Agenda
Datum & tijd: 18 november 2020 20:00 uur
Locatie: Skype - https://join.skype.com/b5tdyZO6cWRc
●
●
●
●

●
●

●
●
●

Opening
Notulen regioraad Q2 2020
Ingekomen post:
○ Nazistische propaganda op reviews Google scoutinggroep
Coronacrisis
○ Hoe gaat het met de groepen?
○ Wat werkt, wat werkt niet?
○ Hoe reageren gemeenten?
○ Beste ideeën tot nu toe?
○ Hoe kan de regio helpen?
Discussiepunten Landelijke Raad
Plannen teams en vooruitkijken naar 2021:
○ Scouting Academy
○ Spel en programma
Vacatures
Jubileum regio 2021
Rondvraag

Notulen
Datum & tijd: 18 november 2020 20:00 uur
Locatie: Skype
Aanwezig:
Scouting Ossendrecht (Serge), Scouting Petrus en Paulus (Frank), Scouting Sint Jan Roosendaal
(Edwin), Scouting Andriessengroep (Wessel/Raymond), Scouting Sint-Jan Rucphen (Patricia),
Labelterrein Buitenlust en ScheldeStam (Corny), Menno van Coehoorn (Ralph), Scouting Delmo
(Vincent), Scouting Markiezaatsgroep (Bram), Scouting Hoeven (Gert-Jan), Scouting Prinses Irene
(Niels) en het regiobestuur(Corné, Jack, Gerard, Tjerk, Suus, Arie en Tommy)
Afwezig met kennisgeving: Afwezig zonder kennisgeving:
Driestromengroep, Fridtjof Nansen, Jan Batoengroep, Luchtscouts Seppe, Scouting Jeanne D’Arc,
Scheldestam, Scouting Baden Powell, Scouting Hoogerheide, Scouting Huijbergen, Waterscouting
Matthijs Heldtgroep, Scouting Oudenbosch, Scouting Steenbergen, Scouting Wouw, Scouting
Zevenbergen, Scouting Willemstad, Suanablake, Scouting Karel Doorman
Voorzitter: Corné
Notulist: Tjerk

Opening
Corné heet iedereen welkom en benoemt de moeilijke coronatijd die achter ons ligt: complimenten
voor het door laten gaan van alle activiteiten. Kort worden de afspraken van deze vergadering
doorgenomen.

Notulen regioraad Q2 2020
Notulen werden besproken en vastgesteld.

Ingekomen post
●

●

Nazistische propaganda op reviews Google scoutinggroep
○ Via de WhatsAppgroep van de secretarissen kwam het bericht dat een groep nare
reviews met nazipropaganda had ontvangen. Via een verzoek aan Google werd dit
verwijderd. Groepen worden opgeroepen om hun reviews even na te lopen of hier
niks geks in staat.
Data-analyse Scouting Nederland van onze regio
○ Cijfermateriaal ontvangen van Scouting Nederland, wordt doorgestuurd ter informatie.

Coronacrisis
Corné stelt de vragen:
● Hoe gaat het met de groepen?
● Wat werkt, wat werkt niet?
● Hoe reageren gemeenten?
● Beste ideeën tot nu toe?
● Hoe kan de regio helpen?
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Frank (Petrus en Paulus):
● Hebben weinig veranderingen aangebracht t.o.v. de situatie voor de vakantie: alle speltakken
in een apart tijdvak, kortere tijd draaien en vooral buiten. Bewust situatie volgens strengere
regels te laten draaien. Dit voorkomt telkens verandering en onrust.
● In Bergen op Zoom korte lijnen met de ambtenaar, vragen/moeilijkheden worden wel direct
beantwoord.
● Aanvraag geld niet ingediend omdat ze niet (voldoende) geld hebben verloren ten gevolge
van de crisis.
● Is het mogelijk om een overzicht te zetten van de modules die online gegeven worden?
○ Tjerk: huidige aanbod in de agenda en op SOL.
○ Arie: voorkeur blijft fysiek volgens de agenda. Zo nodig worden er aanpassingen
gedaan. Planning van het alternatief is nog niet bekend. Informatie verloopt via de
praktijkbegeleiders.
Bram (Markiezaatsgroep)
● Ledenaantal loopt weer een beetje op. Ouders op zoek naar iets nieuws, omdat sporten niet
doorgaat. Regels van de groep bewegen mee met de factsheets.
● Zien wel uitdagingen bij slecht weer richting de winter.
● 18+ Draaien loopt wel goed, veel opkomst met online spelletjes. Tip is om gezellig te
verzamelen in één “lobby” en dan te verdelen in kleine groepjes om online spelletjes te
spelen. Stam speelt via een eigen Discord-server.
● Geleden schade voornamelijk door misgelopen huurinkomsten.
Gert-Jan (Hoeven)
● Aantal coronagevallen in de groep gehad. Hierdoor enkele keren een compleet leidingteam
kwijt doordat er voordien contact geweest is. De 18+ opkomsten draaien nauwelijks,
anderhalvemeter is wel echt een probleem en veel interesse voor de online opkomsten is er
na een aantal keer niet.
● Hoe met trainingen?
○ Arie: op dit moment nog niet live mogelijk. Weinig animo voor kamptrainingen, wel
voor moduletrainingen. Daar gaat de focus op liggen als er versoepelingen komen.
● Welke trainingen zijn er online mogelijk?
○ Arie: ongeveer een viertal die we mogelijk online kunnen aanbieden. De voorkeur
blijft om ze fysiek aan te bieden.
Vincent (Delmo)
● Jeugdlid met corona gehad. Direct met iedereen gecommuniceerd. Verder geen andere leden
besmet geraakt. Geen problemen gehad met ouders hierdoor, vooraf was ook duidelijk
gecommuniceerd dat het kon gebeuren en wat de groep dan zou doen.
● Gemeente Bergen op Zoom hanteert dezelfde regels als voor een sportactiviteit.
● Trainingen: de online module 1 was heel goed ontvangen.
Raymond (Oud Gastel
● Gemeente geeft geen duidelijk antwoord op de aanvraag van het ondersteuningsgeld. Jack
geeft aan dat er een wettelijke termijn van zes weken is om te reageren. Schade vooral op
basis van gemiste huurinkomsten.
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Jack (Regio)
● Voorbeeldbrief voor aanvraag compensatie via gemeente te vinden op website van SN.
(https://www.scouting.nl/nieuws/vragen-en-antwoorden-over-scouting-en-het-coronavirus-covi
d-19#hoe-kunnen-we-aanspraak-maken-op-een-deel-van-de-7-3-miljoen-die-voor-jeugdorgan
isaties-is-beloofd-update-10-9 )

