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Agenda Regioraad 3 ‘22-’23 Regio ZON 
Datum 8 maart 2023 Inloop 19:00 

Locatie Scouting Valburg 
Reethsestraat 25,  
6675 CD Valburg 

Start 19:30 

 Einde 21:30 

MS Teams link Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  

Aanmelden: https://sol.scouting.nl/as/form/44075/participant/new/   

 

Deze agenda en bijbehorende bijlages worden eveneens gepubliceerd op de website van Regio ZON 

(https://regiozon.nl). Deze is verstuurd naar afgevaardigde voor de regioraad, diens vervanger, 

groepsbesturen en mensen die ingeschreven hebben in SOL op het formulier. Voor de mailing is 

gebruik gemaakt van de gegevens in SOL. We hopen van iedere groep een vertegenwoordiging te 

mogen ontvangen. Samen zorgen we dat de regio sterk, leuk en verbindend is. De input van jou en je 

groep telt en wordt zeer gewaardeerd! 

De functie en uitvoering van de regioraad  

 

Geplande regioraden seizoen ‘22 – ’23: 

RR 1: 19 september 2022 (Hybride in Nijmegen) 

RR 2: 19 december 2022 (Hybride, Scouting Woezik) 

RR 3: 8 maart 2023 (Hybride, Sc. Valburg) 

RR 4: 13 juni 2023 (Hybride, Locatie n.t.b) 
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Agenda Items 
1. Opening – Even formeel openen. 

a. Welkomstwoord 

b. Vaststellen en benoemen notulist der vergadering 

c. Vaststellen Quorum 

d. Inbreng Additionele agendapunten en ingestuurde vragen 

e. Vaststelling Notulen Regioraad 19 december 2022 (Bijlage 1) 

2. Hoe gaat het met jouw groep? – Rondje langs de groepen. 

Graag horen we de bijzondere verhalen van jouw groep! Wat heb je meegemaakt? Waar 

loop je tegen aan? 

3. Informatie is hier! – Wij informeren jou graag over de laatste nieuwtjes. 

a. Ontwikkelingen Scouting Nederland 

i. Scout-In gaat niet door 

ii. Besturenmaand 

b. Ontwikkelingen Regio ZON 

i. Bestuurscrisis Regio ZON 

ii. Seizoen kalender ‘23-‘24 

iii. Notaris aanbod statuutswijzigingen (Bijlage 3a en b) 

c. Aankomende en lopende Activiteiten 

i. Spot Hike 

ii. Winter H.I.K.E. explorers 

d. Vacatures (Bijlage 2) 

4. Jouw mening telt! – Op een actieve manier gaan we jullie mening inzamelen. 

a. Wat maakt een functie in de regio aantrekkelijk? 

5. 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. Veronica Stam als Coördinator Beverteam voor een periode van 3 jaar 

b. Colette van Nistelrooij als Coördinator Welpenteam voor een periode van 3 jaar 

c. Loes van Tuijl als Coördinator Trainingsteam voor een periode van 3 jaar 

6. Afronding -  Welkom om nog even na te praten 

a. Samenvatting plannen voor de komende tijd 

b. WVTTK en mededelingen 

c. Rondvraag 

d. Afsluiting  
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Bijlagen 
Toegevoegd aan deze agenda zijn de volgende bijlagen: 

1. Concept Notulen RR2.22-23 19 december 2022 

2. Vacaturenlijst 07-12-2022 

3. Aanbod Notaris 
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