Agenda
Datum & tijd: 17 november 2021 19:30 uur
Locatie: Skype https://join.skype.com/b5tdyZO6cWRc
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Opening
Vaststellen notulen
Ingekomen post
Mededelingen
a. Bestuursreglement Stichting Scouting West Brabant
Uitslag stemmingen
a. Wouter Melkert - voorzitter
b. Corné Hartman - vice-voorzitter
c. Tim van Opdorp - penningmeester
d. Arie Slot - coördinator Scouting Academy
e. Joyce Evers-Wagemakers - plaatsvervangend lid Landelijke Raad
Update penningmeester
Update Scouting Academy
Update team Spel en Programma
Update Landelijke Raad
Rondvraag
Sluiting

Wouter Melkert
Ha MedeScouts,
Mijn naam is Wouter Melkert, 30 jaren oud en ik woon in Bergen op Zoom samen met Ingrid. In mijn
dagelijks werk ondersteun ik ondernemers en organisaties bij de ontwikkeling van leiderschap en
emotionele intelligentie.
Als jeugdlid van scouting zou je mij een zij-instromer kunnen noemen. Ik ben begonnen bij de
Verkenners van de Markiezaatsgroep en ben daarna op mijn 15e daar ook beverleiding geworden. Dit
heb ik 6 jaar met veel plezier gedaan, om vervolgens bij de Markie penningmeester van de stichting te
worden. Dit heb ik een aantal jaren gedaan. Daarna ben ik scouting een beetje uit het oog verloren.
Het is echter nooit uit mijn hart gegaan. Daarom was ik ook direct enthousiast toen ik gevraagd werd
als kandidaat voor het voorzitterschap van de regio. Ik hoop dat jullie mij deze rol toevertrouwen,
zodat we in de toekomst samen kunnen blijven zorgen voor onze mooie regio.
Joyce Evers-Wagemakers
Even een korte intro voor zij die me niet kennen. Ik ben Joyce Evers-Wagemakers, 36 jaar en sinds
mijn 6e lid van scouting. Eerst in BoZ bij de Petrus en Paulus als Esta begonnen en na een jaartje
overgestapt naar de Delmo.
Na mijn tijd als Sherpa ben ik lid geworden van de Scheldestam en daar ben ik nog steeds lid en nu
ook voorzitter van.
Daarnaast schrijf ik samen met Tommy mee aan de regiospelen voor Explorers en roverscouts.
In het dagelijks leven werk ik als auditor bij Defensie.
Samen met mijn man Bas (ook een scout ) wonen we in Amersfoort. Maar zoals je zult begrijpen
zijn we nog vaak in de regio te vinden.

😉

Tim van Opdorp
Ik ben Tim van Opdorp.
Bij de meeste van jullie al wel een bekende.
In het dagelijks leven ben ik klinisch laborant
ziekenhuis laboratorium.

🧑🏽🔬 werkzaam op een lab vergelijkbaar met een
🤣

Maar in het weekend verander ik een een scoutsleider .
Ik ben momenteel actief bij scouting steenbergen als teamleider bij de welpen. En begeleiding bij de
explorers.
Voor de regio zit ik momenteel in spel en programma team. Heb al diverse regio activiteiten mogen
helpen organiseren als de RSW en Jungledag. Beide als budgetbewaker/penningmeester.
Nu ga ik het dus proberen wat groter op te pakken en kijken of ik een goede regio penningmeester
kan zijn. Hier heb ik alle vertrouwen in. Zeker met de hulp die Jack mij al aangeboden heeft in het
komende jaar.
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Notulen
Datum & tijd: 17 november 2021
Locatie: Online via Skype
Aanwezig:
Andriessengroep

Oud Gastel

Raymond Kerstens
Wessel Hartman

Luchtscouts Seppe

Roosendaal

Gerda van Wesel

Scouting Delmo

Bergen op Zoom

Els Delrue / Mike
philipsen

scouting ossendrecht

Ossendrecht

Kim Treffers

Scouting Prinses Irene

Roosendaal

Wouter van Eekelen
Nigel van de
Capellen

Scouting St. Jan

Roosendaal

Edwin Speekenbrink
/ Niek

Scoutinggroep St. Jan

Rucphen

Lian

St. Scouting Maria Goretti

Hoeven

Gert-Jan Meijn

Vanuit de regio: Tjerk tot punt vijf, Jack, Tommy, Suus, Gerard, Arie, Wouter, Tim en Joyce.

Afwezig met kennisgeving:
Markiezaatsgroep

Bergen op Zoom

Afgemeld

Vanuit de regio: Corné

Afwezig zonder kennisgeving:
Driestromengroep

Numansdorp

Fridtjof Nansen

Roosendaal

Jan Bautoen Groep Klundert

Klundert

Menno van Coehoorngroep

Bergen op Zoom

Sc.Jeanne d'Arc Halsteren

Halsteren

ScheldeStam

Bergen op Zoom

Scouting Baden-Powell

Roosendaal

Scouting Hoogerheide

Hoogerheide

Scouting Oudenbosch

Oudenbosch

Scouting Petrus en Paulus.