Discussiepunten Landelijke Raad
Landelijke contributieverhoging per 01-01-2021 met 40 eurocent.
● Hamerstuk. Vergadering gaat akkoord.
Verandering in VOG-aanvragen
● Huidige situatie: elk onderdeel waar je lid van wordt vraagt een nieuwe VOG aan. VOG’s zijn
onbeperkt geldig.
● Voorstel: voor het eerste organisatieonderdeel waar je instroomt (bij de meesten van de
mensen zal dat de lokale groep zijn). Is dan drie jaar geldig, daarna opnieuw aanvragen.
Standaard worden de categorieën: Informatie, Geld, Aansturing en personen aangevraagd.
○ Gerard: waarop is de drie jaar gebaseerd? Tommy: gebaseerd op andere
organisaties en de overheid. Korter verhoogt de administratieve last en binnen een
langere termijn kan er heel veel gebeuren.
○ Gerard: wordt de administratie centraal in SOL bijgehouden en krijgen groepen een
waarschuwing? Tommy: ja dat is wel de bedoeling.
○ Jack: wat als je een andere VOG nodig hebt? Wie vraagt deze dan aan? Tommy:
deze categorieën zijn vrijwel altijd dekkend. Eerste organisatieonderdeel blijft
verantwoordelijk.
○ Tjerk: wat indien een groep zich niet houdt aan de (her)registratie? Wat met de
handhaving? Tommy neemt deze vraag mee naar de LR.
○ Raymond: wat als het eerste organisatieonderdeel geen actie onderneemt? Of
gewoon niks doet? Tommy neemt de vraag mee.
○ Corny: Wat als ik vertrek bij de groep, maar blijf wel lid van de regio. Wie neemt dan
de VOG-plicht? Tommy neemt de vraag mee.
○ Tommy neemt ook de vraag mee: wat als de VOG-aanvraag niet meer gratis is?
○ Vincent: krijg je een melding bij afwezigheid van een VOG? Tjerk: Ja, bij inschrijving
krijg je direct een melding dat een VOG nodig is.

Plannen teams en vooruitkijken naar 2021:
Scouting Academy
● Wat nu op de kalender staat is onder voorbehoud van fysieke mogelijkheden.
● Mogelijks extra data om extra aanmeldingen te kunnen verwerken.
● Zodra bekend worden de extra online mogelijkheden gecommuniceerd.
Spel en programma
● Heel stil geweest dit jaar.
● Volgend jaar: alternatieven zo de maatregelen hetzelfde blijven. Bijvoorbeeld: RSW op de
lokale groep met online contacten tussen de groepen.
● Begin januari brainstorm via een Discord/Skype-sessie
● Gerard: is er behoefte vanuit de groepen voor dergelijke activiteiten?
○ Bram: voor welke leden?
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■

■

Suus: 18+ voor SUPER, voor jeugdleden wordt een programma gemaakt om
lokaal te draaien en waarvan er filmpjes enzovoorts via internet gedeeld
worden.
Bram: zeker interesse.

Vacatures
●
●

Voorzitter (V/M/X)
Penningmeester (X/M/V)

Worden verder uitgewerkt door Corné.

Jubileum regio 2021
Regio bestaat volgend jaar 25 jaar. De bedoeling is om hier wat activiteiten te organiseren.
● Gerard: Feestje?
● Tjerk: korting op activiteiten mogelijk?
○ Jack: in januari mogelijk om te berekenen hoeveel korting er mogelijk is.
○ Vergadering stemt in met korting en een reservatie voor een algemeen feestje.
○ Meenemen naar brainstorm in januari.

Rondvraag
●

●

●

●

Corny (Buitenlust): helemaal geen verhuur afgelopen jaar. Volgend jaar minimaal twee
groepen per week mogelijk maken (indien bubbelkamperen).
○ Jack: kunnen jullie geen aanvraag doen voor het fonds?
○ Corny: ga ik nakijken.
Gert-Jan: Jubileumjaar sc. Hoeven in 2021. Adviezen en sponsorwerving?
○ Bram: website SN fondsen. Misschien via de subsidie van de gemeente. Jack: niet in
Halderbergen
Raymond: we gaan een bruikleenovereenkomst met de gemeente opstellen. Is er iemand die
hier ervaring mee heeft?
○ Corné wil bijspringen.
Tjerk: Regioraad online?
○ De meesten vinden het niet hoeven reizen wel prettig, maar het fysiek ontmoeten
wordt ook wel aangehaald als belangrijk. Een hybride vergadering (mensen die vanuit
thuis inbellen) is alleen haalbaar als de faciliteiten goed zijn. Er wordt voorgesteld om
één vergadering fysiek te organiseren en ééntje digitaal.

Corné sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen.
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