Agenda
Datum & tijd: 15 mei 2019, 20:00 uur
Locatie: Scouting Steenbergen
●
●
●
●

●

Verslag vorige RR
Ingekomen post
Voorbereiding Landelijke Raad
Mededelingen per team
○ Dagelijks bestuur
○ Activiteitenteam
○ Team Scouting Academy
○ Communicatie/secretariaat: nieuwsbrieven en website
○ VOG's
○ Waarderingstekens
Rondvraag
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Notulen
Datum & tijd: 15 mei 2019 20:00 uur
Locatie: Scouting Steenbergen
Aanwezig: Regiobestuur (Karlijn, Tjerk, Jack, Nadir, Arie en Corné), Labelterrein (Ger), Jan-Batoen
Klundert (Lydia en Dominic), Markiezaatsgroep (Hoang Dung), Scouting Hoogerheide (Nolan),
Scouting Petrus en Paulus (Monique), Scouting Sint-Jan (? en ?), Scouting Hoeven (Gert-Jan).
Afwezig met kennisgeving: Regiobestuur (Quirine), Scouting Halsteren, Scouting Baden-Powell
Roosendaal en Scouting Karel Doorman.
Afwezig zonder kennisgeving: Andriessengroep, Driestromengroep, Fridtjof Nansen, Luchtscouts
Seppe, Menno van Coehorngroep, Scheldestam, Scouting Delmo, Scouting Ossendrecht, Scouting
Oudenbosch, Scouting Prinses Irene, Scouting St. Jan (Roosendaal), Scouting Steenbergen,
Scouting Wouw, Scouting Zevenbergen, Scouting MHG, Scouting Willemstad en de
Suanablakegroep.
Voorzitter: Karlijn
Notulist: Tjerk

Verslag vorige regioraad
Geen op- of aanmerkingen, unaniem aangenomen.

Ingekomen post
Geen belangrijke dingen (enkele reclamestukken werden doorgestuurd naar de belanghebbenden).

Voorbereiding Landelijke Raad
Nadir legt kort uit dat tijdens de regioraad de stukken voor de landelijke raad passeren, omdat wij als
regio een stem hebben binnen de landelijke raad. Hij geeft aan dat hij het jammer vindt dat het de
laatste tijd veel ‘hamerstukken’ betreft, waarbij inbreng lastig is. Voor de komende landelijke raad zijn
er twee belangrijke dingen:
● Presentatie 100 jaar welpen op de Landelijke Raad, verslag hiervan volgt op de
eerstvolgende regioraad. Het zou iets groots worden!
● Meerjarig beleidsplan 2020 - 2025 → toekomstvisie. Focus ligt heel sterk op begeleiden van
de regio’s en de afdelingen.
○ Gert-Jan: er is veel sprake van plannen, maar wanneer worden deze plannen
uitgevoerd?
○ Nadir: uitvoeren per drie jaren. Concrete dingen aanpakken en daarnaast het nieuwe
beleid opmaken. In de jaarverslagen is terug te vinden welke punten er zijn
aangepakt.
● Uitnodiging aan de regioraad om vragen aan de vertegenwoordiging van onze regio in de
Landelijke Raad door te sturen.1

1

De vertegenwoordigers van de Landelijke Raad binnen onze regio zijn bereikbaar via
lr@scoutingwestbrabant.nl
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Mededelingen per team
Dagelijks bestuur
Volgend seizoen gaat het bestuur herbezinnen: wie willen we zijn en wat doet de regio. In de
komende tijd stoppen er diverse mensen, waarna opnieuw invulling aan deze functies gegeven moet
worden. Vele handen maken licht werk. Oproep aan de regioraad om mensen die op zoek zijn naar
een nieuwe uitdaging binnen de groepen.
Openstaande vacatures op korte en langere termijn:
● Voorzitter
● LR vertegenwoordigers (Quirine stopt, Nadir maakt termijn af tot mei 2020.)
● Coördinatie spel en programma (open vacature vanaf de planningsavond)
● Penningmeester (mei 2019)
● Aanvullingen voor het team Scouting Academy
● Webmaster / ondersteuning secretariaat

Activiteitenteam
Omdat Esther niet aanwezig kon zijn, voert Karlijn het woord namens team Spel en Programma.
● De Bever-Doe-Dag is met 70 bevers druk bezocht en is heel goed verlopen.
● De voorbereidingen voor de Jungledag zijn in volle gang
● De RSW is zeer goed verlopen.
● Het explorerweekend (WELP) is, met wat haken en ogen in de voorbereiding ervan, goed
verlopen en werd ervaren als erg gezellig.
Esther stopt als coördinator i.v.m. een fantastische kans op haar werk. Daarom komt haar positie vrij
na de planningsavond.

