Verslag van de regioraad d.d. 10 november 2020
Aanwezig:
Doormangroep: Valarie de Witte
Scouting Bernadette Goes: Andy en Jenny Martherus
Scouting Oostburg: Brent Verpaalen
Scouting EOS/St. Hubertus: Erik van Duyn, Michal Sprenkels
SBN Doormangroep: André Versluijs
Scouting De Valkeniers: Erwin van den Broek, Toine Witters
Scouting Lutemgroep: Marielja ten Bruggencate
Frans Naereboutgroep: Handoyo Schuchmann, Jasper Kroeger
Scouting Lodewijkgroep: Jeffry Stofferis
Prinses Margriet: Jeroen Appel
Blauwe Junglegroep: Jeroen Rust
Gouden Cirkelgroep: Jet Groeneveld, Michelle van Geelen, Adriaan Boone
Scheldezwervers: Jim van Belzen
Waterscouting Paul Krugergroep: Koos van Rijn
Ridder v.d. Maelstede: Lennard Loomans
Scouting Sluiskil: Marie-Claire Zegers
Ridder Boudewijngroep: Jeroen Boone, Toine Bakker, Jesse Mijnders
Jacob Valcke: Alex Dijkstra, Toby Serier
Hertog van Beijeren-Gosaha: Floris van Wanrooij, Paul Kanters
Scouting ’t Jagertje Hulst: Sandra van der Klooster
Groep loos: Wouter Dert (Scoutcentrum); Elna Dert (bureaumedewerkster).
Regiobestuur: Mark Rosel, Paul v.d. Meer, Lennard Loomans, Henk de Keijzer, Jeffry Stofferis, Erwin
v.d. Broek, Valarie de Witte.
Door de Coronacrisis wordt er digitaal vergaderd en er zal digitaal gestemd worden (Valarie de Witte
en Henk de Keijzer hebben zich kandidaat gesteld als regiobestuurslid).
Verslag: Valarie de Witte.
1. Opening, mededelingen, verslag vorige regioraad.
Mark Rosel (voorzitter) opent de vergadering om 20.00 uur. Er zijn 20 (van de 36 Zeeuwse) groepen
vertegenwoordigd en het quorum is daarmee gehaald.
De regioraad is volledig digitaal en ook het stemmen zal digitaal plaatsvinden met het online formulier dat bij de uitnodiging in de mail zat.
Opmerkingen vooraf:
- Het verslag van de vorige regioraad wordt goedgekeurd en vastgesteld. Opkomsten kunnen
voor onze jeugdleden t/m 17 jaar nog steeds plaatsvinden. Overige (regio) activiteiten worden wel gepland, maar kunnen vaak helaas niet of enkel digitaal doorgaan.
- Jenny Martherus heeft een Gouden Oehoe gekregen.
Uitreiking waarderingsteken
Henk de Keijzer krijgt een Gouden Vos uitgereikt door Marielja ten Bruggencate. Zijn vrouw, Lisanne,
speldt hem op. Henk, van harte gefeliciteerd met dit welverdiende waarderingsteken.
2. Rondvraag
Erik van Duyn: De vertrouwenspersonen hebben jaarlijks een intervisie. In 2020 zou deze intervisie
plaatsvinden tijdens de Zesc. Erik wil weten of de intervisie op een later moment gaat plaatsvinden

en of die intervisie of een eventuele vervolgtraining nodig is om een eventuele accreditatie te behouden. Mark benadert Karin Mijnders (vertrouwenspersoon van de regio) met deze vragen.
Verder heeft niemand heeft iets voor de rondvraag.
3. Financiën
Begroting 2021
Paul heeft de begroting gedeeld met de leden. De kascontrolecommissie heeft de financiële administratie beoordeeld en had geen op- of aanmerkingen. Er zijn geen vragen over de stukken.
Voor het jaar 2021 is bij de begroting uitgegaan van de verwachting dat ondersteuningsteams de komende jaren evenveel gebruik maken van hun budgetten als ze gemiddeld in voorgaande jaren hebben gedaan. Door Corona is het ook moeilijk te begroten, bijv. omdat nog niet bekend is of de trainingen en activiteiten het komende jaar wel/niet kunnen doorgaan.
ScoutingZeelandFonds: Er zijn 2 lopende toezeggingen. Voor gave Regioactiviteiten was er 1 aanvraag, die is afgewezen. Van de tunnelvergoeding is nog geen gebruik gemaakt.
De begroting is goedgekeurd.
Instellen kascommissie
Michal Sprenkels (2019, 2020 is zijn 2e jaar) en Brent Verpaalen (dit jaar nieuw, 2021 als 2e jaar) stellen zich beschikbaar voor de kascommissie. Michal stelt voor om de kascommissie samen te stellen
met 1 persoon die het voorgaande jaar in de kascommissie heeft gezeten en 1 nieuw lid. Op deze
manier kun je goed kennis aan elkaar doorgeven. Dit is bij de regio niet gebruikelijk, maar men vindt
het wel een goed idee.
