Verslag van de regioraad d.d. 11 november 2021
Aanwezig:
Prinses Margrietgroep: Tamara Kik
Scouting ’t Jagertje Hulst: Fons Hiel
Ridder van de Maelstede: Elia ter Wisscha
EOS St. Hubertus/Gosaha: Erik van Duyn
Zandkreekgroep: Serge Nijssen
Scouting de Vier Ambachten: Steven Groenewoud
Scouting Deltagroep: Alex Dijkstra, Handoyo Schuhmann, Andy Martherus
Lodewijkgroep Sas van Gent: Monica Heijnsdijk
Berdenis van Berlekomgroep: Jörgen van Delft
Karel Doormangroep: Rob Hoppenbrouwers
Mr. Bakker: Stephan van der Meer
Ridder Boudewijngroep: Jeroen Boone en Jesse Mijnders
Scheldezwervers: Jim van Belzen
Heenetrecht: Margo Moolenaar
Doormangroep: Laurens Voncken
Watergeuzen: Mayke van der Kamp
Regio-bestuursleden: Mark Rosel, Paul van der Meer, Erwin van den Broek, Jeffry Stofferis, Henk de Keijzer, Vivian Baetens, Jeroen Appel.
Groepsloos: Elna Dert en Wouter Dert
Afwezig met kennisgeving: Koos van Rijn, Lennard Loomans, Blauwe Jungle,
Verslag: Elna Dert
1. Presentatie door gastgroep Ridder Boudewijngroep
De groep is 86 jaar oud. Ze hebben momenteel 25 welpen en 12 zeeverkenners, geen wilde vaart, 5
lelievletten 1 motorboot.
2. Opening, quorum, mededelingen, vaststellen verslag vorige regioraad.
Mark opent de vergadering. Hij bedankt de Ridder Boudewijngroep voor de gastvrijheid. Er zijn 16
groepen vertegenwoordigd (fysiek 6 digitaal 10). Het quorum is net niet gehaald. (Totaal 34 groepen,
waarvan de helft aanwezig moet zijn om te kunnen stemmen).
De voorzitter concludeert dat er per groep niet gestemd kan worden.
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
Valarie de Witte is gestopt als secretaris. Wij zoeken een nieuwe secretaris.
3. Rondvraag
Geen vragen
4. A. Financiën, update
Paul vertelt dat er binnenkort een heldere uitleg op de website verschijnt over het Scouting Zeeland
Fonds. Er zijn 2 aanvragen geweest voor dit Fonds: 1 voor een ledenwerfactiviteit en 1 voor een
waarderingsteken. Ze zijn beide toegekend.
De admiraliteit mag jaarlijks max. 500 euro declareren. De regio gaat de volgende kosten betalen:
contributie SN, bankkosten en CWO passen (voor examinatoren).
B. Begroting 2022 Scouting Regio Zeeland
Geen vragen over deze begroting ontvangen. Bij deze is de begroting vastgesteld en goedgekeurd.
C. Instellen kascommissie Scouting Regio Zeeland.

Er blijft steeds 1 persoon in deze kascommissie zitten en 1 nieuwe erbij. Voor Brent Verpaalen is het
de tweede keer en Jeroen Rust is nieuw.
5. Nieuws uit de regioteams en admiraliteit
TDB (team deskundigheidsbevordering)
Erwin: We hebben net de module- en teamleiderstraining achter de rug. Er waren 2 trainers ziek,
hierdoor moesten er deelnemers worden afgebeld. De modules die in de avond zouden worden gegeven, worden tijdens de workshopavond gegeven. Op 29 januari geven we de introductie-avond
voor leidinggevenden. Op 18 maart is er weer een hybride workshopavond.
Er komen digitale trainingen beschikbaar op de SN website, Module 8 veiligheid (gemaakt door het
Zeeuwse trainingsteam) is nu al beschikbaar.
EHBO-training loopt erg goed. Als je interesse hebt: tdb@scoutingzeeland.nl.
TSP (team spel en programma)
Vivian en Jeffry gaan dit team samen coördineren:
- Vivian is contactpersoon voor het TSP-team noord, voor de bevers noord en zuid, en Houthakkerskamp;
- Jeffry is contactpersoon voor het TSP-team zuid, TSP-Roverscouts en Zesc
Volgende week overleg de roverscouts. Huub gaat stoppen als adviseur voor dit team.
