Notulen REGIO-RAAD Maandag 13 november 2017 20.00 uur

1) Opening en mededelingen
Frank opent de vergadering.
We zijn te gast bij scouting Bunde.
Ben Peters heeft aangegeven te stoppen als lid van het regiobestuur, in verband met privé
redenen.
Afscheidsmoment wordt nog gepland.
We zijn nog steeds opzoek naar een bestuurslid communicatie. Weet je iemand laat het weten!!
Duit van Guid: De stimuleringsregeling is vorig jaar in het leven geroepen. Een aantal groepen
heeft hier gebruik van gemaakt.
Er zijn 6 maal maximaal € 500,- beschikbaar voor een verbindende activiteit. Informatie is te
vinden op de site van de regio en zal ook nogmaals kenbaar worden gemaakt in de nieuwsbrief.
De regio-raad heeft bij deze aangegeven hier mee door te willen gaan en geeft formeel
toestemming.

2) Verslag regioraad 26 juni 2017
Vraag aan Jan van Gent: Hoe is het gesteld met het gebouw van Don Bosco?
-> Ze willen graag het gebouw hebben en vraagt of de regio hierbij kan bemiddelen. Het bestuur
zal kijken wat de mogelijkheden zijn en zal een terugkoppeling geven.
Energie gelden terugvragen: Scouting Bunde zou hier een stukje over schrijven zodat er energie
gelden terug gevraagd kunnen worden bij de belastingdienst. Scouting Bunde gaat hier een stukje
over schrijven voor in de nieuwsbrief om zo de andere groepen te informeren.
Afgelopen donderdag zou er een bijeenkomst zijn van het steunpunt scouting Limburg.
Deze vergadering is geannuleerd. Frank zou op de hoogte gehouden worden door het Steunpunt.
De notulen zijn bij deze vastgesteld.
3) Uitwerking verbeterpunten Regio
Sterke punten en verbeterpunten/speerpunten zijn naar voren gekomen tijdens de vorige
regioraad. Dit is inmiddels uitgewerkt. Dit is als bijlage van deze notulen gevoegd.
Verder staan er vanaf nu ook actiepunten op de agenda van de regioraad.
Compliment van Miranda van Titus Brandsma naar het bestuur van de regio over hoe zaken zijn
opgepakt.
4) Afgelopen regio-activiteiten
1. Zomerkampen: De groepen die aanwezig zijn geweest op de regio hebben een korte toelichting
gegeven over de afgelopen zomerkampen. Scouting Gaol heeft aangegeven het leuk te vinden als
de regio op kamp bezoek zou komen. Aangegeven is dat wanneer de regio uitgenodigd wordt er
zeker naar de mogelijk gekeken om langs te komen.
2. Ardennenhike: Positief, ongeveer 100 deelnemers. St. Gerlach heeft gewonnen en gaat hem
volgend jaar organiseren
3. Scoutsdropping: was leuk. Minder deelnemende groepen, maar net zo veel kinderen, ongeveer
150 kinderen. Er is een app gelanceerd en dat was succesvol.

Algemeen: geef je op tijd op voor een regio activiteit! Het is heel vervelend voor de organisatie om
de mensen na te bellen om zich op te geven. Mensen steken hier tijd en energie in. Het zou zonde
zijn als mensen gedemotiveerd raken van de organisatie.
5) Komende regio-activiteiten
1. Chilwell 18-19 november: een activiteit voor 15+. Ongeveer 170 deelnemers hebben zich
opgegeven. Voorbereidingen lopen goed. Groot aantal ondersteuners. Ook hier moeten een
aantal groepen na gebeld worden. Dat is jammer. Er hebben ook groepen zich afgemeld.
Concept is nu iets anders. Op de website van de Chillwell staat een artikel over de technieken
die ze nodig hebben. Hierdoor kunnen ze zich beter voorbereiden.
2. 07 april kidsparty
3. 13 tot en met 15 april RSW
4. Medio mei is Beverdag, info volgt
5. 26 mei Jungledag
6. 11 juni 20.00 uur is de volgende regio raad op de boot van Jan van Gent!!
6) Regio Maastricht en Mergelland 25 jaar
Volgend jaar bestaat de Regio Maastricht en Mergelland 25 jaar. Deze
mijlpaal kan natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. We hebben mooie
plannen voor een fantastisch Scoutingfeest in de zomer. Aan dit feest
zullen kosten verbonden zijn. De plannen en kosten dienen
vanzelfsprekend de goedkeuring van de groepen uit de Regio te krijgen.
Bjorn heeft een toelichting geven en vraagt toestemming voor het maximaal bedrag waar de regio
garant voor staat.
Gordiaanse knoop : Akkoord
Gaol: Akkoord
Jan van Gent: Akkoord
Scouting Bunde: Akkoord
Henri Dunant-Florence Nightingdale: Wordt volgende week besproken in de groepsraad
Scouting Maastricht West: Akkoord
St Monulphus: Akkoord
Titus Brandsma: Na discussie akkoord
Scouting Eijsden: Akkoord
St Gerlach: Akkoord
Scouting Heer (is niet aanwezig, maar is geïnformeerd en heeft Akkoord gegeven: Akkoord.
Gezien bovenstaande is de meerderheid van de groepen in de Regio Maastricht en Heuvelland
akkoord.
Verzoek is aan alle groepen om door te geven wanneer de groepsraden zijn. Het organisatie team
van 25 jaar Regio wilt graag toelichting geven op de plannen en bij de groepen op bezoek komen.
7) Rondvraag
Bunde: De Scouts-Inn is erg duur. Alles bij elkaar is tussen € 150 en € 200 per persoon. Het zijn
festivalprijzen. Het wordt gezien als een commercieel activiteit.
-> Bestuur heeft aangegeven een terugkoppeling te geven aan Scouting Nederland.
Jan van Gent geeft aan dat dit ook geldt voor de NAWAKA.
-> bestuur geeft aan dit signaal door te geven aan scouting Nederland.
Titus Brandsma: is er iets bekend dat er een enquete loopt bij de ouders?
-> Nee, dit is het bekend bij het bestuur. Ook hier zal het bestuur op reageren, richting scouting
Nederland

8) Sluiting
Frank bedankt iedereen en sluit de vergadering.