Paul plant middels een datumprikker met de kascommissie een geschikte datum.
Jeroen Rust meldt zich aan voor de kascommissie van 2021.
4. Nieuws uit de regioteams & admiraliteit
Trainingsteam:
14 november is er een workshopavond. Er worden 2 workshops gegeven (digitaal)
Op 28/29 november staat de teamleiderstraining gepland: Daarvoor zijn er 10 deelnemers. Die training gaat misschien digitaal door, dat is nog niet zeker.
Op 12 december staat er een introductieavond voor ‘niet direct leidinggevenden/bestuursleden’ gepland (digitaal).
De introductietraining voor leidinggevenden (modules 2 en 3) gaat sowieso door, digitaal of fysiek op
23 januari 2021.
Alle digitale trainingen zijn gratis.
Team Spelcoaching:
Spelcoaches proberen de Spelotheek op te zetten. Hier worden de leenbare spelmaterialen en verhuurbare zaken (denk aan boten en clubgebouwen) van de groepen in een overzicht verzameld. Deze
lijst komt binnenkort online.
Toine vraagt: Wat is de rol van een spelcoach?
Antwoord: Je kunt als groep een spelcoach om advies vragen als je graag je spel wilt kunnen uitbreiden en/of verbeteren. Een spelcoach kan je op afstand helpen, maar kan ook bij de groep langskomen tijdens een opkomst of een leidingoverleg.
Team spel en programma:
Er hebben geen fysieke activiteiten meer plaatsgevonden sinds de afgelopen regioraad. Veel activiteiten worden afgelast wegens de maatregelen omtrent Corona.
Voor de online escape room van TSP Explo’s Zuid was weinig animo.
Voor het HoutHakkersKamp mogen max. 22 deelnemers de basistraining volgen. In december volgt
een definitieve beslissing over het al dan niet doorgaan van dit kamp.

Wejuka organiseert wellicht in 2022 een activiteit.
Interregionale jungledag van oktober jl. is niet doorgegaan en er komt geen vervanging voor.
Op 20 maart 2021 zijn de kookwedstrijden, er wordt gekeken hoe dit met de maatregelen vorm gegeven kan worden.
JOTA/JOTI is wel doorgegaan.
Alle teams wordt gevraagd om zoveel mogelijk toch te blijven organiseren.
Team vinden en binden:
Iris Persijn gaat naar een groep om te helpen met hun doorstroming van jeugdleden naar leiding.
Het nog te vormen wervingsteam gaat groepen helpen bij het werven van leiding en leden. Er hebben zich nu ca. 10 mensen aangemeld die aan het eerste overleg van dat team willen deelnemen.
Binnenkort plannen we een datum voor dat overleg.
Team Bestuurscoaches:
Organiseren op 12 december de Introductieavond voor bestuursleden/niet direct leidinggevenden.
Team regioambassadeurs:
Alle groepen zijn benaderd door hun ambassadeur.
De meningen over de vorm van de regioraad (digitaal, fysiek of een combinatie) zijn verdeeld. Bij de
digitale versie lijken er meerdere deelnemers te zijn. Er is ook vraag naar de fysieke variant vanwege
het persoonlijke contact wat er tijdens deze avonden kan zijn. Het regiobestuur gaat bekijken of ze
een hybridevariant kunnen opzetten waarbij je zowel fysiek als digitaal aan de regioraad kunt deelnemen.
De groepen zijn gewezen op de mogelijkheid om financiële steun bij hun gemeente aan te vragen. Je
ambassadeur kan daarbij helpen.
Jeroen Froeling is gestopt als ambassadeur. Hij was ambassadeur van 5 Walcherse groepen. Hannie
Scheele komt erbij als nieuwe ambassadeur. De groepen worden opnieuw ingedeeld.
Mochten er vragen zijn aan het Team Regio-Ambassadeurs, neem dan gerust contact op.
Team Media:
Dit team gaat mediagenieke scoutingactiviteiten in beeld te brengen zoals het houthakkerskamp en
de kookwedstrijden, met name voor niet scouts, in beeld en geluid en verhalen. Te delen in kranten
en online media. Misschien wordt het houthakkerskamp het eerste project.
Admiraliteit:
Jeroen Boone: Alle activiteiten van de admiraliteit zijn geannuleerd.
Er zijn wel CWO-examens, zowel theorie- als praktijkexamens, afgenomen. (zie nieuwsbrief van de
regio). Het slagingspercentage was redelijk hoog. Op 19 november is de Admiraliteitsraad. (ook digitaal) Ook bij de admiraliteit gaat het plannen van activiteiten door.
Scouts4Science:
Het team bestaat nu 1 jaar. Inmiddels zijn er projectkisten met materialen te leen om een waterlijnmeting te doen met je groep. Ook zijn er voor watergroepen projectkisten voor de sleepnetmeting.
Intussen hebben 6 groepen meegedaan. Er zijn al 29 waterkantmetingen en 8 sleepnetmetingen uitgevoerd. Op de website vind je spellen en activiteiten in thema.
