Verslag van de regioraad d.d. 12 november 2019
Aanwezig:

Van de 36 groepen uit de regio Zeeland waren vertegenwoordigers aanwezig van: Berdenis van Berlekomgroep, Doormangroep, Frans Neareboutgroep, Gouden Cirkelgroep, Hertog van Beijeren –
Gosaha, Mr. Bakker, Prinses Margriet, Ridder van de Maelstede, SBN Doormangroep, Scheldezwervers,
Scouting Bernadette, Scouting de Valkeniers, Scouting EOS/St. Hubertus, Lodewijkgroep, Lutemgroep,
Scouting Oostburg, Voortrappers, Waterscouting Paul Kruger en de Zandkreekgroep. Daarnaast waren
aanwezig vertegenwoordigers van het Scoutcentrum Zeeland, Admiraliteit, regioteams en Regiobestuur.
Afwezig met kennisgeving: Karel Doorman, Golfbrekers en Karin Mijnders.
Verslag: Gerben Nouse
1. Presentatie door gastgroep Frans Naerebout
Gert Kramer heet iedereen welkom in het nieuwe gebouw van de Frans Naerebout en vertelt hoe
een en ander tot stand is gekomen. Na de regioraad is er gelegenheid om het gebouw te bekijken.
2. Opening, mededelingen, verslag vorige regioraad.
Mark opent de vergadering. Hij bedankt de Frans Naerebout. Er zijn bij de opening 19 groepen aanwezig, waardoor het quorum is behaald. Het verslag van de vorige regioraad wordt goedgekeurd en
vastgesteld.
Er zijn n.a.v. de stukken geen vragen gekomen. Mark geeft aan dat de begroting van het Scoutcentrum helaas te laat is doorgestuurd. Eventuele vragen over de begroting kunnen rechtstreeks aan
Koos worden gemaild.
3. Rondvraag
Geen vragen.
4. Begroting (hamerstuk)
Ten aanzien van de begroting zijn er geen vragen, op of aanmerkingen gekomen. De meerjarenbegroting wordt als zodanig vastgesteld. Als kascommissie voor 2019 worden Erwin van den Broek
en Floris van Wanrooij aangesteld.
Penningmeester Paul van der Meer doet verslag van de laatste bijeenkomst van de klankbordgroep met betrekking tot de financiële reserves van de regio. Er zijn enkele ideeën om een bestemming te geven aan de reserves, maar nog niet voldoende. De voorzitter doet een oproep aan
de regio om met ideeën te komen. Het verslag van de bijeenkomst van de klankbordgroep zal met
het verslag van de regioraad worden meegestuurd.
5. Scouts4Science als regioteam
Jim van Belzen presenteert het voorstel dat is meegestuurd met de agenda om van het team rondom
Scouts4Science een regioteam te maken. De regio stemt in met 17 tegen 2, waarna nog wel wordt
uitgelegd dat dit project geen opruimactie is, maar een significante bijdrage levert aan het onderzoek
wat nodig is de problemen rond plastic afval structureel aan te pakken. Er wordt ook opgeroepen om
de activiteiten van Scouts4Science ook voor landgroepen interessant(er) te maken en te houden.
6. Begroting Scout Centrum Zeeland
Als kascommissie voor 2019 worden Lennard Loomans en Jim van Belzen aangesteld.
7. Nieuws uit de regio en admiraliteit

Team Spelcoaching: Jim van Belzen heeft bij enkele groepen ‘Power up your Game’ ingezet, wat
goed is bevallen. Groepen die hun spelaanbod ook nog eens tegen het licht willen houden, kunnen
contact opnemen met de regio.
TSP: In 2020 wordt 100 jaar Welpen gevierd. Dit zal zijn op interregionale bijeenkomsten, voor onze
regio op Neeltje Jans. Dit Junglefestival zal op 31 oktober plaatsvinden. Er moet nog verder invulling
worden gegeven aan deze dag: meer informatie volgt. In het kader van 100 jaar Welpen is er van 21
tot 24 mei 2020 een Welpenkamp op het Scoutcentrum Zeeland: WeJuKa! Meer informatie volgt.
Team vinden en binden: Afgelopen periode zijn er weinig tot geen activiteiten of aanvragen geweest.
TRA: In verband met het stoppen van enkele leden zijn de groepen opnieuw onder de regio-ambassadeurs verdeeld. Er is nog steeds een vacature!
Admiraliteit: De admiraliteit heeft eindelijk zijn eigen CWO3 instructeur. Bij de recente inspectie
door CWO heeft de admiraliteit een onvoldoende gekregen, dit terwijl zij het naar eigen idee net zo
goed, soms zelfs beter doen dan menig admiraliteit die wel een voldoende kreeg. Het laatste woord
is hier nog niet over gezegd.
TDB: Afgelopen moduletraining en teamleiderstraining waren een succes. 4 en 5 april 2020 is er weer
moduletraining tijdens het moduleweekend. 8 t/m 10 mei is er een kampeertraining op het SCZ. Die
kampeertraining wordt slechts eens in de paar jaar gegeven in Zeeland.In september 2020 is er weer
de ZESC!
8. Landelijke Raad
Lennard geeft als lid landelijk raad voor onze regio een toelichting op de plannen die Scouting Nederland heeft. Met name wordt er enige tijd stil gestaan bij de landelijke contributieverhoging. Naar
aanleiding van de presentatie worden geen (extra) vragen of opmerkingen meegegeven die de regio
bij de landelijke raad wil inbrengen.
De voorzitter sluit de vergadering, en vraagt tevens nog de aandacht voor de uitreiking van een
(nieuw) waarderingsteken. Aan Andy Martherus wordt het Gouden Edelhert uitgereikt als waardering voor de vele activiteiten die Andy voor Scouting onderneemt.
In en na de pauze is er tijd om het nieuwe gebouw van de Frans Naereboutgroep te bekijken. Na de
pauze wordt met de aanwezigen onder het genot van een hapje en een drankje de regioquiz gespeeld, welke eerder dit jaar niet door kon gaan.

