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Presentatie door gastgroep
Voorafgaand aan de Regioraad verzorgt Tanja Platschorre een korte presentatie over Scouting
WeWeKabo waar wij deze avond te gast zijn.

Opening, mededelingen en verslag vorige Regioraad (23 mei 2017):
•
•
•
•

De voorzitter opent de vergadering. Slechts 14 van de 36 groepen is vertegenwoordigd. Het
benodigde quorum is niet aanwezig. Hierop sluit de voorzitter de vergadering en heropent de
vergadering. E.e.a. conform de statuten van Stichting Scouting Zeeland.
De agenda wordt vastgesteld met de aanvulling dat de nagezonden begroting van Scout Centrum
Zeeland besproken wordt bij het agendapunt Begroting 2018.
Het verslag van de vorige Regioraad wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
Er zijn geen mededelingen.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Begroting 2018
Eén van de aanwezigen is niet in de gelegenheid geweest om (conform de in mei geïntroduceerde
nieuwe werkwijze regioraad) vooraf digitaal vragen te stellen over de begroting 2018, omdat hij de
stukken alleen op papier ontvangt. De betreffende vragen worden door de penningmeester alsnog
beantwoord. Daarmee is de begroting 2018 vastgesteld. Voor de eindafrekening 2017 wordt een
kascommissie benoemd, bestaande uit; George Meij en Michal Sprenkels.
Van de gelegenheid wordt ook gebruik gemaakt om de nagestuurde begroting 2018 van het Scout
Centrum Zeeland te bespreken. Na beantwoording van een aantal vragen door de penningmeester
van SCZ, wordt de begroting 2018 goedgekeurd. Voor de eindafrekening 2017 wordt een
kascommissie benoemd, bestaande uit; Huub van de Zande en Karin Mijnders.
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Terugkoppeling uit regioteams
Team regioambassadeurs (door Michal Sprenkels)
De regioambassadeurs komen 1x per half jaar bij elkaar. Onderling houden zij veelvuldig contact via
de What’s app. Het team is nu 2 jaar actief en de ambassadeurs weten elkaar te vinden als zij elkaar
nodig hebben. De introductie van regioambassadeurs en werkwijze is nu al succesvol gebleken. Zij
hebben al diverse groepen ondersteund in uiteenlopende situaties. Michal geeft aan dat hij over een
jaar zijn rol als regioambassadeur wegens drukke privé aangelegenheden wil neerleggen. Er is nu een
vacature.
Team spel & programma (door Gerben Nouse)
Er is een vacature bestuurslid/coördinator TSP. Desondanks lopen de activiteiten van het team
succesvol door. Echter een goede coördinatie wordt gemist. De waardering door de Zeeuwse
groepen van de verschillende activiteiten worden goed gewaardeerd. Belangstellenden voor de
vacature kunnen zich melden bij het bestuur.
Team deskundigheidsbevordering (door Mark Rosel)
• Een eerstejaars MBO stagiaire van Scalda Sociaal Cultureel Werk is gestart bij de Kazan de Wolf
groep. De eerste ervaringen zijn positief. Er zijn voor studenten 2 instroommomenten per jaar.
Momenteel zijn 4 studenten gestart.
• Mark heeft het team Houthakkerskamp ondersteund bij de ontwikkeling van andere werkvormen voor het theoriegedeelte van het lesprogramma van het HHK.
• De training voor teamleiders wordt weer voorbereid. Het betreft een weekend onder leiding van
3 trainers waarin met name ideeën en ervaringen met elkaar worden uitgewisseld. Deze training
wordt elk jaar als erg waardevol gewaardeerd.
• Binnenkort staat de workshopavond gepland. Er zijn al 31 inschrijvingen. De workshops zijn;
vinden en binden, EHBO, Spelkwaliteit, Nautische workshop, omgaan met pesten.
Team spelcoaching (door Jim van Belzen)
Dit team is nog volop in ontwikkeling. Zij zijn voor de zomervakantie gestart met 4 personen
waarvan er 3 tevens regioambassadeur zijn. Zij zijn allen opgeleid door Scouting Nederland. Doel is
groepen ondersteunen bij het introduceren van een spelvisie binnen je groep door onder andere het
spelprogramma “Power up your game”. Zij hebben dit spel bij één groep met positieve ervaringen
gespeeld.
Team vinden en binden (door Gerben Nouse)
Het team heeft samen een training gevolgd. Het geplande regiocafé in september stond in het teken
van vinden en binden, maar is helaas wegens te weinig belangstelling niet doorgegaan. Het team
gaat zich inspannen om haar activiteiten bij groepen te introduceren. Doel is om meer vrijwilligers te
werven en huidige vrijwilligers te behouden.
Team bestuurscoaching (door Michal Sprenkels)
De training bestuurscoaching is volledig ontwikkeld. Trainers zijn beschikbaar. Het team is op zoek
naar een bestuur van een groep die zich wil laten coachen in haar ontwikkeling. Vooralsnog zijn er
geen aanmeldingen. Tijdens de komende ZESC zal er een workshop gegeven worden om de bestuurscoaching te promoten.
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Landelijke Raad
Paul van der Meer, regio afgevaardigde voor de Landelijke Raad, geeft een uitvoerige presentatie op
de bespreekpunten voor de LR van 9 december. Inmiddels is die presentatie ook verzonden aan alle
groepen. Besloten wordt om in petit comité de bespreekpunten en de reactie van de regio daarop te
bespreken. Aanvullende vragen en/of opmerkingen kunnen worden gemaild aan
landelijkeraad@scoutingzeeland.nl

Vacatures in de regio
Binnen de regio bestaan een aantal vacatures waarvoor het bestuur naarstig op zoek is naar invulling.
Profielen van de functies worden geplaatst op de website. De vacatures zijn;
• Bestuurslid met aandachtsgebied vinden en binden (vrijwilligers)
• Bestuurslid en tevens coördinator TSP
• Diverse communicatiemedewerkers
• Penningmeester
• Afgevaardigde namens de regio voor de Landelijke Raad
• Regio ambassadeur

Sluiting
Conform planning en agenda sluit de voorzitter de vergadering met de mededeling dat de volgende
Regioraad plaatsvindt op 15 mei 2018. Wij zijn dan te gast in de nieuwe accommodatie van de
Meester Bakkergroep in Zierikzee.

Waarderingstekens
Aansluitend aan de regioraad zijn er waarderingstekens uitgereikt aan;
✓
✓
✓
✓

Tanja Platschorre
Rik Hengeveld
Alwin van Ombergen
Karin Mijnders

bronzen waarderingsteken
zilveren waarderingsteken
zilveren waarderingsteken
zilveren waarderingsteken

Eerder al ontving Huub van de Zande ook het zilveren waarderingsteken.
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Informele deel Regioraad / Meisjes in Scouting
In het informele deel van de regioraad is, na een presentatie van Wendy Beenakker (lid landelijk
bestuur Scouting Nederland), geanimeerd gesproken en gediscussieerd over de rol van meisjes in
Scouting.
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