Agenda
Datum & tijd: 19 mei 2021 20:00 uur
Locatie: Skype https://join.skype.com/b5tdyZO6cWRc
1. Opening
2. Vaststellen notulen
3. Ingekomen post
a. Adreswijziging regio
b. Scouting Landgoed Zeewolde
4. Update penningmeester
5. Update Scouting Academy
6. Update team Spel en Programma
7. Update Landelijke Raad
8. Update WBTR
9. Aan- en aftreden bestuursleden (kandidaatstelling kan tot 19 mei 2021 19:45 uur, stemming
mogelijk vanaf 20:00 uur)
a. Vacature - voorzitter
b. Arie Slot - Coördinator Scouting Academy (herverkiesbaar)
c. Corné Hartman - Vice-voorzitter (herverkiesbaar)
d. Jack Koevoets - Penningmeester (niet herverkiesbaar)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Notulen
Datum & tijd: 19-05-2021 20:00 uur
Locatie:Skype
Aanwezig:Renée van de Grinten (Markiezaatsgroep), Tim van Opdorp (Scouting Steenbergen), Corny
Vierbergen (Labelterrein Buitenlust), Jolanda Fiktorie (Scouting Delmo), Manuela Peeters (Petrus &
Paulus groep), Bas & Joyce Evers-Wagemakers (Scouting Scheldestam), (Fridjof Nansen), Tommy
Basselier (afgevaardigde Landelijke raad), Arie Slot (Coördinator Scouting Academy), Jack Koevoets
(Penningmeester), Corné Hartman (Vicevoorzitter).
Afwezig met kennisgeving: Tjerk Kamstra (secretaris)
Afwezig zonder kennisgeving:Heel veel groepen
Voorzitter:Corné Hartman
Notulist: Joyce Evers-Wagemakers
Redactie notulen: Tjerk Kamstra
Vaststelling notulen vorige vergaderingen.
De laatste notulen dateren van 18 november 2020, deze worden door de vergadering vastgesteld en
akkoord bevonden. Van de ingelaste vergadering m.b.t. de WBTR zijn notulen gemaakt deze moeten
nog worden goedgekeurd.
Post
Bij de regio is post binnengekomen vanuit Scouting Nederland (SN) inzake een overzicht qua
tussenbalans Scoutinglandgoed in Zeewolde.
Het postadres van de regio is gewijzigd. Dit is gewijzigd naar het adres Beethovenstraat 23, 4661BE
te Halsteren.
Financiën
Jack heeft een balans opgemaakt en heeft deze geprobeerd te delen via het scherm; dit is echter niet
gelukt. Ondanks zijn toelichting ontbrak toch een concreet beeld van de financiële stand van zaken.
Voor de volgende regioraad wordt dit opnieuw als punt op de agenda gezet.
Scouting Academy.
Helaas waren er dit jaar i.v.m. COVID-19 geen fysieke trainingen mogelijk. De regio Zeeland werkt
samen met nog 6 andere regio’s en met support vanuit SN samen aan e-learning modules. Echter
geeft Scouting Academy West-Brabant er de voorkeur aan om fysieke trainingen aan te bieden, dit
met het oog op de interactie en het leereffect.
De vraag is om een inventarisatie van de trainingsbehoeften in je groep te maken en vóór 31 mei
2021 door te geven wie komend jaar welke training wenst te volgen en of de voorkeur uitgaat naar
dag- of weekendtrainingen. Dit om wanneer in oktober de fysieke trainingen weer kunnen starten zo
veel mogelijk aan deze behoeften tegemoet te komen. De groeps- en praktijkbegeleiders hebben
hierover een mail ontvangen.
Addendum: doorgeven trainingsnood kan via
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXzmix0RStuTvarEoHW9FQ6acmze718
fml5et4qFYjBJ76NQ/viewform?usp=sf_link
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Spel en Programma.
De spelbrochures voor de regiospelen voor komend seizoen zijn binnen gekomen. Het thema is “De
wereld rond in tig kleuren.” Ook hier hebben er om eerder genoemde reden geen activiteiten
plaatsgevonden in het afgelopen jaar. Er wordt gewerkt aan een eerste activiteit, voor als het weer
mag. Ook hopen ze snel weer een planningsavond te kunnen houden.
Landelijke Raad.
Er is discussie over de VOG-wijzigingen. SN wil doorgaan met de geplande wijzigingen; deze worden
op 1 januari 2022 doorgevoerd.
