Verslag van de regioraad d.d. 17 mei 2022
Aanwezige groepen:
Berdenis van Berlekomgroep, Prinses Margrietgroep, Scouting EOS/St. Hubertus, Zandkreekgroep, Scoutinggroep Delta, Mr. Bakkergroep, De Watergeuzen, Scouting Blauwe Jungle, Scouting Gouden Cirkelgroep, Waterscouting Paul Kruger, Schout bij Nacht Doormangroep, Scouting Lutemgroep.
Regio-bestuursleden: Mark Rosel, Paul van der Meer, Erwin van den Broek, Henk de Keijzer, Vivian Baetens, Jeroen Appel, Lennard Loomans, Michal Sprenkels
Groepsloos: Elna Dert en Wouter Dert
Afwezig met kennisgeving: Adriaan Boone, Golfbrekers, Hertog van Beijeren, Jim van Belzen
Verslag: Elna Dert
1. Presentatie door gastgroep Berdenis van Berlekomgroep
In 1911 is deze groep opgericht, daarmee is het de oudste scoutinggroep in Zeeland. Momenteel is
het een kleine groep. Ze hebben welpen, scouts, explorers en een stam, ook hebben ze een groep
plusscouts (vrienden van de B.v.B.). Ze zijn sinds 1954 gehuisvest in een prachtig groot gebouw aan
de Zuidsingel in Middelburg waar wij deze regioraad houden.
2. Opening, quorum, mededelingen, vaststellen verslag vorige regioraad.
Mark opent de vergadering. Hij bedankt de Berdenis van Berlekomgroep voor de gastvrijheid. Er zijn
12 groepen vertegenwoordigd (fysiek en digitaal). Het quorum is niet gehaald. (In totaal telt de regio
34 groepen, waarvan er 17 aanwezig moet zijn om het quorum te halen).
De voorzitter concludeert dat er deze regioraad per groep alleen gestemd kan worden op de kandidaten die in de vorige regioraad op de agenda stonden en op het voorstel van het team Vinden en
Binden. Op de nieuwe kandidaten wordt de volgende regioraad gestemd.
• Vanaf heden zullen alleen de namen van de aanwezige scoutinggroepen in het verslag vermeld
worden en niet meer de aanwezige personen van de groepen.
• Vanaf nu kunnen de reis- en tunnelkosten worden gedeclareerd als je naar de regioraad komt.
• Er zijn geen vragen gekomen op de toegezonden stukken.
• Jeffry is gestopt bij het regiobestuur. Vivian neemt zijn zaken waar. We zoeken nog iemand voor
de functie van coördinator TSP-Zuid.
• Tanja Platschorre is weer voor 3 jaar gekozen als lid voor de interregionale beoordelingscommissie waarderingstekens(IBW). Deze commissie beoordeelt de aanvragen van waarderingstekens.
• Er bestaat een klankbordgroep jonge leiding. Zij worden regelmatig gevraagd om het bestuur
feedback te geven. We zouden deze klankbordgroep graag nog willen uitbreiden met meer leden. Channa van Balen en Sanne v.d. Lee melden zich dezelfde avond nog aan.
In de notulen van de regioraad van 11 november 2021 stonden enkele fouten:
- bovenaan bij de aanwezigheid: EOS St. Hubertus/Gosaha. Gosaha moet eruit. En Michal Sprenkels
is niet vermeld, terwijl hij wel aanwezig was.
- Agendapunt 5, TSP: Jeffry is contactpersoon voor het TSP-team zuid, TSP-Roverscouts en Zesc.
Zesc moet zijn Zex.
Met deze aanpassingen worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.
3. Rondvraag
Geen vragen

4. A. Financiën, update
Paul vertelt dat het Scouting Zeeland Fonds een bedrag heeft uitgekeerd aan één scoutinggroep voor
deskundigheidsbevordering. Groepen kunnen daar voorlopig gebruik van maken tot dit potje leeg is.
Voor de voorwaarden, kijk op de website van de regio.
De kosten voor waarderingstekens zijn ook gedeclareerd door een paar scoutinggroepen.
B. Jaarrekening 2021 Scouting Regio Zeeland
De jaarrekening is door de kascommissie gecontroleerd en die heeft een positief advies gegeven. Er
waren geen vragen n.a.v. het versturen van de jaarrekening naar de scoutinggroepen.
Bij deze is de jaarrekening 2021 vastgesteld en goedgekeurd.
