Verslag van de regioraad d.d. 13 november 2018
bij de Waterscouting Paul Kruger
Aanwezig:

Erwin v.d. Broek (Scouting de Valkeniers en TDB); Koos van Rijn (Waterscouting Paul Kruger, Scoutcentrum); Paul van Gent (Scouting de Vier Ambachten); George Meij (Doormangroep); André Franssen
(Doormangroep en Admiraliteit); Lennard Loomans (Ridder v.d. Maelstede); Wouter Dert (Scoutcentrum
Zeeland); Jim van Belzen (TRA, Admiraliteit, Scheldezwervers); Jeffry Stoffels (Scouting Lodewijkgroep,
TSP); Adriaan Boone (Scoutinggroep Gouden Cirkel, TSP); Karin Uijl-Alleijn (Scoutinggroep Gouden Cirkel); Serge Nijssen en Marc Beerens (Zandkreekgroep); Huub van de Zande (Mr. Bakkergroep, TSP);
Marleen Enters (Golfbrekers); Kim Appelo (Voortrappers); Michel Schouwenaar (Frans Naereboutgroep); Richard van de Voorde (De Watergeuzen); Petra v.d. Weele en Lex Toes (Grevelingengroep);
Elna Dert (bureaumedewerkster), en
Gerben Nouse (voorzitter), Paul v.d. Meer (penningmeester a.i./afgevaardigde LR), Mark Rosel (algemeen lid/TDB) en Ineke Cannoo (algemeen bestuurslid): allen regiobestuur.
Afwezig met kennisgeving: Toine Witters, Peter v.d. Kerkhove (Scouting ’t Jagertje Hulst), Ron van
Klooster (Scoutinggroep Gouden Cirkel); Karel Doorman; Henk de Keijzer; Heenetrechtgroep.
Verslag: Elna Dert
1. Presentatie door gastgroep Waterscouting Paul Kruger
Koos heet alle aanwezigen welkom. Hij vertelt een stukje geschiedenis van de Paul Kruger. De Oliphant is aangekocht in de jaren 70 en er is 4 jaar aan verbouwd. De boten liggen in de winter achter
het clubgebouw in het Balkengat en in de zomer in de jachthaven de Oostwatering, Veere.
2. Opening, mededelingen, verslag vorige regioraad.
Gerben opent de vergadering en kondigt het vertrek van de secretaris (Toine Witters) aan. Hij bedankt de Paul Kruger voor de gastvrijheid. Er zijn 15 groepen aanwezig. Het quorum is niet gehaald.
De voorzitter sluit de vergadering. De voorzitter heropent de vergadering en heet iedereen welkom.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
3. Rondvraag
Marc Beerens stelt Serge Nijssen voor als nieuwe voorzitter van de Zandkreekgroep.
4. (Meerjaren)begroting 2019 Scouting Regio Zeeland
Geen vragen of opmerkingen en de begroting wordt vastgesteld en goedgekeurd.
5. Begroting 2019 Scoutcentrum Zeeland
Geen vragen of opmerkingen en de begroting wordt vastgesteld en goedgekeurd.
6. Nieuws uit de regioteams
TDB a.s. zaterdag training op maat over veiligheid en gewenst gedrag in Terneuzen, opgeven bij Valerie de Witte.
TSP Mark vraagt aandacht voor de vacature van coördinator TSP (Team Spel en Programma). Door
het ontbreken van een coördinator verliezen we een beetje het contact met de organisatoren. Dat is
de reden dat er een bijeenkomst is gepland voor de regio-organisatoren. De bijeenkomst wordt op
19 januari gehouden bij de Blauwe Jungle.

TRA Michal Sprenkels en Nada van der Lee zijn vanwege drukte en persoonlijke redenen gestopt als
regio-ambassadeur. Hun groepen zijn verdeeld over de overgebleven regio-ambassadeurs. Als het
goed is hebben die groepen daar bericht van gehad.
Er zijn dus 2 vacatures voor regio-ambassadeurs. Het is een hele leuke functie binnen een heel leuk
team. De voornaamste taak is informatie uitwisselen tussen de groepen en het regiobestuur.
De komende maanden kunnen de groepen een bezoek verwachten van hun regio-ambassadeur met
een enquête. Deze enquête zal samen met de regio-ambassadeur ingevuld worden.
Mochten jullie vragen hebben kunnen jullie altijd contact opnemen met Elna Dert
(info@scoutingzeeland.nl).
7. (klankbordgroep) Landelijke Raad 8 december 2018 (bespreekpunt)
Paul v.d. Meer geeft een presentatie van belangrijkste punten die behandeld gaan worden in de Landelijke Raad.
Alle aanwezigen vinden het belangrijk om te discussiëren over het Landgoed Zeewolde met name
m.b.t. de plannen van het te bouwen gebouw.
Iedereen is ervan overtuigd dat er een gebouw zal moeten komen dat ook toegankelijk is voor gehandicapten en dat het bedrag van de Postcodeloterij (1,9 miljoen) daarvoor gebruikt moet worden.
Het gebouw kan modulair gebouwd worden, dus het lijkt een goed idee om eerst het noodzakelijke
te bouwen en later (als er geld genoeg is) het gebouw verder af te bouwen.
Het scoutinglandgoed kost nog steeds veel geld en men vreest dat dit voor het gebouw ook zo zal zijn
in de eerste jaren.
We maken ons met z’n allen zorgen om het landgroep (met gebouw) draaiende te houden en het
sluitend maken van de exploitatie.
Volgens deze aanpak moet er NEE worden gestemd.
Kascommissie voor de regio (voor controle jaarstukken 2018): Huub v.d. Zande en Erwin v.d. Broek
Kascommissie voor het Scoutcentrum: Gerben Nouse en George Meij.
8. Verkiezing Lennard Loomans als plv. afgevaardigde LR
Lennard stelt zichzelf aan de aanwezigen voor. Hij zit bij de Ridder van de Maelstedegroep. Hij is daar
bestuurslid en beheerder van het clubgebouw. Begeleider bij HIT Zeeland. Vrijwilliger bij de Roverway. Hij verwoordt zijn motivatie om gekozen te worden.
9. Herverkiezing Gerben Nouse als voorzitter
Paul v.d. Meer neemt het woord i.v.m. Gerben zijn herverkiezing.
Na de pauze zal er een presentatie/uitleg over calamiteitencommunicatie en het landelijk
Opvangteam (LOT), wat kan worden ingezet bij grensoverschrijdend gedrag, zijn. Daarna is er een
regio café, waarbij iedereen met elkaar kan bijpraten over wat er bij zijn/haar groep speelt.
Verder ook aandacht voor Dwars in de Weg. De erfpacht loopt af en SN wil weten hoe de regio hiermee verder gaat. Ook het sanitair is aan vervanging toe.
Jim vertelt over het plastic soup project en doet een oproep om met je scoutinggroep mee te doen
aan een opruimactie op het strand, in de wijk of op het water. Meld je actie aan bij Jim van Belzen
(jim@scoutingzeeland.nl). Het afval dat jij met je groep verzamelt, is waardevolle informatie en kan
gebruikt worden om het afval in kaart te brengen.
10.Uitslag verkiezingen.
Met 1 blanco stem en verder alle stemmen voor wordt Lennard gekozen tot plv. afgevaardigde LR.
Met 1 blanco stem en verder alle stemmen voor, wordt Gerben wederom gekozen tot voorzitter.
11.Sluiting.