Bergen op Zoom

Scouting Steenbergen

Steenbergen (NB)

Scouting Wouw

Wouw

Scouting Zevenbergen

Zevenbergen

st Behartiging Belangen MHG

Zevenbergen

Suanablake

Goudswaard

Voorzitter: Jack en daarna Wouter
Notulist: Wouter / Tjerk
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●
●
●
●

●

●
●

●

Notulen van de vorige regioraad zijn zonder opmerkingen definitief gemaakt
Na contact met Scouting Nederland is vastgesteld dat groepen uit de regio die
formeel in ontbinding zijn niet meetellen voor het quorum bij officiële stemmingen
Het bestuursreglement van de stichting is gedeeld en er zijn geen op- of
aanmerkingen geweest
Uitslag van de stemmingen
○ Het totaal aantal stemgerechtigde groep in de regio is 24. Derhalve dienen er
12 stemmen uitgebracht om het quorum te halen. In alle stemmingen is het
quorum gehaald en leidt een meerderheid van de stemmen voor tot
(het)benoeming
○ Wouter Melkert - Voorzitter
■ 11 voor - 1 blanco - 0 tegen
○ Tim van Opdorp - Penningmeester
■ 11 voor - 1 blanco - 0 tegen
○ Corné Hartman - Vice-Voorzitter
■ 10 voor - 2 blanco - 0 tegen
○ Arie Slot - Coördinator Scouting Academy
■ 11 voor - 1 blanco - 0 tegen
○ Joyce Evers-Wagemakers - plaatsvervangend lid Landelijke Raad
■ 43 voor - 1 blanco - 1 tegen
De begroting van 2022 is gepresenteerd en na een aantal vragen akkoord bevonden
○ Klein kanttekening is dat volgens het bestuursreglement een onvoorziene
kostenpost van 10% van de totale uitgaven aangehouden dient te worden,
maar hier na goed overleg vanaf wordt gezien, gezien de goede
inschatbaarheid van de cijfers
De exploitatie van 2020 is ook gedeeld. Hierover zijn geen bezwaren geuit. Derhalve
zijn deze goedgekeurd.
Er is nog geen decharge verleent aan Jack Koevoets als penningmeester, aangezien
hij samen met de nieuwe penningmeester, Tim van Opdorp, samen de cijfers voor
2021 nog zal opstellen en een jaarrekening zal opmaken.
Het spelteam wil de transitie maken van één persoon per speltak, naar een breder
team dat samen de speltakactiviteiten en meer aanvullende regioactiviteiten
organiseert. Dit om een bredere draagvlak te krijgen. Iedereen die zich hierbij wil
aansluiten is van harte welkom.

Oproepen en Actiepunten
● Groepen die nog niet aan de WBTR voldoen en aanvullende vragen hebben, worden
opgeroepen om deze vragen te melden via secretaris@scoutingwestbrabant.nl
● Oproepen van het spelteam
○ Organiseer je een leuke activiteit voor groepen in de regio, nodig ons vooral
uit.
○ Heb je een team met jonge leiding en/of loop je er tegenaan dat je moeite
hebt om nieuwe programma ideeën te bedenken? Wij denken graag mee.
● Update landelijke raad
○ Er komt een wijziging in de werkwijze rondom de VOG die ingaat per
1-1-2022
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○
○

●

De grote clubactie zal in de toekomst de scoutingloterij vervangen
Scouting Nederland gaat zelf de WBTR in 2022 implementeren in de statuten
en huishoudelijk reglement
○ De contributie van Scouting Nederland wordt in 2022 verhoogd van €24,10
naar €24,65
○ De landelijke raad van 11 december 2021 heeft 2 delen
■ In de ochtend een meningsvormend deel met betrekking tot het
updaten van de visie omtrent kamperen en bivakeren.
■ In de middag is het belangrijkste agendapunt de 3e termijn
herbenoeming van Jaap Boot als voorzitter van Scouting Nederland.
Update Scouting Academy
○ Vanwege de huidige stand van de COVID problematiek wordt in 2022
gekozen voor module dagen in plaats van module weekenden
○ Er is een snelcursus EHBO die gegeven kan worden. Hiervoor dient contact
opgenomen te worden met het trainingsteam
○ De training van 12 maart zit vol. Mensen die op de wachtlijst staan worden
gevraagd om 26 maart deel te nemen. Op het moment van vergaderen waren
er op die datum nog 23 plekken beschikbaar
○ Oproep voor de kamp en bivak training. Op basis van de inventarisatie
werden er 25 deelnemers verwacht. Tot op heden zijn er slechts 3
aanmeldingen. Wacht niet te lang met aanmelden.
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