WBTR.
Vanuit SN wordt er geen collectieve korting m.b.t. het wijzigen van de statuten bij een notaris
geregeld. Dit omdat het teveel werk is voor één notaris om dit te doen. Het bestuur van de regio is
deze mogelijkheid wel aan het onderzoeken. Scouting Nederland is bezig met een aanpassing qua
huishoudelijk regelement en statuten. Het huishoudelijk reglement moet uiterlijk 1 juli 2021 op orde
zijn. De statuten moet voor 1 juli 2025 bij een notaris vastgelegd zijn. Een ander belangrijk punt
hierbij is de UBO-registratie. Deze moet bij de KvK worden geregeld. Vragen m.b.t. de WBTR kunnen
nog aan het bestuur van de regio worden gesteld. De regio heeft een abonnement afgesloten en zij
kunnen 25 vragen stellen. Hierin is nog voldoende ruimte.
Verkiezingen.
● Coördinator Scouting Academy: Arie Slot stelt zich herverkiesbaar. Er waren geen anderen
die zich kandidaat hadden gesteld. Hierdoor is Arie herkozen.
● Vicevoorzitter: Corné Hartman stelde zich ook her verkiesbaar. Er waren geen anderen die
zich kandidaat hadden gesteld. Hierdoor is Corné herkozen.
● Penningmeester: Jack Koevoets heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Er waren ook geen
andere kandidaten. Hierdoor is de vacature voor penningmeesterschap binnen de regio
ontstaan. Jack zal de financiën tijdelijk waarnemen. Dit houdt in dat hij bestuurlijk niet langer
verantwoordelijk is en enkel op aanvraag van het bestuur de financiën doet.
● Voorzitter: Deze vacature staat nog steeds open. Deze openstaande vacature komt de
volgende keer weer terug op de agenda.
Addendum: helaas blijkt bij nazicht na de vergadering dat de verkiezingen (en de stemming)
over personen, cfr. HHR SN art. 44 lid 6 schriftelijk dient te gebeuren. Dit i.t.t. de mogelijkheid
die vermeld wordt in artikel 7 achtste lid van de statuten van Stichting Scouting West Brabant:
het HHR heeft daarbij prioriteit. Daarnaast was er geen sprake van voldoende quorum (zes
van de zesentwintig cfr. art 44 lid 1 HHR). Derhalve zal de herverkiezing in november worden
herhaald, de bestuursleden blijven tot die tijd hun taken uitoefenen aangezien het een
herverkiezing betrof en de algemene stem van de vergadering al akkoord was met de
herverkiezing.
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Rondvraag.
● Corny Vierbergen(Scouting Labelterrein Buitenlust): Vanuit het OBS is de vraag gekomen of
de regio een training SOL voor penningmeesters kan organiseren.
○ Jack zal dit oppakken.
● Corny Vierbergen(Scouting Labelterrein Buitenlust):Het OBS vroeg zich af hoe het zat met de
bestuurlijke aansprakelijkheid; is de verzekering vanuit SN toereikend genoeg?
○ Corné: De verzekering vanuit SN is een aanvullende verzekering. Deze kan worden
aangesproken wanneer de eigen verzekering niet alles dekt. Groepen dienen in deze
zelf een verzekering te regelen. Dit kan met collectiviteitskorting bij
AON(https://zakelijk.aonverzekeringen.nl/partners/scouting/verzekeringen/aansprakel
ijkheid/bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering-voor-stichtingen-en-verenigingen/).
Deze vraag is relevant i.h.k.v. de WBTR.
○ Corné: Vanaf 1 juli 2021 dienen bestuurders die uit het bestuur treden een brief te
ontvangen waarin vermeld staat dat zij niet langer aansprakelijk zijn voor besluiten
die tijdens of na hun zittingsperiode zijn genomen. Deze brief dient naast de
uitschrijving bij de KvK verstrekt te worden. Dit geldt voor alle bestuursleden, ook zij
die geen portefeuille (algemeen bestuurslid) hadden.
● Op 22 december 1997 is de oprichtingsstatuten van de regio gepasseerd. Dit betekent dat
niet 2021 maar 2022 het jubileumjaar voor de regio is. De regio is voornemens om dit 25-jarig
jubileum met een leuke activiteit te vieren.
● Vragen m.b.t. de WBTR kunnen nog aan het bestuur van de regio worden gesteld. De regio
heeft een abonnement afgesloten. Hierin is nog voldoende ruimte.
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