De welpenactiviteit-zuid is geweest met 117 welpen. De Sureac was op 23-24 oktober ook met ruim
100 deelnemers. De grote bever doe dag is in juni 2022 op het Scoutcentrum. Vragen? Stuur een email naar tsp@scoutingzeeland.nl
TRA (team regio ambassadeurs)
We hebben momenteel een heel actief team, dat heel nauw betrokken is bij de groepen. Ook onderling hebben de ambassadeurs goed contact. De meeste groepen weten hen gelukkig te bereiken. De regio-ambassadeurs worden regelmatig uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het uitreiken
van waarderingstekens, bij een jubileum of een open dag. Dit zijn voor hen hele leuke uitnodigingen, maar ze worden ook uitgenodigd om te komen praten over minder leuke dingen die gebeuren bij Scouting. Ook dat hoort bij hun functie. Als groepen hulp, advies of informatie nodig hebben leggen de ambassadeurs meestal contact met andere regio-medewerkers of mensen van
Scouting Nederland. We hebben al verschillende groepen geholpen met hulpvragen.
Dus heb je iets te vieren of heb je vragen, neem contact op met het team: tra@scoutingzeeland.nl
Team Bestuurscoaches
Michal: op 11 december a.s. is er een training voor bestuursleden (NietDirekt-LeidingGevenden-training) en op 18 maart geven we een workshop. Je kan de bestuurscoaches ook benaderen voor een
individueel bestuurscoachingstraject (email: bestuurscoaches@scoutingzeeland.nl)
Vraag: Hoe zinvol het is om een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Aansprakelijkheid en verzekeringen in zijn algemeenheid vinden we een goed onderwerp voor een workshop!
Team Spelcoaches
Vivian: momenteel zijn er 4 spelcoaches. Heb je tips en tricks nodig? Mail naar spelcoaches@scoutingzeeland.nl. Op landelijk niveau heeft Vivian samen met Zoë Melief een workshop gegeven m.b.t.
spelcoaching.
Vraag van Monica over de geldigheid van EHBO-certificaat: Binnen 1 jaar na het halen van de theorie
de praktijk training doen. Het praktijk certificaat is 2 jaar geldig.
Team Vinden en Binden
Straks op de agenda
Team Media
Jeroen: Leuk dat activiteiten en groepen het team weten te vinden. We kunnen niet op alle verzoeken ingaan, dat heeft sowieso met de beschikbaarheid van de teamleden te maken maar ook of
het nieuwswaarde heeft en of het iets is wat wij willen delen. Als dit team meer leden heeft, kunnen
ze ook aan meer wensen voldoen. Er is een vacature voor een grafisch vormgever.
De nieuwsbrief is vernieuwd. Daar is veel overleg over geweest. Tussen de 30-40% leest de nieuwsbrief. Hij wordt beter gelezen dan voorheen. Voor langere artikelen is er de knop verder lezen,

waarmee je naar de website van de regio wordt geleid om de rest van het artikel te lezen. We krijgen
veel leuke feedback op de nieuwsbrief. Als je iets wil publiceren kan je een mailtje sturen naar:
nieuwsbrief@scoutingzeeland.nl .
De vernieuwing van de website gaat goed. Begin volgend jaar gaat hij live.
Er is een huisstijlhandleiding gemaakt en is rondgestuurd naar regiomedewerkers.
Team Scouts4Science
Jim: Dit team heeft leuke activiteiten waarmee scoutinggroepen spelenderwijs de wetenschap kunnen helpen met het onderzoek naar de routes die zwerfafval afleggen en de “Plastic Soup” vormen.
Hiervoor voor zijn kisten met materialen beschikbaar. Tot nu toe zijn er door groepen 50 waterlijnmetingen en 15 sleepnetmetingen gedaan. Jim helpt de groepen desgewenst bij het uitvoeren van de
activiteiten (info@scouts4science.nl). Ze kunnen ook aansluiten bij grote regio-activiteit, zoals pinksterkampen en de Zesc. Ze zijn ook gevraagd voor het Nawaka, bij de tent duurzaamheid.
Er wordt nagedacht over een kist op landelijk niveau. De methode staat al op de website, dus groepen buiten onze regio kunnen er al wel mee aan de slag.
Admiraliteit
Volgende week donderdag is er een admiraliteitsraad. In de nieuwsbrief over de landelijke zeilwedstrijden staat te lezen dat de Karel Doorman wederom prijzen heeft gewonnen.
CWO-examens worden vanwege Corona bij de groepen zelf afgenomen, met veel positieve resultaten. Er wordt op deze manier wel veel van de examinatoren gevraagd.
Vraag uit de regioraad: Komt er een cursus klein vaarbewijs? Antwoord: Het NTC is bezig om dit te
organiseren en de Karel Doormangroep organiseert dit ook voor de groep.
