Verkiezingen regioraad

Verkiezing van regiobestuursleden
Tijdens de regioraad van 17 mei 2022 stellen de volgende drie regiobestuursleden zich
opnieuw verkiesbaar in hun huidige functie:
- Mark Rosel
Voorzitter regiobestuur
- Erwin v.d. Broek
Coördinator TDB
- Lennard Loomans
Lid landelijk raad
Tevens zijn er drie nieuwe bestuursleden verkiesbaar:
- Jeroen Appel
Coördinator Team Media
- Vivian Baetens
Coördinator Team Spelcoaches en Coordinator TSP
- Michal Sprenkels
Coördinator Team Bestuurscoaches
Alle vrijwilligers van Scouting Nederland die bij onze regio betrokken zijn of in onze regio
wonen, mogen individueel stemmen voor de herverkiezing van het lid Landelijke raad
(Lennard Loomans), ongeacht of tijdens de regioraad het quorum wordt gehaald.
Om het quorum te halen moet er van minimaal de helft van het aantal scoutinggroepen van
onze regio een vertegenwoordiger aanwezig zijn tijdens de regioraad. Er moeten dus
minimaal 17 groepen vertegenwoordigd zijn. Over de volgende bestuursleden wordt slechts
gestemd als het quorum is behaald:
- Mark Rosel
- Erwin v.d. Broek
- Michal Sprenkels
Als het quorum niet wordt gehaald. Worden deze (her)verkiezingen uitgesteld tot de
volgende regioraad.
Tijdens de regioraad van 11 november 2021 was het quorum niet gehaald. Daarom wordt er
op 17 mei, ongeacht of er tijdens de regioraad van 17 mei het quorum is behaald, gestemd
over de volgende bestuursleden:
- Jeroen Appel
- Vivian Baetens
De drie nieuwe bestuursleden stellen zich hieronder voor.

Jeroen Appel, verkiesbaar voor de functie van lid regiobestuur met als
portefeuille: Team Media
Hi! Mijn naam is Jeroen Appel. Samen met mijn vriendin Janne en onze poes Suus woon ik
in Boskoop (iets buiten de Zeeuwse grenzen). Sommigen kennen mij wellicht van Scouting
Bruinisse. Bij de Prinses Margrietgroep ben ik op dit moment actief als (team)leider van de
padvindsters, praktijkbegeleider en groepsvoorzitter. Daarnaast organiseer ik met een leuk
team ieder jaar een HIT in Zeeland; de Treasure Hunt.
Ruim een jaar geleden heeft Mark mij gevraagd om aan te sluiten bij het nog op te richten
Team Media. Tijdens de Wereld Jamboree in 2019 heb ik mee mogen werken als fotograaf
van het team ‘Visual Media’. Fotografie is een grote hobby en het leek mij leuk om deze
ervaring ook in te zetten voor de regio.
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En zo geschiedde het. Helaas zorgde de pandemie ervoor dat het team niet direct vol in
actie heeft kunnen komen. De ruimte die daardoor ontstond is gebruikt om samen te werken
aan het opfrissen van de nieuwsbrief en het ontwikkelen van een nieuwe website. Begin dit
jaar heeft Mark mij namens het bestuur gevraagd om de rol van coördinator van hem over te
nemen. Een mooi en leuk compliment!
Nu Mark het team heeft samengebracht en opgestart hoop ik de inzet van het team verder
uit te bouwen. Het is een team toppers met ieder een eigen kwaliteit. Ik wil er naar streven
dat het team zoveel mogelijk bezig kan zijn met mooie dingen maken en publiceren. Scouts
maar vooral ook niet-Scouts laten zien wat een gave en interessante dingen wij beleven
binnen de regio. Overleg en mailtjes wil ik tot een minimum beperken zodat er meer tijd is
voor precies dat; Scouting in Zeeland voorzien van een mooi podium.

Vivian Baetens, verkiesbaar voor de functie van lid regiobestuur met als
portefeuille: Team Spelcoaches en Team Spel en Programma
Mijn naam is Vivian Baetens en als 11 jarig meisje ben ik als gids begonnen bij een
scoutinggroep in Tilburg. In 1992 heb ik de overstap gemaakt naar de welpenleiding van De
Watergeuzen in Vlissingen waar ik destijds aan de zeevaartschool studeerde.
Intussen zijn we bijna 30 jaar verder en heb ik afwisselend leiding gegeven aan bevers,
welpen en dolfijnen.
Ik ben daarnaast aan de slag gegaan bij het TSP bevers, recent heb ik ook de taak van
Jeffry als coördinator voor de TSP-teams overgenomen. En omdat nee zeggen niet altijd
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mijn sterkste kant is heb ik daarnaast een aantal landelijke klussen gedaan zoals de
Landelijke Beverdoedag in 2010 en de Scout-In.
Sinds een jaar of drie ben ik ook als spelcoach aan de slag, afgelopen jaar ben ik
coördinator van het team geworden en werd ik gevraagd door het regiobestuur.
Ik denk dat mijn ruime ervaring op verschillende niveaus een goede aanvulling kan zijn op
het huidige bestuur. Ik vind het belangrijk dat regioteams zichtbaar, herkenbaar en vooral
benaderbaar zijn voor iedereen binnen de regio, maar ook daarbuiten. Met onze
spelcoaches hebben we een uniek team binnen de regio.

Michal Sprenkels, verkiesbaar voor de functie van lid regiobestuur met
als portefeuille: Team Bestuurscoaches
Mijn naam is Michal Sprenkels en ben lang geleden in 1995 als 5-jarige begonnen als Bever
bij de EOS/St. Hubertus groep in Terneuzen. Van 2007 tot 2020 ben ik leiding geworden
achtereenvolgens bij de Welpen vervolgens de Scouts en tot slot de Explo’s. Tevens ben ik
naast leiding in 2015 voorzitter van de EOS geworden. Vanuit deze functie regelmatig naar
de regioraad gekomen en zo in contact gekomen met de regio.
Ik ben begonnen als Regioambassadeur voor de Zeeuws-Vlaamse groepen. Na dit een
aantal jaar gedaan te hebben ben ik ook begonnen als Bestuurscoach. Binnen dit team heb
ik de taak van coördinator op me genomen. Inmiddels doe ik dit al een aantal jaar en hebben
we het afgelopen jaar afgesproken dat ik vanuit deze functie ook zitting neem in het
regiobestuur.
Ik vind het belangrijk dat we als regio altijd klaar staan voor alle groepen en op alle vlakken.
Daarom is het team van Bestuurscoaches een aanvulling voor de regio omdat de
bestuursondersteuning vaak minimaal aanwezig was. Via dit team zijn wij vaak bezig om
deze ondersteuning te vergroten. Dit is van belang om groepen weer net dat extra stapje
vooruit te kunnen laten zetten.
Binnen het Regiobestuur is het net zo belangrijk om dat extra stapje vooruit te zetten. Vanuit
mijn ervaringen binnen mijn eigen groep hoop ik mijn bijdrage te kunnen leveren om
zodoende ook met het regiobestuur verder te kunnen ontwikkelen.
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