Agenda
Datum & tijd: 18 mei 2022 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Locatie:Scouting Markiezaatsgroep - Bergse Baan 27 Bergen op Zoom & online via
meet.google.com/oji-cmrq-ueg
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

Opening
Vaststellen notulen 17 november 2021
Themapresentatie: Rol van praktijkbegeleider in de regio
Ingekomen post
a. Herstructurering regio’s en admiraliteiten
b. VOG-beleid
Mededelingen vanuit regiobestuur
Updates en vragen vanuit de groepen
Update penningmeester
Update teams:
a. Scouting Academy
b. Spel en Programma
c. Landelijke Raad
Rondvraag
Sluiting

Notulen
Datum & tijd:
Locatie:
Aanwezig:
Vanuit het regiobestuur: Wouter (Voorzitter), Tjerk (Seceretaris), Tim (Penningmeester), Joyce (Plv. lid
Landelijke Raad. Arie (coördinator Scouting Academy) en Jack als afscheidnemend penningmeester.
Vanuit de groepen:
Andriessengroep (Raymond en Anne)
Jan Batoen Klundert (Yorick en Annick)
Menno van Coehoorn (Joey)
Jeanne D’Arc Halsteren (Ricky en Esther)
Scheldestam (Joyce)
Baden-Powell Roosendaal (Paul en Dorette)
Delmo (Els)
Hoogerheide (Timo en Liesbeth)
Scouting Prinses Irene (Sharon)
Scouting Sint-Jan Roosendaal (Niek)
Scouting Sint-Jan Ruchphen (Patricia en Lillianne)
Scouting Maria Goretti Hoeven (Gert-Jan)
Afwezig met kennisgeving:
Vanuit het regiobestuur:
Suus (coördinator Spel en Programma), Tommy (Lid Landelijke Raad), Corné (Vice-voorzitter)
Vanuit de groepen:
Scouting Markiezaatsgroep
Afwezig zonder kennisgeving:
Vanuit de groepen:
Driestromengroep Numansdorp, Fridtjof Nansen, Luchtscouts Seppe, Scouting Ossendrecht,
Scouting Oudenbosch, Scouting Petrus en Paulus, Scouting Steenbergen, Scouting Wouw, Scouting
Zevenbergen, Scouting Matthijs Heldtgroep en Scouting Suanablake
Voorzitter: Wouter
Notulist: Tjerk
1. Opening
2. Bedankje Jack
a. Als extra punt op de vergadering bedanken we Jack voor 33 jaar trouwe dienst
binnen de regio. Hij ontving uit handen van de secretaris en het plv. lid landelijke raad
een boompje en een windlicht als aandenken. Jack vertelde daarop zijn verloop
binnen de regio, bedankt alle aanwezigen en wenst het huidige regiobestuur veel
succes.
3. Vaststellen notulen 17 november 2021
a. Notulen aangenomen met wijziging van de aanwezigheid van Scouting Prinses Irene
en Scouting Andriessengroep.
4. Themapresentatie: Rol van praktijkbegeleider in de regio
a. Zie presentatie meegestuurd met de notulen. Link naar de diverse onderdelen
werden toegevoegd. De presentatie maakt integraal deel uit van de notulen.
5. Ingekomen post
a. Herstructurering regio’s en admiraliteiten
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i.

6.

7.

8.

9.

Kort aangeraakt aangezien afwezigheid waterscoutinggroepen. Het komt er
op neer dat onze regio een afgevaardigde gaat sturen naar de interregionale
admiraliteit.
ii.
VOG-beleid
1. Uitwerking hiervan is geïmplementeerd in SOL en de nieuwe regels
werden nogmaals aangehaald. Er wordt de nadruk gelegd op de
verantwoordelijkheid van de groepen en bij de aansprakelijkheid
indien er niet voldaan wordt en er schade ontstaat. Tijdens de
vergadering zijn er nog twee vragen gesteld v.w.b. de
oudervertegenwoordiging. De antwoorden zijn na de vergadering, ter
info, aan deze notulen toegevoegd.
Mededelingen vanuit regiobestuur
a. Bestuursbrainstormvergadering: het regiobestuur heeft drie kernwoorden uitgekozen
waarop zij hun komende meerjarenplanning gaan baseren. Het doel is om op basis
van die kernwoorden te toetsen of iets onder de vlag van de regio valt en hoe het
regiobestuur hier samen met de vrijwilligers ondersteuning aan gaan verlenen.
Hiermee willen zij ad-hoc beslissingen vermijden en op een gezamenlijk kompas
varen. Uitwerking hiervan volgt nog.
b. Vanuit de vergadering kwam de feedback dat er de voorbije maanden veel activiteiten
niet door zijn gegaan en sommigen op het laatste moment wel. Een tekort aan
vrijwilligers met voldoende tijd ligt hieraan ten grondslag, met vaak ook een tekort aan
tijd bij het bestuur om dit over te nemen en om hulp te vragen. Daarnaast hebben we
natuurlijk nog steeds te maken met zeer onzekere tijden.
c. Een vervolgvraag is dan wanneer iets een regio-activiteit is. Ook hier wil het
regiobestuur komend seizoen meer duidelijkheid over geven. De voordelen zijn er
namelijk: groter bereik, centrale inschrijving en afdekken (financiële)
aansprakelijkheid.
Updates en vragen vanuit de groepen
a. Er was te weinig tijd om elke groep apart antwoord te laten geven. Wel is er kort een
plan gemaakt voor volgend seizoen. Daarbij is gekeken naar lokale initiatieven van
samenwerking, zoals het Bergs Overleg, en is er opgeroepen om niet-lokale thema’s
regiobreed te behandelen. Vanuit de vergadering is toen de vraag ontstaan of het
mogelijk is om ‘bestuurscafé’s te organiseren, eventueel met een korte thematische
inleiding zoals nu over praktijkbegeleiders. Daarbij kwam het thema van
vrijwilligerswerving als eerste naar boven:
i.
Werving van vrijwilligers
1. Het wordt moeilijker om explorers tot vrijwilliger te laten groeien
2. Hoe doe je aan promotie
3. Wat komen nieuwe vrijwilligers halen, hoe bind je ze voor langere tijd
aan je groep? Hoe ga je om met mensen die wel af en toe willen
helpen?
ii.
Vanuit de vergadering het verzoek om eventueel thema’s te melden bij de
secretaris.
Update penningmeester
a. Afrekening 2021 is goedgekeurd door het regiobestuur. Op de balans staat nog een
post voor het jubileum open, invulling daarvan is door het uitblijven van de activiteiten
een beetje open gebleven.
Update teams:
a. Scouting Academy
i.
Er komen nieuwe data aan voor de EHBO snelcursus. Houdt de mailbox en
SOL goed in de gaten.
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ii.

