Agenda
Datum & tijd: 13 november 2019, 20:00 uur
Locatie: Scouting Sint-Jan Rucphen
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Welkom
Ingekomen post en verslag vorige regioraad
Informatie en weetjes
VOG-beleid regio
Team Scouting Academy
Team Spel en Programma
Vraaggestuurde ronde
Voorbereiding Landelijke Raad
Projectgroep Meiden in scouting
Afsluiting
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Notulen
Datum & tijd: 13 november 2019 20:00 uur
Locatie: Scouting Sint-Jan Rucphen
Aanwezig: Karlijn, Suus, Arie, Corné, Scouting Jan Bautoen, Scouting Markiezaatsgroep, Menno van
Coehoorngroep, Scouting Baden-Powell, Scouting Delmo, Scouting Hoogerheide, Scouting Sint-Jan
Ruchpen en Labelterrein Buitenlust.
Afwezig met kennisgeving: Tjerk, Jack, Nadir, Quirine, Scouting Karel Doorman en Scouting
Steenbergen
Afwezig zonder kennisgeving: Scouting Andriessengroep, Scouting Driestromengroep, Scouting
Fridtjof Nansen, Luchtscouts Seppe, Scouting Halsteren, ScheldeStam, Scouting Huijbergen,
Scouting Ossendrecht, Scouting Oudenbosch, Scouting Petrus en Paulus, Scouting Prinses Irene,
Scouting Sint Jan Roosendaal, Scouting Wouw, Scouting Zevenbergen, Scouting MHG Zevenbergen,
Scouting Hoeven, Scouting Willemstad en de Suanablake groep.
Voorzitter: Karlijn
Notulist: Karlijn

Verslag vorige regioraad
Informatie en weetjes
●
●
●

100 jaar welkom: meerdere landelijke punten voor dit evenement. 31-10-2019. Voor onze
regio * wordt Neeltje Jans het feestpunt.
Voor groepen die mee willen doen met een nieuwe ronde bestuursontwikkeling: meld je aan.
Bij aanmelding van meerdere groepen kunnen we een nieuw traject starten.
In 2020 wordt er een grote evaluatie over Scouting Academy gehouden

VOG
Na korte herhaling besluit vorige regioraad ligt volgende ter tafel:
Bij geen geldige VOG zal de regio het standpunt innemen dat:
● Er weigering van deelname zal zijn tot het aantonen van VOG
● Hiervan een melding gaat naar het betreffende staflid en een melding naar het groepsbestuur
van het staflid
Oplossingen:
● (Tijdelijk) regiovrijwilliger worden en VOG via de regio
● Akkoord indien VOG-aanvraag wordt aangetoond en de gedragscode van Scouting
Nederland wordt ondertekend
De Regioraad neemt het besluit de onderste (doorgestreepte) regel weg te laten.
Argumenten voor hierbij waren:
● Blijf bij je standpunt, geen VOG is geen deelname
● Een aanvraag zegt niks over het verkrijgen van een VOG en iedereen kan een handtekening
zetten.
● Laten we aansluiten bij het beleid van SN, geen gedoogbeleid meer.
Argumenten tegen hierbij waren:
● in een noodsituatie (ziekte leiding en vervanging zonder VOG) kan het dan voorkomen dat je
kinderen weg moet sturen bij een activiteit omdat er geen leiding is met VOG. Dat kan niet de
bedoeling zijn.
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Tegenargument hierbij:
● Zorg er daarom als groep voor dat je je zaken op orde hebt.
● Als je geen vervangende leiding hebt mét VOG, dan zou je als spelta/groep je activiteit vanuit
jezelf al niet moeten laten doorgaan.
Noodzakelijke stappen worden uitgevoerd door desbetreffende personen.

Girls in the lead
Presentatie door Koraline van Dijk over Meiden in Scouting. M.b.t. Het dalende ledenaantal is er
vooral veel te halen in de doelgroep meiden/meisjes. Zij geeft tools en tips waarbij je als groep hierop
in kan springen. Kijk ook op www.scouting.nl/meiden of mail naar meiden@scouting.nl

Stemming coördinator spel en programmateam
Kandidaat voor deze functie is Suus Verschoor. Na schriftelijke stemming zijn er zeven stemmen
voor, nul tegen en nul blanco. Suus is bij deze benoemt tot bestuurslid en coördinator spel en
programma.

Scouting Academy
●
●
●

Schrijf je bijtijds in, sommige trainingen zijn al vol!
Heb je geen inschrijfbevestiging ontvangen, neem dan contact op want dan is er iets fout
gegaan.
Arie geeft data komende trainingen door.

Landelijke Raad
Geen LR vertegenwoordiging aanwezig op deze regioraad.
● Uitleg meningsvormend deel en open uitnodiging aan iedereen
● Uitleg activiteitenplan inclusief de extra inzet.
● Voorstel stemming Financiën en Beheer.
○ Het landelijk bestuur doet de volgende voorstellen om begroting in balans te brengen
met behoud van ambitie meerjarenbeleid:
■ Besparingen op uitgaven (zoals abonnementen, activiteitenkosten en ICT);
■ De betalingskorting op de contributie te verlagen van 3% naar 0%;
■ Naast de indexering van de contributie voor inflatie (+1,7%), een
contributieverhoging
van € 0,40. De contributie per lid komt daarmee
voor 2020 uit op € 23,70 (2019: € 22,90).
■ Uitgangspunt om de contributie de komende jaren alleen met de inflatie te
verhogen.
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Punten vanuit de Discussie:
● Waar bestaan de besparingen op ICT uit? Dit is niet concreet. En in het activiteitenplan staat
vernieuwing van SOL en de website. Hoe gaat dit samen?
● De betalingskorting wordt niet verlaagd, hij wordt afgeschaft!
● De indexering voor inflatie klopt waarschijnlijk niet. Het cijfer van dit jaar is namelijk 2,5%
Hoe zit dit?
● Wat is de onderbouwing voor de €0,40?
● Een uitgangspunt is geen harde belofte, dit heeft geen toegevoegde waarde.
● Financiële kwesties moeten eerder voorgelegd worden, bijvoorbeeld de LR in Juni. Op deze
manier kunnen groepen niet anticiperen, hun begrotingen aanpassen omdat dit op 14-12
besproken wordt en dan 1-1 ingaat.
Deze vragen worden door de LR vertegenwoordiging vooraf/tijdens de LR gesteld.

Actiepunten n.a.v. verslag
Regiobestuur
Toege
Deadli wezen
ne
aan
Actiepunt

Datum in

Tjerk/K
Januar arlijn/S
i 2020 uus
VOG-beleid implementeren activiteiten
Arie

Trainingen doorgeven

14-12- Quirine Vragen over financieel voorstel voorleggen aan
2019 / Nadir de Landelijke Raad

Vergaderi
ng/overle Datum
g
uit

13-11-2019 RR
13-11-2019 RR
13-11-2019 RR

Groepen

Deadline

Actiepunt

Datum in

Aanmelden bestuursontwikkeling

13-11-2019

Aanmelden voor trainingen

13-11-2019

Datum
uit
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