Agenda
Datum & tijd: 20 mei 2020 20:00 uur
Locatie: Skypemeeting
●
●
●

●

Welkom en opening
Uitslag stemming Tommy Baselier als lid LR
Nieuws uit de groepen:
○ Omgaan met slecht nieuws
○ Online scouten, hoe doe je dat?
○ Opkomsten na Corona
Sluiting
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Notulen
Datum & tijd: 20 mei 2020
Locatie: Skype
Aanwezig: Karlijn, Suus, Gerard, Arie, Jack, Corné, Tommy, Scouting Delmo, Scouting
Markiezaatsgroep, Scouting St. Jansgroep, Scouting Petrus & Paulus, Scouting Andriessengroep,
Scheldestam, Scouting Hoeven, Scouting Jan Bautoen Groep, Scouting Driestromengroep, Scouting
St. Jan, Scouting Prinses Irene, Scouting Baden Powell, Labelterrein Buitenlust
Afwezig met/zonder kennisgeving: Scouting Karel Doorman, Scouting Steenbergen, Menno van
Coehoorngroep, Scouting Hoogerheide, Scouting Fridtjof Nansen, Luchtscouts Seppe, Scouting
Halsteren, Scouting Huijbergen, Scouting Ossendrecht, Scouting Oudenbosch, Scouting Wouw,
Scouting Zevenbergen, Scouting MHG Zevenbergen, Scouting Willemstad, Suanablake groep
Voorzitter: Karlijn
Notulist: Tommy

Opening:
Als ook de laatste deelnemers zijn ingelogd opent Karlijn. Zij heet iedereen welkom op deze eerste
regioraad via Skype. Deze vergadering wordt via Skype gehouden i.v.m. de Corona-maatregelen,
waardoor er geen fysieke bijeenkomsten mogen worden gehouden. Hierdoor worden nu enkele
punten, zoals ‘verslag vorige vergadering’ en ’ingekomen post’ niet behandeld. Mochten hier nog
relevante onderwerpen bijzitten, dan worden deze nog met de groepen gedeeld. Iedereen mag hier
dan natuurlijk alsnog op reageren.

Stemming lid Landelijke Raad:
Tommy Baselier heeft zich aangemeld als lid van de Landelijke Raad voor onze regio. Hij stelt zich
tijdens de vergadering nog kort even voor. De stemming is i.v.m. de Corona-maatregelen al via een
digitale stemming verlopen. In totaal zijn er tweeënzestig stemmen uitgebracht. Daarvan waren er
acht blanco en vierenvijftig voor en daarmee is Tommy verkozen als lid van de Landelijke Raad. Heb
je vragen over (onderwerpen van) de Landelijke Raad, dan kan je terecht bij Tommy via
LR@scoutingwestbrabant.nl.

Nieuws vanuit de groepen:
Omgaan met slecht nieuws/online scouten/opkomsten na Corona:
De meeste groepen hebben de Corona-melding naar de leden niet als ‘slecht nieuws’-bericht ervaren.
De leiding, ouders en leden hebben veelal begrip voor de genomen beslissingen en iedereen is aan
de slag gegaan met de online-programma’s. Hierbij viel wel op dat juiste de jongere speltakken hierbij
moeilijk te motiveren waren om hieraan iedere week deel te nemen. Bij de oudere speltakken ging dit
wel gemakkelijker. Veel groepen hebben de leden ook een Stay@home/#ikscoutthuis badge
gegeven. Bij enkele groepen zijn besturen ingesprongen om te helpen bij het goed organiseren van
de eerste offline opkomsten. Bij andere is het vooral aan de leiding van de speltakken overgelaten om
een plan aan te leveren. De ouders zijn de maatregelen wel gewend, want op scholen hanteren ze
deze ook.
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Bij Scouting Delmo in Bergen op Zoom is er controle geweest op de handhaving van de regels. Zijn
nog meer groepen bezocht? Er zijn wel BOA’s in de buurt van verschillende scoutinggebouwen
gezien, maar dit zo ook voor andere samengeschoolde groepjes in de buurt van het gebouw kunnen
zijn. Scouting St. Jan heeft wel bezoek gehad, maar dit was terwijl de leiding in het gebouw bezig was
en niet tijdens het draaien van de speltakken.
Karlijn merkt op dat hoe scouting met deze situatie is omgegaan weer wel iets is, waar we enorm trots
op mogen zijn. Zij geeft als tip om dit ook te gebruiken in gesprekken met bijvoorbeeld Gemeenten.
Vanuit de Bergse groepen is een kaartje gestuurd naar de Gemeente met daarop foto’s van
activiteiten van de Bergse groepen in Corona-tijd en een dankwoordje voor de medewerking vanuit de
Gemeente. Op de regio-website worden er regelmatig updates geplaatst m.b.t. de
Corona-maatregelen en de richtlijnen vanuit Scouting Nederland.

