Aanwezige groepen:
Fons Olterdissen
Scouting Maastricht West
Titus Brandsma
Gordiaanse Knoop
Scouting Bunde
Scouting Eijsden
Scouting Heer

Aanwezig namens het regiobestuur: Frank (voorzitter), Marielle (secretaris), Bjorn en Clemens (beiden
algemeen bestuurslid). Jan is ivm vakantie afgemeld.

1) Opening en mededelingen
Frank opent de vergadering. Wij zijn te gast bij scouting Fons Olterdissen in De Heeg.
Scouting Heer: Heeft een nieuw huurcontract “aangeboden” van de gemeente. De huur zou haast verdubbeld
worden. Ze gaan in overleg met de gemeente om te kijken wat daar mogelijk is. Mocht het nodig zijn dan zal
de hulp van de regio gevraagd worden.

Uitnodigingen: Het blijkt dat niet alle groepen de mail ontvangen voor de regioraad. Het verzoek is aan alle
groepen om hun gegevens in SOL te checken. De mail gaat naar groepsbegeleiders, secretarissen en
voorzitters. We gaan controleren waar het fout is gegaan en komen daar de volgende regioraad op terug.

2) Verslag Regioraad 13 november 2017
De bijlage van de verbeterpunten is niet meegestuurd.
Er is contact geweest met scouting Nederland over de prijzen op de diverse activiteiten zoals de NAWAKA
en de scouts-inn, Scouting Nederland heeft aangegeven dat de activiteiten op zich wel meevallen, maar dat
het met name de prijzen voor de versnaperingen erg hoog zijn. Mensen zijn niet verplicht om daar iets te
nuttigen.
3) Presentatie @ease
Lise, Mali en Rick van @ease hebben zich voorgesteld.
Ze hebben voorlichting gegeven over @ease. Ze richten zich op de doelgroep van 12 en 25 jaar. Het is voor
jongeren die behoefte hebben aan een luisterde oor. Liefdesverdriet, ouders die gaan scheiden, financiële
problemen, verslaving of somberheid. Er kan vrijblijvend binnen gelopen worden. De hulp is laagdrempelig,
gratis, anoniem en vertrouwelijk. Er zijn geen wachtlijsten en je kunt vrij binnenlopen, maar je kan ook een
afspraak maken. In eerste instantie zijn er gesprekken met vrijwilligers, maar er zijn professionals op de
achterwacht.
Dinsdag van 15.30 tot 18.30
Donderdag van 14.00 tot 19.00
Adres is Bogaardenstraat 35A
maastricht@ease.nl of communicatie@ease.nl

4) Verbeterpunten regio
Frank werkt de verbeter punten van de regio uit en dit wordt rond gestuurd. Dit wordt tijdens de volgende
regioraad besproken.
5) Afgelopen regioactiviteiten

* Chillwell: is prima verlopen. Er waren iets minder deelnemers dan gewoonlijk. Er was ook een
trouwerij waardoor St. Gerlach met een kleinere groep aanwezig waren. Ze hebben dit jaar ook wat meer “
skills” toegevoegd en dat is goed bevallen. 24-25 november is de volgende Chill-well. Er was een voorval
met ingegraven pinnen waar auto hun banden kapot hebben gereden. Dit is financieel afgehandeld.
* RSW: Is goed verlopen. Iets minder deelnemers, mat name door de toetsweken. Het is prima
verlopen. Financiële afhandeling moet nog plaatsvinden. Er wordt gekeken hoe de groepen gestimuleerd
kunnen worden om zich op te geven en enthousiast te worden.
* Beverdoedag: Leuke dag met 50 bevers.
* Jungledag: was 26 mei , met 189 deelnemers. De vaste groepen waren er niet, om diverse redenen.
Het was een warme dag en de activiteit was gelukkig in het bos. Alles goed verlopen.
* 15+ BBQ is afgelast. Er waren geen aanmeldingen. Hij wordt verplaatst naar 15 september bij
scouting Amby.
6) Komende regio activiteiten
* Zomerkampen: Vinden jullie het leuk als het regio bestuur op bezoek komt? Nodig ons uit en we
proberen langs te komen. Verder wensen we iedereen een fantastisch kamp.
7) Regio Maastricht en Mergelland 25 jaar
Na de vorige regioraad is de organisatie driftig aan het werk gegaan.
Robert Roijen van Titus Brandsma heeft als opmerking dat hij de presentielijst heeft opgevraagd. Secretaris
heeft aangegeven dat de presentielijst tijdens het opruimen thuis is opgeruimd, daarvoor excuus.
Robert geeft aan dat hij zijn twijfels heeft over het feit dat de juiste mensen gestemd hebben en geeft aan dat
hij twijfels heeft over de financiële verantwoording.
Uiteindelijk afgesproken om eerst de presentatie aan te horen en mochten naar aanleiding daarvan nog
vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunnen deze besproken worden (in-group of alleen met de organisatie)
Mike en Levi geven een presentatie over 01 september 2018.

Rondvraag:
Bjorn: ieder jaar worden de groepen actief benaderd voor activiteiten. Jammer, want het kost veel energie bij
de werkgroepen. Dus kijk op de agenda en plan het zo snel mogelijk in!!
Bestuur: is naarstig op zoek naar bestuursleden. Met name communicatie zou in zijn portefeuille terecht
komen. Het verzoek is om ze veel mogelijk in het netwerk om te kijken of ze iemand vinden.
Uschi: Er zijn regio vlaggen beschikbaar voor iedereen. Mocht je ze nodig hebben neem dan contact op met
de de materiaalmeester Paul Machiels.
Notulen en agenda: groepen geven aan dat de notulen en agenda laat worden doorgestuurd. Notulen staan zo
snel mogelijk al online. Gezien het verzoek van de groepen zullen we de notulen en de agenda plaatsen op de
site.
Planning: Titus vraagt of ze snel mogelijk de planning rond te sturen, zodat de groepen er rekening mee
kunnen houden in hun jaarplanning.
AVG: Komen we de volgende regioraad op terug.
Regioraden: de vraag is hoeveel regio raden er moeten zijn. Ook dit wordt besproken in de volgende
regioraad.
Frank bedankt iedereen voor de komst en sluit de vergadering.