5. A. Scoutcentrum Zeeland, nieuws
Wouter Dert vertelt over het jubileumkamp. Heel bijzonder was dat er kinderen in de leeftijd van 415 jaar aanwezig waren. Wat ook heel leuk was, was het parcours van het Klimteam Goes. Zij hadden
een mooie professionele klimbaan gemaakt.
Het bestuur is nog steeds bezig met project Noord (de grond ten noorden van de lange steiger). De
Gemeente wacht op Staatsbosbeheer en Staatsbosbeheer wacht op de Gemeente.
De gemeente Middelburg heeft de pacht van Het Poldertje opgezegd. We mogen daar nog blijven
totdat project Noord is gerealiseerd.
Het Buitencentrum is verkocht aan dezelfde projectontwikkelaar als van Harbour Village.
Het reserveringsbureau heeft het weer druk. De grote Engelse en Duitse groepen zijn afwachtend.
Er zijn enthousiaste jonge mensen gevraagd voor het bestuur.
B. Jaarrekening Scoutcentrum Zeeland
De jaarrekening is door een kascommissie gecontroleerd. Die was uitgenodigd om bij Koos de jaarstukken te controleren. De kascommissie heeft een positief advies gegeven. Verder zijn er geen vragen of opmerkingen over de stukken binnengekomen.
C. Benoemingen en bestuursleden Scoutcentrum Zeeland
Wouter Dert, Koos van Rijn en Bram Nonnekes zijn herkozen als bestuursleden.
Hier zijn geen vragen of opmerkingen over ontvangen. Bij deze is er de goedkeuring dat Wouter,
Koos en Bram lid mogen blijven van het bestuur van het SCZ.
6. Nieuws uit de regioteams en admiraliteit
TDB (team deskundigheidsbevordering)
Erwin: Er is een moduletraining geweest. Er moesten een paar modules worden afgelast, door te weinig deelnemers.
Komend weekend wordt er een kampeertraining gegeven. Er zijn gelukkig ruim voldoende deelnemers, zodat deze training door kan gaan.
De rest van de trainingen worden dit jaar gegeven tijdens de Zesc. Momenteel hebben zich 340 deelnemers aangemeld voor de Zesc.
Voor vragen aan het trainingsteam: tdb@scoutingzeeland.nl.
TSP (team spel en programma)
Jeffry is gestopt als coördinator van dit team.
Vivian: Er zijn kookwedstrijden geweest. Omroep Zeeland was erbij. Er is een Zepaka geweest, was
niet druk bezocht, maar wel leuk.
Binnenkort is er de Jungle dag en de Bever doe dag.
We zijn op zoek naar organisatoren voor het team welpen noord. Het gaat om het organiseren van 2
activiteiten per jaar.
Vragen over activiteiten, of heb je interesse om organisator te worden? Stuur een e-mail naar
tsp@scoutingzeeland.nl
TRA (team regio ambassadeurs)
Het team bestaat uit 6 ambassadeurs: Andy en Jenny Martherus, Hannie Scheele, Jim van Belzen,
Erik van Duyn en Elna Dert.

Elna: We zijn met alle ambassadeurs een dag wezen varen als teambuildingsactiviteit. Dat was
een zeer geslaagde dag. Het was leuk dat er nog meer regiomedewerkers mee konden, zodat wij
ook met anderen kennis konden maken en van gedachten konden wisselen. Het was heel gezellig
en hebben veel contacten kunnen leggen. Ook tijdens het jubileumkamp van het Scoutcentrum
waren er meerdere ambassadeurs aanwezig om te helpen. Daar hebben we veel contact gehad
met leidinggevenden. Zo kom je de ambassadeurs overal tegen. Spreek hen gerust aan om een
praatje te maken, want dit hoeft niet alleen bij groepsactiviteiten te zijn.
Mocht je een vraag hebben, kan je ook altijd mailen naar info@scoutingzeeland.nl.
Team Bestuurscoaches
Michal: We hebben een digitale workshop gegeven tijdens de workshopavond, over aansprakelijkheid en verzekeringen, samen met het Landelijke Serviceteam. Die was erg goed bezocht, ook door
deelnemers uit andere regio’s
Je kan de bestuurscoaches ook benaderen voor een individueel bestuurscoachingstraject (email: bestuurscoaches@scoutingzeeland.nl)
Team Spelcoaches
Vivian: We hebben leuke aanvragen gekregen van groepen die hulp vragen. Bij de workshopavond
hebben we een workshop gegeven over sociale veiligheid. De deelnemers vonden het confronterend
hoe weinig de groepen daar iets mee doen. Er waren slechts een paar deelnemers, maar de discussie
was goed en zeer leerzaam. Het team spelcoaches heeft het gevoel dat dit niet erg leeft binnen groepen, terwijl het voor iedereen van belang is.
