Agenda
Datum & tijd:16 november 2022
● 19:30 uur - 20:15 uur: Brainstormsessie Meerjarenbeleid Scouting Nederland
● 20:30 uur - 22:00 uur: Regioraad
Locatie: Scouting Jeanne D’Arc Halsteren (De Beeklaan 14, 4661 RK Halsteren)
En online te volgen via meet.google.com/fve-qabi-nci
Brainstormsessie Meerjarenbeleid Scouting Nederland
Vanuit Scouting Nederland wordt er voor onze regioraad een brainstormsessie georganiseerd:
In het jaar 2023 staan we voor de uitdaging een nieuw meerjarenbeleid vast te stellen voor
de jaren 2024 – 2025. Zoals ook toegezegd in de landelijke raad van juni willen we daarvoor
input halen uit de vereniging. Hoe blijven we een gezonde vereniging die toekomstproof is?
Wat vinden jullie daarbij belangrijke thema’s om in de komende jaren extra aandacht aan te
besteden?
Hierbij nodigen we alle leiding, bestuur, stamleden, vrijwilligers, … uit om hierbij aanwezig te zijn. Na
afloop van de brainstormsessie zijn ze ook van harte welkom om de regioraad mee te volgen!
Regioraad:
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Opening om 20:30 uur
Notulen vorige RR 18-05-2022
Herverkiezingen1:
○ Tjerk (secretaris)
○ Suus (spel en programma)
Update meer-dan-mijn-groep
○ Bestuurscafé
○ Nieuwe datum bestuurscafé januari (+thema)
○ Bezoek groepsraden
○ VOG-beleid
Updates financiën
○ Balansoverzicht
○ Activiteiten
Updates Scouting Academy
Updates Spel en programma
Update Landelijke Raad
Rondvraag
Sluiting rond 22 uur

Kandidaten kunnen zich tot 2 november melden door te mailen naar voorzitter@scoutingwestbrabant.nl

Notulen
Datum & tijd:16-11-2022
Locatie:Scouting Halsteren
Aanwezig:
Markiezaatsgroep, Scouting Andriessen (Oud gastel), Baden-Powell Roosendaal, Scouting Jeanne
d’Arc (Halsteren), Menno van Coehoorn, Scouting prinses Irene Roosendaal, Lucht Scouting Seppe,
Delmo groep, Schelde stam, Sint-Jan (Sprundel)
Namens het bestuur: Wouter, Suus, Arie, Tim, Tommy en Corné
Afwezig met kennisgeving:Scouting Ossendrecht, Scouting Sint-Jan Roosendaal, Tjerk (secretaris),
Joyce (plv. lid LR)
Afwezig zonder kennisgeving: Driestromengroep Numansdorp, Fridtjof Nansen, Jan Batoen Groep,
Scouting Hoogerheide, Scouting Oudenbosch, Scouting Petrus en Paulus, Scouting Steenbergen,
Scouting Wouw, Scouting Zevenbergen, Scouting Hoeven en Suanablake Goudswaard
Voorzitter:Wouter
Notulist:Tim
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Opening om 20:30 uur
Notulen vorige RR 18-05-2022
○ Aangenomen
Herverkiezingen:
○ Tjerk (secretaris)
■ 10 ja, 0 nee, 0 blanco.
■ Hangende de bevestiging tijdens de volgende regioraad vanwege
ontbreken quorum herverkozen.
○ Suus (spel en programma)
■ 9 ja, 1 nee, 0 blanco
■ Hangende de bevestiging tijdens de volgende regioraad vanwege
ontbreken quorum herverkozen.
Update meer-dan-mijn-groep
○ Wouter geeft uitleg over de presentatie over de meer-dan-mijn-groep. En dat
we de presentatie bij de groepsraden willen komen geven in het komende
jaar.
○ Bestuurscafe minder groot stuk formeel, volgende keer ook niet direct na de
zomer. Volgende kan bij scouting Oud Gastel.
○ Voor activiteiten eventueel een echte bijeenkomst om dingen te stroomlijnen
en door te nemen wat iedereen van plan is. Dus voornamelijk belangrijk bij
activiteiten als de afgelopen spooktocht en vossenjacht. Na activiteiten
evaluatie formulieren versturen.
○ Hoe werkt het met subsidies. Wie heeft het al uitgezocht kunnen we elkaar
helpen.
○ Vragen voor het bestuurscafe doorsturen. Zodat we het er dan kort formeel
over kunnen hebben. Daarna los hierover hebben.
○ Forum-achtige module op de site om te kunnen discussiëren over
onderwerpen.
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Bestuurscafe verplaatst naar 24 maart
Wouter geeft nog een korte verduidelijkingen rond VOG beleid. Hoe kon het
mis gaan? Conclusie: De toon van de eerste mail was te dreigend. Maar
iedereen staat nog wel achter het gekozen beleid
○ Mee nemen naar landelijk raad of er gevolgen kunnen zijn voor de groep
voor geen VOG beleid hebben
Updates financiën
○ Financiën gaat goed. Activiteiten worden gratis aangeboden. Hierdoor gaan
we dit jaar wel een min draaien. Maar dit was begroot en voor gespaard de
afgelopen jaren
Updates Scouting Academy
○ Arie geeft update over komende trainingen. Zie voor de planning de website
en SOL.
Updates Spel en programma
○ Zoals hierboven. Aanvulling: Ander naam voor scoutmars deze naam heeft
een te oubollig karakter en/of te leger-achtig
Update Landelijke Raad
○ Volgende bijeenkomst Evaluatie nawaka plus financiële gevolgen en wie dit
gaat opvangen
○ Landelijke Contributie verhoging dit jaar vastgesteld op €0,70. Alvast
waarschuwing voor volgend jaar de contributie verhoging is normaal
gekoppeld aan de inflatie. Als ze dit dus aanhouden komt er volgend jaar een
enorme verhoging.
Rondvraag
○ Pascal presentatie beschikbaar over lhbti beschikbaar meer informatie via
Scouting Baden-Powell De komt ook naar de info mail.
Sluiting
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