Uitnodiging en agenda Regioraad
Uitnodiging Regioraad 17 mei 2022
Je bent van harte uitgenodigd voor de regioraad van 17 mei 2022. Iedereen die vrijwilliger is in onze regio mag aan de regioraad deelnemen. Het is belangrijk dat er van elke
groep een vertegenwoordiger bij de regioraad aanwezig is zodat elke groep gebruik maakt van haar stemrecht.
Deze regioraad is zowel fysiek als digitaal bij te wonen. Als je de regioraad fysiek bijwoont krijg je een compensatie voor je reis- en tunnelkosten. De agenda met
bespreekpunten is bijgevoegd. Daarop staan ook de locatie, datum, tijdstip en een link naar het overleg in MS Teams vermeld.
Efficiënt vergaderen werkt alleen als je je goed voorbereidt. We hopen dat de agenda van de regioraad in de groepsraad wordt besproken zodat je je groep goed kan
vertegenwoordigen. In de regioraad werken we met bespreekpunten en hamerstukken. Alle vragen die je hebt over de hamerstukken, zoals de begrotingen van de regio en het
Scoutcentrum Zeeland, stel je niet tijdens de vergadering maar vooraf per mail. Alle vooraf gestelde vragen en de antwoorden daarop, worden nog voor de regioraad met alle
genodigden gedeeld. Hierdoor ontstaat er in de bijeenkomst zelf een grote tijdswinst en kan het formele deel van de vergadering kort blijven. Er is dan meer ruimte voor
interactieve agendapunten en informele zaken onder het genot van een hapje en een drankje.
Hoe werkt het?
1. Uiterlijk 3 weken voor de regioraad (26 april) ontvangen alle groepen de uitnodiging, agenda en alle relevante bijlagen.
2. Op de agenda is duidelijk aangegeven of een onderwerp een bespreekpunt is of een hamerstuk.
3. Tot 7 dagen voor de regioraad (dus t/m 10 mei) kunnen deelnemers vooraf vragen over zowel hamerstukken als bespreekpunten en de daarbij behorende bijlagen per mail
indienen bij het secretariaat via secretaris@scoutingzeeland.nl. Dit geldt ook wanneer je een hamerstuk liever op de agenda ziet als een bespreekpunt.
4. Uiterlijk 3 dagen voor de regioraad (14 mei) worden alle vragen met daarop de antwoorden van het bestuur gedeeld met alle genodigden, zodat zij hiervan voor de
regioraad kennis kunnen nemen.
5. Hamerstukken worden tijdens de regioraad niet meer besproken, maar ‘slechts’ vastgesteld.
6. Dringende of last minute vragen (waar geen voorbereiding op mogelijk is) worden in een rondvraag aan het begin van de vergadering behandeld.
Stemrecht
Als er meerdere mensen van jouw scoutinggroep deelnemen, bespreek dan vooraf wie van jullie de stem namens jullie groep gaat uitbrengen als er gestemd gaat worden over
zaken waarvoor je als groep stemrecht hebt. In deze specifieke regioraad heb je als groep stemrecht over de aanschaf van de promotiematerialen en de verkiezing van
bestuursleden (dus 1 stem per groep) en mogen alle vrijwilligers van Scouting Nederland die bij onze regio betrokken zijn of in onze regio wonen, individueel stemmen voor de
herverkiezing van het lid LR (Lennard).
Digitaal deelnemen aan de regioraad via Microsoft Teams
• Het is mogelijk om met de rest van de aanwezigen te praten en je kunt chatten met de moderator.
• Als jij degene bent die namens je groep stemt, dan kan je dat doen via het stemformulier. Een link naar dat formulier krijg je tijdens de vergadering via de chat.
Mocht je voorafgaand al vragen hebben over het gebruik van Microsoft Teams, stuur dan even een berichtje naar communicatie@scoutingzeeland.nl
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Agenda
Inloop:
Waar:
Link:

19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Einde formele deel: ca. 22.00 uur.
Berdenis van Berlekomgroep, Zuidsingel 92, 4331 RV, Middelburg
klik hier om digitaal aan de regioraad deel te nemen

1.

Presentatie door gastgroep

2.

Opening, quorum, mededelingen, vaststellen verslag vorige RR

3.

Rondvraag

(bijlage 1)

05 min.

Voorzitter

05 min.

(hamerstuk)

Allen

4. A. Financiën, update
B. Jaarrekening 2021 Scouting Regio Zeeland

Berdenis van Berlekomgroep

(bijlagen 2 en 3)

5. A. Scoutcentrum Zeeland, nieuws

05 min.

Penningmeester

(bespreekpunt)

05 min.

Penningmeester

(hamerstuk)

01 min.

bestuur SCZ

(bespreekpunt)

05 min.

B. Jaarrekening SCZ

(bijlage 4)

bestuur SCZ

(hamerstuk)

01 min.

C. Benoemingen bestuursleden SCZ

(bijlagen 5 en 6)

Voorzitter

(hamerstuk)

01 min

Coördinatoren

(bespreekpunt)

30 min.

(zie link onderaan)

Afgevaardigde LR

(bespreekpunt)

10 min.

(bijlage 7)

Voorzitter

(stemming)

05 min.

6.

Nieuws uit de regioteams en de admiraliteit

7.

Landelijke Raad

8. A. (Her)Verkiezingen bestuursleden SRZ
Koffiepauze

05 min.

B. Uitslag verkiezingen
9.

Voorstel aanschaf materialen voor promotieactiviteiten

10. Overzicht van bedrijven waar groepen korting kunnen krijgen
11. WVTTK

Henk

(hamerstuk)

01 min.

(bijlage 8)

Team V&B

(stemming)

05 min.

(bijlage 9)

Voorzitter

(bespreekpunt)

05 min.

Allen

(bespreekpunten)

A. De implementatie van de WBTR en een flinke korting van Meijling & Sarneel Notarissen voor het wijzigen van de statuten

20 min.

B. Financiële acties; We bespreken diverse ideeën en manieren waarop de regio groepen daarbij kan ondersteunen

15 min.

Informeel afsluiten met een hapje en drankje
Vergaderstukken LR zijn v.a. beschikbaar via; https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/landelijke-raad
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