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Mark Rosel, verkiesbaar als voorzitter
Mijn naam is Mark Rosel. Ik ben vroeger lid, leiding en bestuurslid geweest bij de
Zandkreekgroep. Ik ben ook ca. 16 jaar examinator geweest bij de Admiraliteit Zeeuwse
stromen. Sinds 20 jaar zit ik bij het trainingsteam van de regio waarvan ik de laatste 10 jaar
coördinator ben geweest en ik ben nu ongeveer 3 jaar opleider bij scouting Nederland.
Ik ben nu 4,5 lid van het regiobestuur en lid van een aantal regionale ondersteuningsteams
waarbij ik me met name heb ingezet voor een beter contact met, en een betere
ondersteuning van scoutinggroepen.
Ik stel mij verkiesbaar als voorzitter van het regiobestuur. Als voorzitter wil ik mij vooral actief
blijven inzetten voor de regiomedewerkers in de regioteams, door mee te helpen, ze te
adviseren, te faciliteren en te waarderen, zodat die regiomedewerkers groepen zo goed
mogelijk kunnen ondersteunen. Daarnaast blijf ik mij als trainer, praktijkcoach en lid van het
team spelcoaches, het team vinden en binden en het team bestuurscoaches inzetten voor
scoutinggroepen.
Jeffry Stofferis, verkiesbaar als bestuurslid TSP
Ik ben Jeffry Stofferis. Ik ben als welpje begonnen bij de St Antoniusgroep in Sluiskil. Na mijn
dienstperiode ben ik bij scouting terug gekeerd bij de Lodewijkgroep in Sas van Gent. Hier
ben ik onder andere nog actief Teamleider Explorers en Praktijkbegeleider.
Naast mijn activiteiten binnen de groep ben ik sinds 1 jaar Regio organisator in TSP team
Explo's zuid.
Afgelopen november heb ik gereageerd op de vacature coördinator TSP en stel mij dan ook
graag verkiesbaar voor deze functie.
Als coördinator wil ik mij inzetten als de schakel tussen het regiobestuur en de TSP teams &
tussen de teams onderling, mee helpen en denken met de organisatoren en medewerkers,
begeleiding bieden in trainingen en het waarborgen van het waarderingsbeleid. Zo hoop ik
samen met alle medewerkers leuke en uitdagende activiteiten te kunnen blijven aanbieden.
Erwin van den Broek, verkiesbaar als bestuurslid TDB
Ik ben Erwin van den Broek. Sinds mijn jeugd actief bij de Valkeniers in Koudekerke alle
speltakken aandoend tot ik scoutsleiding werd. Na mijn wereldreis terug gekomen in de rol
van groepsbegeleider en toen de overstap gemaakt naar penningmeester, wat ik nog steeds
met plezier doe. Daarbuiten ben ik actief in het trainingsteam van de regio waar ik de
organisatie van de trainingen en workshops op me neem en in team Internet van Scouting
Nederland als SOL trainer en in de helpdesk. In mijn rol als gegevensbeheerder van de regio,
ben ik al een paar jaar betrokken bij het bestuur, maar nu Mark de overstap naar voorzitter
gaat maken is de tijd daar om officieel als trainingscoördinator plaats te nemen in het bestuur
met jullie goedkeuring. Mijn doelstelling is ervoor zorgen dat de kwaliteit van het
trainingsaanbod gewaarborgd blijft en dat het zo veel mogelijk aansluit aan de wensen van de
kaderleden in deze regio. Ik sta open voor suggesties wat dit daadwerkelijk inhoud.
Paul van der Meer, verkiesbaar als bestuurslid (penningmeester)
Paul van der Meer, geboren in Terneuzen 1984, sinds 1988 lid van Scouting EOS/Sint
Hubertus te Terneuzen. In 1999 penningmeester geworden van de Rowanafdeling RA185,
tevens toen deelgenomen aan de WJ in Chili. In 2002 leiding geworden bij de
Verkenners/Scouts, toen ook penningmeester geworden van deze speltak. In 2003
medeoprichter van de Stamafdeling. Destijds kwalificaties als leidinggevende behaald (starten programmatraining, kamptraining, Gillwell). In periode 2009-2010 een halfjaar staflid
geweest op het Kandersteg International Scout Center (KISC) in Zwitserland. Hierna bij de
groep teruggekeerd als invalleiding en aan de slag gegaan als praktijkbegeleider van de
groep. Op 24 mei 2016 door de Regio opgeroepen om de vacature van Lid van de Landelijke
Raad voor de regio te vervullen. Medio 2017 tevens aangesteld als penningmeester ad
interim voor de Regio, deze positie kwam vacant doordat de penningmeester voorzitter van
de regio werd. Doordat Lennard de functie van Lid Landelijk Raad volledig op zich neemt en
ik zal acteren als plaatsvervangend raadslid, kan ik me volledig gaan richten op de functie
van penningmeester van de regio. Een functie welke ik sinds medio 2017 al als ad interim
vervulde.
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Lennard Loomans, verkiesbaar als lid Landelijke Raad
Mijn naam is Lennard Loomans. Sinds 2010 ben ik leiding bij de scouts van de Ridder van
der Maelstedegroep in Kapelle. Hier ben ik ook nog actief als bestuurslid van zowel de
groepsvereniging als de beheerstichting. In deze periode heb ik mijn kwalificaties behaald
(leidinggevende, kamptraining & Gilwell).
Op landelijk niveau ben ik actief als staflid bij HIT Zeeland, en heb ik in het verleden
workshops gegeven op Scout-In en trainingen in de voorbereiding van Roverway.
Tijdens de laatste regioraad ben ik benoemd tot plaatsvervangend lid Landelijke Raad. Door
de functie van lid Landelijke Raad te vervullen wil ik Paul de ruimte geven zich te richten op
het penningmeesterschap. Ik wil mij inzetten om tijdens de Landelijke Raad de regio te blijven
vertegenwoordigen.
Gerben Nouse, verkiesbaar als bestuurslid (secretaris)
Ik ben lang geleden (1983) als een van de eerste verkenners geïnstalleerd bij de
Voortrappersgroep in ’s-Gravenpolder. Daar heb ik vervolgens verschillende speltakken
doorlopen om vervolgens bij deze groep ook leiding te worden. 20 jaar later in 2003 ben ik
gestopt bij de Voortrappersgroep en ben ik jarenlang actief geweest bij verschillende
landelijke evenementen zoals de Nationale Jamboree, Nawaka, Scout-In, HIT, JubJam100 en
nog veel meer. Na de geboorte van onze eerste kind ben ik weer actief geworden in de regio.
In 2015 ben ik begonnen als penningmeester en ben ik een jaar later voorzitter geworden van
de regio. Nu weer twee, tweeënhalf jaar verder ben ik verkiesbaar als secretaris. De reden
hiervoor is dat de rol van voorzitter door mij niet langer goed te combineren was met mijn
werk en prive. Mark Rosel zocht een nieuwe uitdaging en wilde graag voorzitter worden en
omdat ik denk dat de (hopelijk iets rustigere) functie van secretaris mij goed zal bevallen, wil
ik deze graag invullen voor de regio.
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