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Notulen Regioraad 1 ‘22-’23 Regio ZON  
Aanwezig: Gerard van Rijn, Simone Hooimeyer (Scouting Beuningen ’76), Lykle Bakker (Karel de 

Stoute), Erwin Beckers (scouting Langenboom), Aafke Vlaming (NovioMagusstam), Dennis van 

Werkhoven (scouting Weurt), Wouter Dubbeldam, Menno Rietveld, Peter Dekkers – (regio ZON), 

Wiebo Hobma (sc. Nederland), Loes van Dommelen, Jordi van Nistelrooij (bestuur regio ZON) 

Digitaal aanwezig:  Erik Mes (scouting Lent) 

Afwezig met kennisgeving: Marlies Rosier  (scouting Paul Kruger) 

   
Agenda Items  

1. Opening  

a) Welkomstwoord  

Welkom om de 1e regioraad van seizoen 2022 – 2023 

b) Vaststellen voorzitter en notulist der vergadering  

Jordi zit de vergadering voor, Loes zal notuleren.   

c) Vaststellen Quorum  

Er zijn 6  groepen aanwezig, hiermee is het quorum niet gehaald. Punten die ter 

stemming liggen komen volgende keer terug voor de tweede ronde. Punten waar vorige 

regioraad over gestemd is worden opnieuw ter stemming gebracht. Voor deze punten is 

het quorum niet meer nodig.   

d) Inbreng Additionele agendapunten en ingestuurde vragen  

Steun vragen voor wouter als landelijke raadslid.  

e) Vaststelling Notulen Regioraad 21 juni 2022 (Bijlage 2)  

geen opmerkingen – notulen is akkoord.  

 

2. Hoe gaat het met jouw groep?   

Sc. Weurt: grotere scoutsgroep, welpen beginnen te groeien. Uit de open dag zijn nieuwe 

inschrijvingen gekomen.  

Sc. Beuningen: gaat goed, tweede bevergroep start komende zaterdag. Simone komt voor 

de eerste keer naar de regioraad, er zijn wat wisselingen in het bestuur.  

Scoutsteam: BBQ is afgelast vanwege te weinig aanmeldingen. Weinig scoutsleiding bij de 

seizoens opening 11 september.  Zoeken dringend uitbreiding van het scoutsteam, een 

penningmeester en extra handen die mee willen organiseren voor de RSW (oa catering!) 

Noviomagusstam: Bijna officieel opgericht, notariskosten zijn hoog. Leuk nieuw bestuur voor 

komend jaar. Intromarkten van RU en HAN was een succes. Verwachten dit jaar door te 

groeien in ledenaantal.  

Landelijke raadsvertegenwoordiging: (Wouter) zoekt naar hoe dit goed op te pakken, en 

hoe vertegenwoordig je een regio waar weinig mensen op de regioraad zijn.  

KdS: afgelopen weekend overvliegen, veel explorers wilden staf worden. Veel van de teams 

zijn versterkt met nieuwe leiding.  

sc. Langenboom: Met een  “noodscenario” begonnen, enorm leiding tekort dit jaar. 
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Bestaande leiding draait nu dubbele shifts, ondanks dat met een groep explorers gestart 

(potentiële staf!).  Tip van Kds: wij hebben een boekje voor explorers die leiding willen 

worden, met alle info over de groep en leiding te zijn.  

Komend weekend bestaat sc. Langenboom 20 jaar, vieren dit met een jubileumweekend.  

Sc Lent: zijn ook weer gestart, bezetting bij welpenstaf is krap, niet iedereen is er elke 

zaterdag. Er zijn wat gesprekken met nieuwe mensen. Ook bezig met “groepsgevoel” creëren 

tussen leiding onderling. Afgelopen groepsraad besloten om de scoutsleeftijd wat op te 

schalen naar 11 jaar (ipv 10), om aan te sluiten bij leeftijdgrenzen van scouting Nederland.  

 

3. Informatie is hier!  

a. Ontwikkeling Scouting Nederland  

Landelijke raad: nieuw gebouw in Zeewolde, gebouw in Leusden gaat verkocht 

worden.  

Scoutingacademy 2.0: kwalificatiekaart wordt aangepast, waarbij een aantal modules 

samengevoegd gaan worden. Gaat in januari online. Er zijn nog info-momenten voor 

groepsbegeleiders.  

sc. Nederland heeft een “gezamenlijke” notaris beschikbaar die wat scoutingkorting 

geeft. Gaat volledig digitaal, je hoeft er niet langs te gaan.  

Nawaka was een succes, wel een financieel tekort.  

Project admiraliteiten en regio’s: lopen wat voorstellen over hoe dit vorm te geven. 

Wellicht worden regio’s verenigingen. Wiebo ligt het verder toe.  

in 1 op 1 situatie: admiraliteit als spelteam onder de regio laten vallen. In 1 op meer 

situatie is het idee om een aparte stichting op te richten. Discussies hierover lopen 

nog, ook in de klankbordgroep.  