Voor (hulp)vragen mail naar: spelcoaches@scoutingzeeland.nl
Team Vinden en Binden
Mark: Er is een filmwedstrijd. Heb je goeie foto’s van leuke scoutingsactiviteiten? Stuur ze in. De winnende foto wordt in het groot afgedrukt op canvas voor in je eigen clubgebouw. De poster over de
filmwedstrijd wordt naar de groepen gestuurd. Lees meer over de filmwedstrijd op social media en in
de nieuwsbrief.
Als er vanavond positief wordt gestemd over het voorstel om promotiemateriaal aan te schaffen, zal
dit materiaal tijdens de Zesc worden gepresenteerd.
Tijdens de Zesc geeft het subteam vrijwilligers een training over het vinden en binden van vrijwilligers.
Voor vragen en hulp: vindenenbinden@scoutingzeeland.nl
Team Media
Jeroen: We mogen weer naar buiten. Een paar leden van het team zijn naar de kookwedstrijden geweest. Tijdens de Zesc wordt de workshop Free Publicity door Marielja ten Bruggencate gegeven.
Website: We zijn er nog mee bezig, maar door ziekte een beetje vertraagd.
Voor grafische zaken (posters e.d.) hebben we sinds kort Anouk van der Maas in ons team.
Nieuwsbrief: Als je iets wil publiceren kan je een mailtje sturen naar: nieuwsbrief@scoutingzeeland.nl
Team Scouts4Science
Paul: Er was een ontmoeting met Koningin Maxima op het Landgoed Zeewolde. Project Scouts4Science is daar gepresenteerd.
Mocht je als groep iets met het milieu willen doen, dan kan je dit team uitnodigen.
Jim helpt de groepen desgewenst bij het uitvoeren van de activiteiten (info@scouts4science.nl). Ze
kunnen ook aansluiten bij grote regio-activiteit, zoals pinksterkampen en de Zesc. Het team is ook
gevraagd voor het Nawaka, bij de tent duurzaamheid.
Admiraliteit
Er was niemand aanwezig van de Admiraliteit. Er wordt een reglement ontwikkeld voor het varen
op de Westerschelde en Oosterschelde. Zodra de stukken klaar zijn, zal deze informatie naar de
groepen worden gestuurd.

7. Landelijke Raad
Lennard: 11 juni was er weer een fysieke landelijke raad. Deze raad bestaat altijd uit 2 delen. In de
morgen een meningsvormend deel en ‘s middags een besluitvormend deel. Het meningsvormend
deel ging over veiligheid en samenwerking. Dit thema is gekozen naar aanleiding van de discussie
rondom het opheffen van team Productie eerder dit jaar.
Besluitvormend deel ging over:
• Het Landelijk Service Centrum dat eventueel gaat verhuizen naar het Landgoed.
• De wijzigingen die nodig zijn voor de WBTR zijn opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement.
• Rapportage meerjarenbeleid 2025.
• Financiële huishouding, Scouting landgoed.
• Ontwikkeling in deskundigheidsontwikkeling: uit een enquête is gebleken dat het te lang
duurt voordat mensen gekwalificeerd zijn. Ze willen de kwalificatie korter maken o.a. door
modules samen te voegen. Alle competenties die straks niet meer in de modules zitten, moeten leidinggevenden in het leidingteam opdoen. In de zomer gaat er een pilot met de verkorte
kwalificatiekaart starten.
Lennard heeft van tevoren bepaalde zaken met de klankbordgroep landelijke raad besproken. Samen wordt er een hele korte samenvatting gemaakt, die hier gepresenteerd wordt. Er worden
nog leden voor de klankbordgroep gevraagd. Je mag altijd aansluiten.
8. A. (her)Verkiezingen bestuursleden Scouting Regio Zeeland.
Omdat het quorum niet is gehaald, kunnen we wel stemmen op:
- Vivian Baetens als coördinator Team Spel en Programma en tevens coördinator Team Spelcoaches. Voor Vivian mag je 1 stem per groep uitbrengen.
- Jeroen Appel als coördinator Team Media. Voor Jeroen mag je 1 stem per groep uitbrengen.
- Lennard Loomans als lid van de Landelijke Raad, afgevaardigde van Scouting Regio Zeeland. Voor
Lennard mag iedereen individueel stemmen.
