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Notulen regioraad 2 2022-2023 (19 december 2022)  

 

Aanwezig: Lisette Peelen, Gerard van Rijn (sc. Beuningen ’76), Lykle Bakker, Elja Coelman, Danny 

Schattevoet, Sven Okkels, Karlijn Kroonen (Karel de Stoute), Chris Olde (sc. Mill), Cefas Nieuwenhuis 

(sc. Cuijk), Karen Rijkers, Maarten Wouters (Jan van Hoof), Dennis van Werkhoven (sc. Weurt), Yuri 

Prins (sc. De Rietkampers), Arjan van Tilburg, Bram van Tilburg (Amalgama), Elies Backus (sc. 

Valburg), Joanne Derks, Theo Burgers, Irmgard (sc. Woezik), Dennis Blauw (sc. Keizer Karel), Jitske 

Kipping, Marlies Rosier (sc. Paul Kruger), Rozemarijn Vissers, Iris Brummelhuis (scouting Nederland) 

Marianne Meinen, Colinda Joukema, , Jordi van Nistelrooij, Loes van Dommelen, Simone Hooimeijer 

(regio ZON) 

Afwezig met kennisgeving: sc. Lent, sc. Elst, sc. Langenboom, sc. Beek 

Agenda items 

1 Opening 

a   Jordi opent om 19.30 de vergadering met een welkom aan iedereen en triest nieuws: 

Marcel Baartmans is overleden.  Er wordt een momentje stilte gehouden voor Marcel en 

voor alle ontvallen scouts van het afgelopen jaar. 

Agendapunt 3+4 worden omgedraaid 

b Simone zal notuleren 

c Het Quorum wordt niet gehaald; stemmingen (agendapunt 5)  zullen volgende regioraad 

plaatsvinden  

d Er zijn geen additionele agendapunten of ingestuurde vragen 

e de notulen van de vorige regioraad worden goedgekeurd, met dank aan Loes 

f benoeming kascommissie voor het boekjaar 2021-2022 en juli-december 2022 

                                      Yuri Prins (sc de Rietkampers) 

                                      Karen Rijkers (sc Jan van Hoof) 

             reserve           Chris Olde (sc Mill) 

2 Hoe gaat het met jouw groep? 

Karel de Stoute is weer “terug naar het oude normaal”  en heeft veel jeugdige stafleden 

bij sc Valburg is welpenleiding gestopt en naar Elst vertrokken 

Scouting Langeboom heeft weer een succesvolle chocolade letter actie gehad 

“Meer vrijwilligers in korte tijd” is van start gegaan met twee groepen (Malden en 

Langeboom)  Als er vanuit de andere groepen alsnog belangstelling , kunnen ze mailen naar 

info@regiozon.nl. Dan kunnen we met Wiebo in overleg om een tweede ronde te plannen. 

Voor informatie zie website 

Sc Mill actie waarbij elk ingezameld bedrag verdubbeld wordt 

Sc Jan van Hoof heeft dit jaar weer een oliebollenactie inclusief bezogservice, was net als 

vorig jaar zeer groot succes 
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Grote Club Actie, niet alle groepen hebben meegedaan, mede doordat andere verenigingen 

in de familie ook meedoen, en dan de verkoop moeizaam verloopt. Resultaten zijn 

wisselend. Sommige groepen stellen een minimale verkoop per lid. 

sc Cuijk heeft op t laatst besloten om tóch mee te doen (digitaal) en heeft daarnaast een 

kerststol actie ingezet. 

4 Jouw mening telt ! 

We hebben 2 mensen van het LSC op bezoek die in een actieve vorm bij ons ideeën komen 

ophalen voor de invulling van het meerjarenbeleid 2024-2025. We hebben gekeken naar de 

thema’s persoonlijke ontwikkeling en gezondheid en milieu.  

3 Informatie is hier  

a Ontwikkelingen Scouting Nederland  

 Scouting Academy 2.0 heeft een kwalificatiekaart ontwikkeld met een Q-R code 

Per 1 januari start de nieuwe scouting academy 2.0. Het zijn minder modules en de 

scoutingvaardigheden zitten in de kwalificatie verwerkt. Elk staflid moet voor de kwalificatie 

minimaal 2 vaardigheden tekens op niveau 2 hebben. Gekwalificeerde praktijkbegeleiders 

kunnen nu zellf de kwalificatie toekennen. 

bij vragen kun je bij je praktijkbegeleider/praktijkcoach terecht óf bij training@regiozon.nl 

b Ontwikkelingen Regio ZON 

Simone Hooimeijer heeft zich beschikbaar gesteld als algemeen bestuurslid  

c Afwikkeling VSR  

De VSR heeft zijn laatste ALV gehad. Het overgebleven bedrag (+/- €2300,- is doorgestort 

naar scouting Nederland volgens de statuten. Vanuit ZON en de aangesloten regio’s is er een 

totaal van ongeveer €8500,- in de VSR gestort. Een groot deel hiervan is opgegaan aan 

bankkosten, opslag en reiskosten.  