Zomerkampen:
De meeste groepen gaan nog wel door met de organisatie van de zomerkampen, maar houden in hun
achterhoofd wel rekening met aanpassing/annulering. Een aantal groepen/speltakken hebben hun
kamp in het buitenland al omgezet in een kamp in eigen land. Uiterlijk 1 juni komt Scouting Nederland
met richtlijnen over de zomerkampen in Nederland en in het buitenland. Veel groepen wachten deze
datum af en zullen dan een besluit nemen. Ook dan zullen de ouders worden geïnformeerd. Hoe zij
zullen reageren (kind wel/niet mee op kamp) is nog een vraagteken. Bij diverse groepen is er al wel
bij ouders gepeild en hier wordt toch soms terughoudend gereageerd door ouders.De 1½
meter-afstandsregel is wel een moeilijk punt om op kamp te hanteren.
Op Labelterrein Buitenlust zijn er al groepen die hun zomerkamp anders gaan inrichten. Ze blijven wel
overdag gebruik maken van het labelterrein, maar zullen de nachten thuis doorbrengen. De
labelterreinen worden tijdens deze Corona-periode ondersteunt door Scouting Nederland.

Vacante functies Regiobestuur:
Karlijn heeft al eerder aangegeven om na 3 termijnen te stoppen als voorzitster van het regiobestuur.
Corné Hartman zal voorlopig deze functie op zich nemen, totdat er een nieuwe voorzitter is gekozen.
Ook Jack legt zijn functie als penningmeester neer.
Voor beide functies is het bestuur hard op zoek naar opvolgers. De vraag aan iedereen is om in zijn of
haar omgeving te kijken of hier geschikte personen te vinden zijn.

Mededelingen vanuit Regiobestuur:
Suus: De planningsavond is door de Corona-maatregelen geannuleerd. Het Spelteam zal nu een
opzet maken m.b.t. de datums voor de regio-activiteiten. Deze zullen via de speltak-appgroepen
worden gecommuniceerd naar de groepen. Suus zal dit wel eerst bespreken met Arie, zodat de
datums van de trainingen en de regio-activiteiten niet samen zullen vallen.
Karlijn: Alle regio-activiteiten voor het jaar 2020 zijn geannuleerd. Dit in navolging van de richtlijnen
van Scouting Nederland. Ook zullen de groepen al genoeg energie moeten stoppen in het opstarten
van hun eigen activiteiten dat er weinig ruimte overblijft voor de organisatie van regio-activiteiten.
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Rondvraag:
●

●

●

●

●

Arie (Sc.Academy): Op de geüpdatete Coronavirus-kaart van SN staat dat ‘noodzakelijke’
fysieke bijeenkomsten voor vrijwilligers weer toegestaan zijn vanaf 1 juni. Hij vraagt zich af of
dit ook geldt voor de trainingen?
○ Arie gaat dit navragen bij Scouting Nederland. Vermoedelijk heeft dit wel gevolgen
voor de locaties en aantal deelnemers.
Monique (Sc. Petrus & Paulus): Vraagt aan Arie of het kwalificeren van personen online gaat
of dat er een fysiek moment zal zijn?
○ Voorlopig nog online. Mocht dit wijzigen, dan zal dit worden gecommuniceerd.
Patricia (St. Jansgroep): Vanuit haar Beheerstichting kreeg zij de vraag of er groepen
ervaring hebben met het verhuren van het clubgebouw aan andere verenigen als
scoutinggroepen?
○ Corné (St. Troephuis Padvinders) en Jack (verhuur Scouting Maria Goretti, Hoeven)
hebben hier ervaring mee. Je mag met hen contact opnemen om dit onderwerp te
bespreken.
Raymond (Sc. Andriessen): Hij heeft enige tijd Arie/Dennis gemaild met de vraag of er
interesse is om een training te organiseren voor leden met een rugzakje, zoals bijvoorbeeld
ADHD. Is hier nog behoefte aan?
○ De behoefte is er zeker, maar door Corona wordt dit waarschijnlijk pas in voorjaar
2021 realiseerbaar.
Wouter (Sc. Pr. Irene): Kan er gekeken worden naar de mogelijk om de toekomstige
regioraden ook online te kunnen bijwonen (Skype-verbinding)?
○ Karlijn geeft aan dat hiernaar zal worden gekeken. Wordt vervolgd.

Karlijn bedankt iedereen voor hun deelname aan deze regioraad en sluit de Skype-meeting om 21.15
uur.
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