Omdat het quorum niet is gehaald, kunnen we niet stemmen op:
- Michal Sprenkels als coördinator Team Bestuurscoaches;
- De herverkiezing van Erwin van den Broek als coördinator Team Deskundigheidsbevordering;
- De herverkiezing van Mark Rosel als voorzitter van het regiobestuur;
De volgende regioraad (17 november) kunnen we op bovenstaande 3 personen stemmen, ongeacht
het gehaalde quorum.
PAUZE
B. Uitslag verkiezingen
Vivian: Alle 12 stemmen voor (10 fysiek en 2 online)
Jeroen: Alle 12 stemmen voor (10 fysiek en 2 online)
Lennard: Alle 24 stemmen voor (20 fysiek en 4 online)
9. Voorstel aanschaf materialen voor promotieactiviteiten
Team Vinden en Binden wil 2 kisten aanschaffen, gevuld met banners, flyers en ander informatiematerialen. De totale kosten zijn begroot op € 516,00. Het team vraagt toestemming om dit aan te
schaffen.
Er wordt unaniem voor dit voorstel gestemd.
Het Team Vinden en Binden gaat het materiaal aanschaffen en zij zullen het laten zien op de Zesc.

10.Overzicht van bedrijven waar groepen korting kunnen krijgen
Er is een lijst gemaakt met bedrijven waar groepen korting kunnen krijgen. Deze lijst komt op de
website en in de nieuwsbrief.
Enkele bedrijven:
• Meijling & Sarneel Notarissen: korting bij een statutenwijziging
• Out of the Box: Valerie de Witte maakt mooie en leuke houten dingen. Zie haar Facebookpagina
• Rovado: Robin van Dongen kan allerlei dingen bedrukken.
• Van Loon en Zoon: pionierhout, en andere houten producten.
• Van de Gruiter: nautische artikelen.
Die lijst is nog lang niet af. Input is altijd welkom.
Nog een paar aanvullingen vanuit de aanwezigen:
Jos Boone, verkoopt watersportartikelen.
Mechielsen in Vlissingen, hier betaal je alleen gas per liter. De gasflessen blijven bij Mechielsen zodat
je geen gasflessen in je eigen clubgebouw hoeft op te slaan.
Bij Scouting Nederland hebben ze ook zo’n soort lijst op de website.
11.Wat verder ter tafel komt:
A. De implementatie van de WBTR.
Lody Toet, werkzaam bij Meijling&Sarneel Notarissen in Kapelle, vertelt dat dit notariskantoor
flinke kortingen geeft voor het wijzigen van de statuten van verenigingen of stichtingen van Scouting. De meeste groepen hebben een vereniging en een stichting. De stichting voor het gebouw
en de vereniging voor het scoutingspel.
Je kan ook een volmacht geven aan een notarieel medewerker. Je hoeft dan maar 1x naar het
kantoor te komen. Meestal volstaan 2 bestuursleden. Ze rekenen € 250 voor de statutenwijzing
voor de vereniging en € 250 voor stichting, samen € 500.
Er komt een wetswijziging aan over digitaal stemrecht. Het is verstandig om te wachten tot deze
wijziging definitief is, dan worden de standaard statuten van SN daarop aangepast. Je hebt 5 jaar
de tijd om de statuten v.w.b. de WBTR te wijzigen.
De bestuurscoaches zullen de groepen informeren wanneer het digitale stemrecht in de Kamer is
goedgekeurd.
Erwin heeft een quiz gemaakt. We spelen deze quiz en zien dat de aanwezige groepen al ver zijn
met de implementatie van de WBTR. Er worden ook een aantal zaken nog even kort toegelicht.
B. Financiële acties. (zie de bijgevoegde presentatie)
De Scoutingloterij kwam te vervallen. De vraag die in de vorige regioraad werd gesteld was: Kunnen we als regio iets doen?
Paul heeft een presentatie gemaakt (zie bijlage) en bespreekt met de groepen verschillende
denkrichtingen:
- Eigen Scouting loterij organiseren als regio
- Groots inkopen van een artikel en dit verkopen;
- Geldverdienacties (ideeën)
Sommige aanwezige groepen komen ook nog met ideeën:
• Boodschappen inpakken bij een supermarkt. Was een enorm goeie actie.
• Verkopen van aardappelen en kerstkaarten. Als je de aardappelen niet wilde hebben, kon je deze
ook schenken aan de voedselbank.
• Jantje Beton, Grote Clubactie, Rabobank-actie.
Na een interessante discussie over financiële acties komen we tot de conclusie dat er geen behoefte
is aan ondersteuning vanuit de regio.