Team Scouting Academy
Arie namens Team Scouting Academy:
● Begin april is er een dag geweest voor praktijkbegeleiders. Helaas hadden er door problemen
met het e-mailsysteem een aantal mensen hier geen uitnodiging voor ontvangen.
● Er volgt een zij-discussie over een bekend probleem: doordat sommige mensen zich ergens
de voorbije jaren voor een nieuwsbrief hebben afgemeld, krijgen zij nu helemaal niks meer.
Tjerk heeft hierover contact gehad met het landelijk team communicatie, maar er zijn weinig
tot geen mogelijkheden om dit recht te zetten. De uitgeschreven mensen benaderen mag
niet, mensen terug inschrijven kan alleen op eigen en individueel verzoek. Nadir geeft aan dat
dit heel onpraktisch is en een wel heel strikte interpretatie van de wetgeving en geeft aan dit
mee te nemen naar de landelijke raad.
● Het komende seizoen gaat er gelijkaardig uitzien:
○ Twee moduleweekenden met daarnaast één trainingsdag waarop een thema
behandeld wordt wat de groepen zelf kunnen aangeven.
○ De trainingen voor de kwalificatie “Op Kamp” worden ingericht tijdens aankomend
weekend.
● Sinds 1 januari moeten praktijkbegeleiders de modules die tijdens een training gevolgd
werden zelf in SOL administreren. Wanneer de praktijkbegeleider alle modules heeft
toegekend kan er een aanvraag voor de kwalificatie gedaan worden die naar de
Regiocoaches gestuurd wordt.
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●

●

Om het werk voor de regiocoaches eenvoudiger te maken en eenduidige aanvragen mogelijk
te maken zal er vanaf komend seizoen één formulier komen voor de onderbouwing van een
kwalificatie-aanvraag. Deze zal zo snel mogelijk beschikbaar zijn. Momenteel ligt dit bij Tjerk,
maar hij is door omstandigheden hier nog niet verder mee kunnen gaan. De bedoeling is om
een grote diversiteit aan onderbouwingen tegen te gaan.2
Het voorbije seizoen is meermaals de vraag gesteld welke leeftijd iemand moet hebben om
een training te mogen volgen. Team Scouting Academy heeft advies ingewonnen bij Scouting
Nederland:
○ Om gekwalificeerd  te worden moet de kandidaat voor bevers en welpen tenminste
17 jaar oud zijn en voor scouts/explorers tenminste 18 jaar. Echter;
○ Het trainingstraject mag aangevangen worden voor deze leeftijd bereikt is.
○ Dit gaf problemen bij het inschrijven in SOL, die zullen voor het volgende seizoen
worden opgelost.

Monique: hoe toon je kwaliteiten aan die je niet via Scouting Academy hebt bereikt?
Arie: Het hulpformulier bij de aanvraag van de kwalificatie gaat daarbij helpen. De inschatting van de
praktijkbegeleider is daarbij van groter belang dan kopieën van diploma’s e.d.
Monique: De modules worden alleen als blok aangeboden, het is nog steeds niet mogelijk om deze
los te volgen?.
Arie: Door een gebrek aan trainers is dit niet mogelijk. Wel is er overleg binnen Brabant om zoveel
mogelijk inzicht te scheppen in de trainingen.
Monique: Overzicht in SOL is heel erg onoverzichtelijk.
Nadir: Wordt meegenomen naar de Landelijke Raad.

Communicatie/secretariaat: nieuwsbrieven en website
●

●

●

Nieuwsbrievensysteem:
○ Sommigen hebben zich per ongeluk uitgeschreven. Herhaalde oproep om dit na te
vragen.
Volgend seizoen:
○ Voor alle activiteiten: 4-5 nieuwsbrieven. Deadlines worden ingepland. Kopij moet
voordien binnen zijn.
○ Uitnodigingen aan doelgroepen alleen nog mogelijk voor "echte" regioactiviteiten
○ Planningsavond!!!
■ Zorg dat de data die voor jullie groep belangrijk zijn en waarvan het handig is
dat de regio hier met het plannen rekening mee houdt uiterlijk aanstaande
woensdag 22-05-2019 bij de secretaris binnen zijn!
Website:
○ Wordt in de zomer aangepakt. Is in de backend een enorme chaos, waardoor het
onderhoud erg complex is.
○ Hulp van harte welkom! (Kennis van Joomla is een pré!)