6. A. Scoutcentrum Zeeland, nieuws
Wouter Dert: Er staan weer activiteiten gepland (Zewaka, jubileumkamp Scoutcentrum, Zesc). Er zijn
besprekingen met Staatsbosbeheer over een uitbreiding van het Scoutingcentrum aan de noordkant.
Daar komt misschien 200 ha beschikbaar bij de grote steiger.
Als je een ligplaats nodig hebt voor je boten, is dit meestal, na overleg, mogelijk. Kamperende groepen met boten hebben voorrang, maar meestal is er wel plaats. De grote steiger mag ook gebruikt
worden van het Waterschap. Het SCZ doet daaraan het onderhoud. De grote steiger is ingekort. De
diepgang is nu ca. 1,2 m.
B. Begroting SCZ vaststellen
Geen vragen of opmerkingen. Bij deze vastgesteld.
C. Kascommissie SCZ benoemen
Wie wil er in de kascommissie. Jim (2e keer) en Michal (nieuw).
D. Benoeming Toine Witters als bestuurslid SCZ
De benoeming moet (volgens de statuten van het Scoutcentrum) via de RR. Er is niemand die een
schriftelijke stemming wil en niemand heeft bezwaar tegen de aanstelling van Toine. Bij deze is er de
goedkeuring dat Toine lid mag wordt van het bestuur van het SCZ.
7. (klankbordgroep) Landelijke Raad 11 december 2021 (bespreekpunt)
Paul v.d. Meer geeft een presentatie van belangrijkste punten die behandeld gaan worden in de Landelijke Raad.
- Per 1 december hebben vrijwilligers bij Scouting nog maar 1 VOG nodig die geldig is voor alle niveaus. Wel moet je dan iedere 3 jaar een nieuwe VOG aanvragen. Plusscouts hebben ook een
VOG nodig.
- De scoutingloterij gaat stoppen, hiervoor in de plaats komt de Grote Clubactie. Ook andere verenigingen kunnen daaraan meedoen. We vinden het jammer dat de scoutingloterij stopt. Vraag
uit de RR: Is het een idee om als Scouting Zeeland zelf een verkoopactie te organiseren? Groot inkopen en met winst verkopen. Veel groepen doen dat zelf al. We zullen er eens over nadenken.
- Steiger voor Nawaka. In 2018 was er 12.000 euro over van het Nawaka. Dit zou gebruikt worden
voor de ontwikkeling van de steiger. Het inschrijfgeld is volgend jaar weer duurder.

We zoeken nog mensen voor de klankbordgroep landelijke raad: 2x per jaar kan je meedenken over
de plannen van Scouting Nederland. Je kunt je aanmelden bij Lennard Loomans.
8. A. (her)Verkiezingen Paul van der Meer als plv. afgevaardigde LR, Vivian Baetens en Jeroen Appel
als bestuursleden
Doordat het quorum niet is behaald, kan er door de groepen niet gestemd worden op Vivian en Jeroen. Dat doen we de volgende RR. Er kan wel gestemd worden op Paul, als plaatsvervangend lid
Landelijke Raad, omdat dit een individuele stemming is.
Het toeval wil dat er ook een waarderingsteken door Regio Scouting Zeeland is aangevraagd voor
Paul van der Meer. De Gouden Vos wordt uitgereikt. Van harte gefeliciteerd!
PAUZE
B. Uitslag verkiezingen
Met alle (24) stemmen voor wordt Paul herkozen tot plv. afgevaardigde LR.
9. A. Het nieuwe team Vinden & Binden
De eerste versie van het team Vinden & Binden is ca. 5 jaar geleden opgericht nadat uit een inventarisatie tijdens een regioraad was gebleken dat groepen het vinden en binden van vrijwilligers het belangrijkste speerpunt vonden in het beleid van de regio.
Vorig jaar is het team V&B uitgebreid omdat er in de regioraad is besloten een bestemmingsreserve
aan te houden voor de aanschaf van promotiemateriaal en de ondersteuning van groepen bij de werving van jeugdleden. In dat proces van zoeken naar nieuwe teamleden zijn er ook nieuwe vrijwilligers
gevonden die groepen willen ondersteunen bij het vinden en binden van vrijwilligers en is er bovendien een denktank ontstaan. Bovendien zijn er leden van het voormalig PR-team Walcheren aangesloten bij het team V&B, waardoor het team nu fors is uitgebreid.