De kisten kunnen gereserveerd worden via de website https://www.scouts4science.nl Er worden
ook anderhalve meter activiteiten aangeboden. Groepen die meedoen kunnen hun opkomst vullen
met leuke activiteiten waarbij ze ook nog eens een bijdrage leveren aan onderzoek naar zwerfafval.
Scoutcentrum Zeeland (SCZ):
Wouter Dert: In het Hopman Vernielhuis kan je veilig met 15 personen vergaderen.

De Kazan de Wolfgroep heeft een natuurwerkersdag gehouden op het SCZ. Ze hebben bosonderhoud
gedaan. Tijdens de vorige regioraad is er een oproep gedaan om een boom te planten voor het 50
jarig bestaan van het Scoutcentrum. De medewerkers van het SCZ hebben zelf 25 a 30 bomen gepland. De Lutemgroep heeft ook een boom geplant. Wie volgt? Meld je aan bij voorzitter@scoutcentrumzeeland.nl
Financieel was het een ongelooflijk slecht jaar. Ze hadden nauwelijks een derde van het gebruikelijke
aantal overnachtingen.
Advies van het SCZ: Probeer niet allemaal de eerste week van de zomervakantie op kamp te gaan.
Probeer aan verspreiding te doen.
Over Het Poldertje zijn nog steeds gesprekken met buren en de gemeenten.
In 2022 gaan ze het 52-jarig jubileum te vieren.
Koos van Rijn is teleurgesteld dat de begroting niet op de agenda staat. De volgende keer graag de
begroting op tijd sturen, dan zet het regiobestuur deze op de agenda. Als er vragen over zijn kan men
bij Koos van Rijn terecht. De begroting is wel bij de groepen terecht gekomen.
Fusie Scoutinggroep Delta
Jasper Kroeger: Het was een dapper besluit van 3 groepen, om samen één sterke nieuwe groep te
maken en de krachten te bundelen. Het bestuur van de Regio Zeeland moet een positief advies geven om als nieuwe scoutinggroep toe te mogen treden bij de regio. Alle 3 de groepsraden waren enthousiast. Op 5 juli is er een kennismakingsdag met leiding en bestuursleden en een aantal mensen
van het trainingsteam gehouden. Ze hebben een hele route opgezet die ze samen gaan bewandelen.
Er wordt een nieuwe stichting opgericht en daarnaast zijn er nog enkele formele stappen die gezet
moeten worden. Het gaat goed. De speltakken draaien al samen. Er is een nieuwe groepsdas, een
nieuwe website en aan andere praktische zaken wordt gewerkt. Het is een uitdagend en leuk traject.
Binnen Scouting Goes wordt er ook een goed contact onderhouden met de Hertog van BeijerenGosaha, deze 4e Goesse scoutinggroep was vanaf het begin nauw betrokken bij de gesprekken over
de fusie. Uiteindelijk hebben de Frans Naereboutgroep, Scouting Bernadette Goes en de Jacob Valcke
besloten eerst met zijn drieën te gaan samenwerken. De Hertog van Beijeren groep geeft aan volledig open te staan voor een nauwere samenwerking in de nabije toekomst.
In maart/april hoopt Scoutinggroep Delta een openingsfeest te kunnen houden.
Verkiezingen
Valarie de Witte, wordt benoemd tot secretaris van het regiobestuur (20 stemmen voor, 0 stemmen
tegen)
Henk de Keijzer, wordt herbenoemd tot algemeen bestuurslid (20 stemmen voor, 0 stemmen tegen)
5. Landelijke Raad (LR) 12 december 2020
Lennard geeft als lid Landelijk Raad voor onze regio een toelichting op de agendapunten van de komende Landelijke Raad.
Er wordt in de LR voorgesteld dat alle vrijwilligers elke 3 jaar een nieuwe VOG moeten aanvragen die
voor heel Scouting geldig is. Je hoeft dan dus geen VOG meer aan te vragen voor elk niveau waarop
je actief bent.
De functie waar je als eerste instroomt, daar wordt een VOG aangevraagd. Dat is je hoofdfunctie. Als
het voorstel wordt goedgekeurd gaat het in per 1 januari 2022. Jeugdleden hebben geen VOG nodig.
Kaderleden/vrijwilligers wel, plusscouts ook.
Jet Groeneveld: wat te doen met 18, 19 en 20-jarigen, die geen leiding zijn, maar wel actief bij activiteiten? Lennard gaat het uitzoeken. Het antwoord op die vraag wordt met dit verslag meegestuurd.

Het Avonturenhuis op het landgoed Zeewolde zal voor de zomer van 2021 gereed zijn.
Er ligt een voorstel om de contributie naar Scouting Nederland met € 0,40 te verhogen per SN-lid. De
contributie zou daarmee € 24,10 per jaar worden. Dit voorstel komt tijdens de Landelijke Raad op 12
december ter tafel.
De contributie die per lid van Scouting betaald wordt voor de regio is 2,60 euro per jaar.