2

Deze documenten en de uitleg staan inmiddels op de website:
https://westbrabant.scouting.nl/scouts-academy/praktijkbegeleiders
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VOG's
Percentages: 87,91, 100, 100, 76, 89, 97, 66,18, 59 ,80, 95, 0, 58, 98, 97, 97, 66, 61, 39, 97, 91, 89,
83, 0 en 85%
Karlijn geeft uitleg over de percentages. Deze lopen enorm uiteen. Sommige groepen hebben direct
gereageerd, veel van hen dachten al 100% in orde te zijn.
Het aanvragen van een VOG is een hulpmiddel, een stok achter de deur om ongewenste personen
buiten de deur te houden. Er wordt dringend aangeraden hier werk van te maken: er zijn personen die
van groep naar groep gaan. Zodra er om een VOG gevraagd blijft worden vertrekken ze en proberen
ze het bij een volgende groep.
De tweede belangrijke pijler is het bespreken van grensoverschrijdend gedrag: wat zijn de regels, wat
vinden jullie als groep aanvaardbaar. Wanneer en met wie bespreek je het “niet-pluisgevoel”? Is er
een vertrouwenspersoon of groepsbegeleider waar je daarmee terecht kunt.
Mocht er toch iets gebeuren: roep om hulp. Er bestaat binnen Scouting Nederland een team wat
hierin gespecialiseerd is.3 Zij kunnen je van advies dienen en je door de situatie heen begeleiden. Je
mag ook altijd contact opnemen met de regio om je te helpen de juiste weg naar de juiste teams
binnen Scouting Nederland en eventueel de instanties te vinden.
Corné vult aan: als je in zo’n situatie terecht komt, kan het zijn dat Scouting Nederland vraagt of de
betrokkene in het bezit is van een VOG. Niet in het bezit zijn van een VOG van deze betrokkene kan
betekenen dat er geen ondersteuning vanuit Scouting Nederland wordt gegeven en dat het getroffen
bestuur hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden.
Jack geeft aan dat het ook belangrijk is om een bestuursaansprakelijkheidsverzekering te hebben,
waar je eventueel ook een beroep op kunt doen, mocht het zover komen. Via Scouting Nederland
kost dit zo’n 55€ per jaar.
Er is geen hernieuwingstermijn voor VOG’s. Het landelijk beleidsteam is hier volgens Corné wel druk
mee bezig.
Tjerk heeft recent contact gehad met dhr. E. Bor van het landelijk VOG team over het bewaren en niet
bewaren van VOG’s. De belangrijkste dingen uit dit contact zijn:
● Je moet een kopie van elke ingevoerde VOG bewaren. Dit mag zowel digitaal als analoog.
Het origineel moet je teruggeven aan de betrokkene.
● Op de kopie moet je vermelden wanneer je het origineel gezien en op echtheid gecontroleerd
hebt.
● De kopie moet bewaard worden zolang de vrijwilliger actief is binnen de vereniging.
● Een week nadat de betrokkene wordt uitgeschreven mag je de kopie vernietigen.
● Bovenstaande afspraken moeten ook worden opgenomen in het privacybeleid van jouw
vereniging!

3

Landelijk Opvang Team (LOT) https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid/calamiteiten
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Nolan: Hoe is het geregeld met kaderleden die meedoen aan regio-activiteiten?
● Alle organiserende kaderleden worden als regiovrijwilliger ingeschreven en moeten hiervoor
een VOG overleggen.
● Voorheen was het zo dat overige kaderleden door de regio gecontroleerd werden of zij over
een VOG van de groep beschikten. Omdat zij beschouwd werden als deelnemer aan het
evenement, werd er geen aparte VOG aangevraagd.
● Met de veranderingen rond de AVG is deze werkwijze niet meer mogelijk. De regio kan dit
namelijk niet meer inzien4. Op dit moment is er geen sluitend antwoord hierop.
○ De vergadering geeft een algemeen en duidelijk signaal af: het is ongewenst dat dit
niet gecontroleerd kan worden. Het kan niet de bedoeling zijn dat een kaderlid van
een groep waar geen strikt VOG-beleid gevoerd wordt zonder VOG kan deelnemen
aan een activiteit terwijl andere groepen hier wel alles voor in het werk stellen dat alle
vrijwilligers over een VOG beschikken.
○ De vergadering verzoekt de vertegenwoordigers in de landelijke raad hier vragen
over te stellen.5
Jan Batoen: Hoe moet worden omgegaan met incidentele vrijwilligers, moet hier ook een VOG voor
worden aangevraagd ook wanneer ze bijvoorbeeld één keer helpen met pannekoeken bakken?
Karlijn: Dit is wel de bedoeling. Alle vrijwilligers moeten beschikken over een VOG.
Monique: Dit is onhaalbaar, dan moeten voor alle ouders die naar het kamp rijden ook VOG’s worden
aangevraagd.
Er wordt met Tjerk afgesproken dat hier navraag over wordt gedaan bij Scouting Nederland en het
antwoor z.s.m. wordt teruggekoppeld.6
Op verzoek: Informatieblad VOG’s:
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/3195-verklaring-omtr
ent-het-gedrag-vog-najaar-2018/file