Het team V&B bestaat momenteel uit 2 subteams en een denktank. Het ene subteam adviseert en
helpt groepen bij het vinden en binden van vrijwilligers. Het andere subteam adviseert en helpt groepen bij het werven van jeugdleden en beheert de materialen die regio daarvoor heeft. De denktank
bedenkt regionale acties om zowel vrijwilligers als jeugdleden te vinden. Die acties voeren de leden
zelf uit, soms samen met andere regioteam zoals het team Media.
Het subteam vrijwilligers:
- geeft workshops rond het thema vinden en binden van vrijwilligers;
- helpt actief groepen bij het vinden en binden van vrijwilligers (maximaal 2 groepen tegelijk) na
deelname aan de workshops;
- informeert en adviseert groepen ad hoc bij vragen.
Het subteam jeugdleden gaat:
- workshops geven over: 1. “Tijd voor avontuur”; 2. GPS (GroeiPotentie Scouting) 3. wervingsacties
zoals opendagen, vriendjes/vriendinnetjesdagen of promotie maken op braderieën en Koninginnedag en het adviseren in het gebruik van (social) media en promotiemateriaal.
- materialen aanschaffen en beheren die groepen kunnen gebruiken voor wervingsactiviteiten en
spreekbeurten.
- groepen helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van wervingsactiviteiten. Lopende projecten van
de denktank;
- Het vertonen van de promotie dia die momenteel in verschillende Zeeuwse bioscopen draait (overgenomen van het PR-team Walcheren).
- De Zeeuwse promofilmpjes.
De regiomedewerkers van dit team vinden het erg leuk om je te helpen. Ze kunnen 2 groepen tegelijk
helpen. Als je contact met ze op wilt nemen kan dat via vindenenbinden@scoutingzeeland.nl
Nog enkele praktische zaken die je via het Team Vinden en Binden kan (proberen te) regelen:
- Als je flyers wil afdrukken, kan je een verzoek (samen met USB met format) indienen;
- Materialen, die de regio ook kan gebruiken, aanschaffen;

- Leuke groepsoverschrijdende-activiteiten.
De Filmwedstrijd is ook georganiseerd door dit team. Er zijn 4 aanmeldingen binnen. 2 van Zuid en 2
van Noord. In de eerstvolgende nieuwsbrief wordt de winnaar bekend gemaakt.
B. Voorstel aanschaf materialen (stemmen en bespreken)
Er is een budget beschikbaar van € 10.000,00.
De bedoeling is om 2 kisten te maken, 1 voor noord en 1 voor zuid. In die kisten zitten vlaggen, flyers
en banners die je in een frame kan hangen. Op de banners staan foto’s van activiteiten uit onze regio. Er zitten ook ideeën in voor een open dag voor jeugdleden en ouders.
De kosten voor de kisten met inhoud bedragen € 516,00 in totaal. Doordat het quorum niet is gehaald, kunnen we nu niet stemmen. Mark is benieuwd wat men ervan vindt.
Iedereen vindt het een goede en nuttige investering. Volgende regioraad gaan we hierover stemmen.
10.Project Tijd voor Avontuur

Tijd voor Avontuur wordt georganiseerd door Scouting Nederland in samenwerking
met het Wereld Natuur Fonds.
Samen willen Scouting Nederland en het Wereld Natuur Fonds ervoor zorgen dat
kinderen en jongeren een te gekke dag beleven én dat we samen helpen om de bossen en de dieren die er wonen te helpen. Hoe? Door met z’n allen vóór 2050 een biljoen bomen en planten te beschermen. Samen maken we het verschil!
Dit project is de opvolger van “Laat je uitdagen” en duurt 5 jaar.
Na 10 jaar “Laat je uitdagen” is het tijd voor een nieuwe ledenwervingscampagne. Scouting heeft
door Jongerenbureau Coen een onderzoek laten uitvoeren naar de beste manier voor ledenwerving
voor Scoutinggroepen. Daaruit kwam Tijd voor Avontuur. We noemen het geen campagne meer,
maar een evenement, dat elke groep kan organiseren op een voor de groep geschikt moment. Naast
dat de materialen rond het evenement er fris en modern uitzien, is de aanpak ook nieuw.
Niet Scouting staat centraal in dit evenement, maar toffe en uitdagende activiteiten die de aandacht
trekken van kinderen tussen 9 en 14 jaar.
Er is samenwerking gezocht met het Wereld Natuurfonds.
Het doel is:
- Meer scoutingleden;
- Kinderen die activiteiten doen voor een beter milieu;
- Geld te bestemmen voor bijv. het Wereld Natuurfonds, zodat zij bomen kunnen planten.
Je biedt kinderen een programma waar je geld voor vraagt en doet tevens iets voor het milieu.
Website: Tijd voor Avontuur - Home (tijd-voor-avontuur.nl)