 

b. Aankomende en lopende activiteiten  

er is een kalender waar alle activiteiten op staan. Er staan nog wat foutjes in, er komt 

een versie 2.  

Explorerraad komt er aan op 3 oktober. Motiveer je explorerbegeleiders om zich aan 

te melden! 

 

c. Vacatures 

Mensen die het leuk vinden om “iets” bij de regio te doen zijn van harte welkom om 

eens te komen praten wat er allemaal mogelijk.  

   

4. Jouw mening telt!  

a. Jouw inbreng voor de Regioraden ’22-‘23  

Idee: Wat verwachten groepen die nooit komen van de regioraad en waarom komen 

ze niet?  

Idee: ga als regio langs bij groepsraden van alle groepen. In ieder geval bij groepen 

die er “soms” zijn. 

Idee: promo: wat kan je als groep halen bij de regio?  

Idee: wat doe je met stijgende (energie) kosten? En hoe ga je om met kinderen die 
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om financiële redenen stoppen?   

 

Waarom zijn groepen hier:  

- Financiële reden: wat gebeurd er met onze contributie? meebeslissen over keuzes.  

- Samenwerking binnen groepen, uitwisseling van informatie tussen groepen.  

- Scouts die ook met andere kinderen buiten de eigen groep spelen en activiteiten 

doen.  

- Er is veel te halen bij de regio qua kennis en trainingen.  

 

b. Wall of Exchange  

Op een aantal onderwerpen horen wij graag jouw tops  

 

5. Even met de hamer slaan – Formele beslissingen nemen we hier.  

a. Begroting 2023 (Bijlage 3)  

Vanwege het ontbreken van quorum schuift deze stemming door naar de volgende 

keer.  

6. Even met de hamer slaan voor de 2de ronde – Formele beslissingen nemen we hier alsnog. 

Stukken die de vorige regioraad zijn ingebracht hebben geen stemming ondervonden 

doordat het Quorum niet gehaald is. Voor de 2de ronde is het Quorum niet meer doorslag 

gevend.  

a. Stemming Jordi van Nistelrooij in de functie van voorzitter Regio ZON voor de termijn 

van maximaal 3 jaar Uitslag:  6 voor, 0 tegen, 0 onthouding  

b. Stemming Loes van Dommelen in de functie van algemeen bestuurslid voor de 

termijn van maximaal 3 jaar. Uitslag: 6 voor, 0 tegen, 0 onthouding 

c. Stemming van Mitch Willemsen in de functie van algemeen bestuurslid voor de 

termijn van maximaal 3 jaar. Uitslag: 6 voor, 0 tegen, 0 onthouding 

 

Hiermee zijn alle drie bestuursleden unaniem ingestemd voor een termijn van 3 jaar.  

 

7. Afronding  

a. Samenvatting plannen voor de komende tijd  

b. WVTTK en mededelingen  

Wiebo: traject “Meer vrijwilligers in kortere tijd’. Kosten zijn €99 per groep voor het 

platform wat gebruikt wordt. Scouting Nederland verdient hier niets aan.  Kracht van 

het traject is om echt iets te gaan doen. Wiebo geeft een korte toelichting. Scouting 

Malden heeft zich aangemeld, zijn er nog andere groepen die ook mee willen doen? 

Wil je mee doen laat het Wiebo weten. Uiterlijk vrijdag 23 september reageren, dan 

kan je mee in de datumprikker.  

Jordi: is er steun voor Wouter als afgevaardigde landelijke raad?  Ja, die is er.  
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c. Rondvraag 

 Gerard: zijn er groepen die voor speltakken kasgeld hebben? Hoe is dat geregeld, 

hebben ze een aparte rekening? KdS: geld gaat naar de privé rekening van de 

penningmeester van de speltak. Elst: subrekeningen onder “hoofd” rekening van de 

groep. Langenboom: Rekening bij Binq, daar kunnen 25 rekeningen onder. Geen 

pasjes, alles digitaal.  

Scouting Beek is op zoek naar een 5 persoonstent voor een explorerkamp – contact 

gelegd met sc. Beuningen.  

d. Afsluiting  

  

Met de seizoen opening nog vers in het geheugen houden we deze regioraad geen netwerkborrel. 

Wel is er ruimte om even na te praten met de restanten uit de koffie en thee pot.   

Geplande regioraden seizoen ‘22 – ’23:  

RR 1: 19 september 2022 (Hybride in bij Karel de Stoute in Nijmegen)  

RR 2: 16 december 2022, wordt een nieuwe datum ivm explorer activiteit (Hybride, Locatie n.t.b)  

RR 2: 19 december 2022 + Kerstborrel (Locatie n.t.b) 

RR 3: 8 maart 2023 (Hybride, Locatie scouting 

Valburg)  

RR 4: 13 juni 2023 (Hybride, Locatie n.t.b)  

 