Bestuur vraagt of ze meer moeten doen dan tot nu toe gedaan is, antwoord is NEE 

De regio heeft nog een voorziening  staan van contributie wat nog niet door de VSR is 

geclaimd (€2200,-). Bestemming hiervoor komt terug bij punt 6 

d Aankomende en lopende activiteiten 

Beverdoedag was succes, met 130 bevers 

Welpendag  170 leden 

Kruiwagen trophy 200 scouts 

voor het eerst sinds lange tijd een explorer activiteit met 50 leden 

Er staat een winterhike op het programma voor de explorers, de route is nagelopen 

BP Mars: er was een leuk plan vanuit het bestuur (met een start in Nijmegen) , echter de 

datum komt erg ongelukkig uit (carnaval , week later winterhike) welke groep wil volgend 

jaar de plannen rondom de BP mars uitwerken en/of meedenken? Mailen naar 

bestuur@regiozon.nl  

Er staat nog een nieuwjaarsborrel gepland, maar met de voorbereiding van het 
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bestuurderscafé en de geringe opkomst in het achterhoofd én de kerstborrel na deze 

regioraad in het vooruitzicht,  besluit de gehele vergadering de nieuwjaarsborrel te 

schrappen.  Nieuwjaarsborrel gaat NIET door 

e Binnengekomen post  

Scouting Nederland zit bovenop de VOG’s. Er is een lijst binnengekomen met het aantal 

geldige VOG’s per groep. Bij sommige groepen is dit aantal erg weinig (tot zelfs géén)  

controleer bij je groep of je een geldig VOG hebt. Bij vragen: bestuur@regiozon.nl   

Healthy Brain Study doet onderzoek naar het brein van  30 jarigen. Onder de noemer “jezelf 

inzetten voor de maatschappij” kun je zo ook nog een aardig zakcentje verdienen. €500,-   

meer informatie te verkrijgen bij Jordi  

https://www.healthybrainstudy.nl/deelnemen/motivatiedeelnemers/jordi  

f vacatures 

We hebben helaas een vacature voor vertrouwenspersoon. Inmiddels hebben we een 

vrouwelijke opvolger gevonden en is er een vraag uit gezet bij een mannelijke scout.  

Meerdere lijntjes uitzetten kan geen kwaas omdat de vertrouwenspersoon ook een stukje 

veiligheid borgt binnen de regio. Kijk dus eens binnen je groep of er nog gegadigden zijn.  

Per 1 november is Wouter Dubbeldam benoemd als landelijk raadslid voor regio ZON (dit 

door het uitblijven van andere kandidaten) Wouter heeft per 1 december een functie  

mogen aannemen op het LSC waarmee de functie bij de regio niet te verenigen is. We zijn 

dus opnieuw op zoek naar een landelijk raadslid. Meer info bestuur@regiozon.nl  

5 Even met de hamer slaan  

van de 40 groepen zijn er 12 aanwezig 

                                                4 afmedlingen 

het Quorum is dus niet gehaald, er moeten minstens 20 groepen vertegenwoordigd zijn 

Geen stemmingen  

6 Even met de hamer slaan 2e ronde  

a begroting 2023  

Rondom de begroting heerst onrust bij scoutsstafleden. In de scoutsraad is er verzocht 

alsnog budget voor de RSW ter beschikking te stellen. In RR4 van het vorig seizoen is er juist 

gekozen door de 14 aanwezige groepen om activiteiten kostenneutraal te maken. Dat wil 

dus zeggen dat de kosten van de activiteit uit de deelnemersbijdrage komen. Hiermee wordt 

de regio contributie verlaagd. Een aantal aanwezigen geeft aan dat deze insteek voor hun 

destijds niet duidelijk was. 

Jordi geeft wel nadrukkelijk aan dat dit ook een communicatie probleem binnen de groepen 

is. Neem de informatie mee naar je groep en deel dit. Dit kan een hoop discussie 

voorkomen. Nu zijn er diverse scoutsstafleden die niet op de hoogte waren van de 

begrotingsplannen. 

De RSW had vorig jaar een bijdrage vanuit de regio nodig van €600,- Als we dit bedrag 
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meenemen in de begroting voor de regiocontributie is er een verhoging nodig van 

€0,50/€0,60. Dit zit hem ook dat als we dit bedrag bij de scouts leggen we dit ook bij de 

andere teams willen neerleggen (naar verhouding) 

Omdat we nog geen zekerheid hebben van het behalen van het quorum, zijn er meestal 2 

regioraden nodig om een stemming te kunnen houden. Een nieuwe begroting inbrengen 

betekend dus dat we deze in het nieuwe jaar pas kunnen bekrachtigen en dat er tot RR3 

geen geld kan worden uitgegeven. Begroting aannemen met een aantekening door de raad 

kan wel. Voor nu 3 keuzes 

-begroting goedkeuren en RSW bijdrage omhoog 

-begroting goedkeuren met een toevoeging aan de contributie (+/- €0,60)  

-begroting houden zoals die id en de vrijgevallen voorziening van de VSR verdelen over de 

activiteitenteams. 

De raad kiest voor de laatste optie. Wel met de wens om komend haar goed met z’n allenb 

te werken aan een passende begroting voor 2024 

Een aantal aanwezigen vinden het handig om naast de begroting ook de afrekening te 

hebben om een goede begroting te kunnen doorzien. Dit gaat volgend jaar ook gebeuren. 

7 WVTTK  

met financiën aan de gang 

website → agenda met activiteiten 

Er wordt opgemerkt dat de provincies subsidie voor het MKB aan gemeentes hebben 

gegeven. Hier kunnen wij als scouting ook aanspraak op maken. 

 

 

Jordi sluit de vergadering om 22.41 met de goede wensen voor alle groepen de komende 

dagen en opent de kerstborrel. Daarbij danken wij scouting Woezik voor de gastvrijheid  

   

 

 

Om vast te noteren:  

                                      regioraad 3    8 maart 2023 scouting Valburg 

                                      regioraad 4    13 juni 2023 scouting Druten 
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