Aandacht voor betalingen: de deelnemer moet zelf zorgen voor de betaling
en vanuit Jack de oproep om het factuurnummer te gebruiken i.p.v. het
deelnemersnummer.
b. Spel en Programma
i.
Suus heeft aangegeven rust nodig te hebben. Dit is een recent bericht,
waardoor er nog geen concrete planning zijn om haar taken tijdelijk (te laten)
overnemen. Informatie volgt zodra beschikbaar.
c. Landelijke Raad
i.
Weinig relevante punten: enkele statutenwijziging, …
ii.
Mail vragen naar lr@scoutingwestbrabant.nl
10. Rondvraag
a. Hoogerheide: Slechts twee moduledagen, is het mogelijk om er meer te geven?
Beperking in trainers maakt de beperking in aantal moduledagen wat gegeven kan
worden. Nogmaals een oproep aan groepen om trainers en instructeurs aan te
dragen: als er meer mensen een handje helpen, krijgt Scouting Academy meer
mogelijkheden om (maat)werk te leveren.
b. Jack: regiotent ligt bij Krelis Blom in Halsteren. Formaat 9x5 meter. Te leen via de
secretaris, meer informatie op de website.
c. SBP: bevers hebben moeite met gebouw te vinden voor hun kamp. De vergadering
stelt voor dat ze via de WhatsAppgroep proberen om met een andere beverspeltak
een weekend van gebouw te ruilen.
d. Regiomails komen soms niet aan:
i.
Controleer je spambox. Heb je de afgelopen tijd echt niks gehad, neem dan
even contact op met de secretaris van de regio.
e. Gert-Jan: Gaat Scouting Nederland de statutenwijziging in het kader van de WBTR
faciliteren? Vraag reeds aan het land gesteld, nee dat gaan ze niet. De vraag zal
nogmaals gesteld worden door de leden van de LR. Het is misschien wel mogelijk dat
een groep lokaal een deal sluit met een notaris.
f. Arie: mailadres goed nakijken bij inschrijven voor training!
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11. Sluiting
Beantwoording van vragen zoals beloofd tijdens de vergadering:
Moeten oudervertegenwoordigers, die in de groepsraad zitting nemen, een VOG overleggen?
Daarover zegt het HHR van Scouting Nederland het volgende:
● Artikel 15: Alle leden van de groepsraad inclusief de afgevaardigden dienen ingeschreven te
zijn bij Scouting Nederland. De wettelijke vertegenwoordigers van de jeugdleden zijn niet
contributieplichtig.
● Artikel 97, lid 3 paragraaf e stelt verplichte VOG voor kaderleden.
● Hetzelfde geldt voor artikel 98 lid 2 paragraaf b voor buitengewone leden. Waar ze onder
vallen is dus, voor de VOG-aanvraag, niet relevant.
● Ja, oudervertegenwoordigers worden lid van de vereniging en alhoewel ze niet
contributieplichtig zijn, moeten ze wél een VOG aanvragen en overleggen.
Moeten stichtingsleden ingeschreven worden?:
● Artikel 32 lid 3 van het HHR stelt dat stichtingsbestuursleden lid moeten zijn van Scouting
Nederland.
● Voor de VOG-aanvraag geldt dezelfde redenatie als hierboven minus artikel 15.
● Een stichting kan geen leden hebben. Ze kan wel vrijwilligers hebben die werk voor de
stichting verrichten. Er wordt dan in het HHR ook niets gezegd hierover, maar het verdient de
absolute voorkeur om ze wel (buitengewoon) lid te maken van de groepsvereniging onder de
speltak stichting en voor hen een VOG aan te vragen. Dit vloeit voort uit het feit dat zij
weliswaar geen speltak draaien, maar wel regelmatig aanwezig zullen zijn op het moment dat
er ook jeugdleden aanwezig zijn. Vanuit het oogpunt van voorzichtigheid en ‘er alles aan
gedaan hebben’, is het het beste om vrijwilligers van de stichting in te schrijven. Ook het
informatieblad VOG maakt hier melding van.
Wat met tijdelijke vrijwilligers?
● Een ouder die eenmalig komt helpen bij een spaghetti-avond hoef je niet in te schrijven en
hoeft defacto dus ook geen VOG aan te vragen en te overleggen. Zodra de hulp structureel
wordt, en je moet zelf afspreken wanneer dit zo is, dan verdient het de voorkeur om dit wel te
doen.
● Het is verstandig om met de tijdelijke vrijwilliger wel de gedragscode door te nemen en af te
spreken dat hij of zij altijd samen werkt met een vaste vrijwilliger van de vereniging (die dus
een VOG heeft).
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