwell 18-19 november
- Ardennerhike 14 oktober
- Scoutsdropping 03 november
Verder heeft Bjorn een toelichting gemaakt op de plannen van 25 jaar Regio Maastricht en
Mergelland.
De planning is om er een grote activiteit te maken, voor alle groepen en alle speltakken. Er zal
behoorlijke financiële kosten gemaakt worden, rondom 10.000,- Hier zal tijdens de volgende regioraad mandaat voor gevraagd worden. Uiteraard zullen de plannen dan ook toegelicht worden.
7) Kascontrole 2014/2015 en 2015/2016
Jan geeft een toelichting op de financiën.
Yvonne en Miranda hebben de kascontrole uitgevoerd.
Miranda heeft aangegeven dat ze het niet mee eens is met de wijze waarop het kasgeld benoemd
is. Dit was het enigste punt waar discussie over was/is.
Decharge is verleend door de regio-raad voor het gevoerde financiële beleid van de laatste twee
jaren.
8) Rondvraag
- Site is niet geheel duidelijk. Erik gaat hier naar kijken.
- Mike geeft aan dat het voortaan dat er een naamswijziging plaats gaat vinden voor de 14+ BBQ.
Dit wordt nog uitgecommuniceerd. De Daca’s (14+ zijn) uiteraard welkom.
- Levi heeft een systeem bedacht om een mail te versturen om ondersteuners te werven. Eerst de
pole vullen met mensen die we kennen (denk aan VOG’s). Denk aan oud stafleden plusscouts
etc.
- Bunde geeft aan dat er een mogelijkheid is om energiegelden terug te vragen. Hij gaat dit
uitwerken zodat dit in de nieuwsbrief geplaatst gaat worden.
9) Frank sluit de vergadering.