4

Ondertussen werd dit nagezocht. Het blijkt voor de regio wel mogelijk om die VOG’s te controleren,
hetzij wel via een omweg. Er werd ondertussen een voorstel gericht aan het bestuur om het
privacybeleid aan te passen om toestemming bij inschrijving te verkrijgen om deze controle ook
effectief uit te voeren. De vraag wat het land hier van vindt blijft overeind: Moeten alle kaderleden die
als medewerker meedoen aan een evenement een VOG op regioniveau hebben, of is het voldoende
wanneer de regio controleert of de vrijwilliger op enig niveau over een VOG beschikt?
5

Deze vragen zijn ondertussen ingediend bij het land.

6

Team VOG van het land heeft hier inmiddels op geantwoord. Zij benadrukken dat de discussie over
sociale veiligheid, het afspraken maken met elkaar en elkaar aanspreken op gewenst en ongewenst
gedrag de belangrijkste pijler vormt. Er is geen richtlijn m.b.t. wanneer hulptroepen ingeschreven
moeten worden. Wel is het wenselijk dat alle hulptroepen die in contact komen met de kinderen in het
bezit zijn van een VOG. Het land staat wel open voor oplossingen, zoals een staflid (met VOG) wat
toezicht houdt en wat bijvoorbeeld mee in de auto naar zomerkamp gaat.
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Waarderingstekens
Karlijn houdt een korte presentatie over de nieuwe waarderingstekens. De presentatie is te vinden
via:
https://www.scouting.nl/downloads/themas-en-projecten/vrijwilligers/waarderingstekens/5111-waarder
ingstekens-informatiepowerpoint/file

Rondvraag
Arie: Vorig jaar zijn er een aantal snelcursussen EHBO gegeven. Volgend seizoen worden er ook
ongeveer drie verwacht, echter deze zijn steeds op aanvraag van een groep.
Jack: morgen laatste avond bestuurscoaching. Hoe hebben de groepen dit ervaren?
● Jan Batoen: Behoorlijke belasting, tussendoor huiswerk maken (bijeenkomen bestuur). Wel
een aantal eye-openers gehad. Investering zeker waard.
● Hoeven: Idem.

De vergadering wordt gesloten. De volgende datum voor de regioraad zal tijdens de planningsavond
bekend worden gemaakt.
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Actiepunten n.a.v. verslag
Regiobestuur
Toege
Deadli wezen
ne
aan
Actiepunt

Datum in

Vergaderi
ng/overle Datum
g
uit

Nadir/Q Navraag doen Landelijke Raad v.w.b.
uirine
uitgeschreven mensen bulk-e-mails

16-05-2019 Regioraad

Tjerk

16-05-2019 Regioraad

Leeftijdsgrenzen voor trainingen aanpassen

Nadir/Q Navraag doen Landelijke Raad v.w.b. het
uirine
overzichtelijk maken van trainingen in SOL

16-05-2019 Regioraad

Navraag doen Landelijke Raad v.w.b. VOG
Nadir/Q beleid kaderleden die deelnemen aan een
uirine
regio-activiteit

16-05-2019 Regioraad

Tjerk

Navraag doen VOGbeleid incidentele
vrijwilligers

16-05-2019 Regioraad

Groepen

Deadline

Actiepunt

Datum in

20-05-2019 Data voor planningsavond doorsturen

Datum
uit

16-05-2019

Hulp zoeken voor opruimen regiowebsite

16-05-2019

Thema doorsturen voor trainingsdag volgend seizoen naar
arie@scoutingwestbrabant.nl

16-05-2019

Vragen en opmerkingen voor landelijke raad doorsturen naar
lr@scoutingwestbrabant.nl

16-05-2019

Zoeken naar kaderleden die interesse hebben in een
regiofunctie

16-05-2019
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