DRU

Verslag
Regioraad 31-05-2012

Vanaf 20:00 uur, Scoutcentrum Utrecht, Verlengde Hoogravenseweg 150 A, 3525 BL Utrecht.

Aanwezig
Aanwezig zijn vertegenwoordigers van veertien groepen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Scouting Baracuda
Scouting De Vliegende Pijl
Scouting Jan van hoof
Scouting Jong Verkenners
Scouting Marsua
Scouting Montfoort
Scouting PBC Austerlitz
Scouting Salwega
Scouting Utrecht Oost/Wepadojeb
Scouting Vreeswijk
Scouting Willem Alexander
Scouting Willem de Zwijger
Scouting Zuilen
Studenten Scouting Utrecht

Afmelding
1.
2.
3.
4.

Scouting Eliboe
Scouting JP Coen
Scouting Nico Steenbeek
Scouting Woerden

Mededelingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31-03-2012 - Bronzen waarderingsteken Berry Verschoof.
02-03-2012 - Explorers weekend met veertig deelnemers en deelname aan de internet challenge iScout.
13-04-2012 - Regionale scoutingwedstrijden, 26 teams, 160 deelnemers, plezier en enthousiasme. Op het
laatste moment heeft Scouting Woerden zich met vier teams afgemeld.
21-04-2012 - Welpendag in Harmelen met deelname door acht groepen.
27-04-2012 - Koninklijke onderscheiding voor Marie-Jose Niermeyer, dankwoord is ontvangen.
01-05-2012 - Twee hulpvragen (kind met autisme en kind met ADHD) kenden een snelle opvolging vanuit
de groepen!
12-05-2012 - Bever doe dag 1, IJsselstein, 60 deelnemers.
16-06-2012 - Bever doe dag 2, Nieuwegein, 80 deelnemers, voor stadsgebied Utrecht.
26-05-2012 - 34e Admiraliteit Pinksterkamp, 11 groepen, 580 deelnemers, voor het eerst niet met Willem
Hendrikse als kampleider.
24-08-2012 - Eliboe Volleybal toernooi weekend.
14-09-2012 - 24e Merwede Trinity Cup, landelijke roeiwedstrijden in Utrecht.
10-11-2012 - Regionale zwemwedstrijden, zwembad de Wetering,Houten.
08-12-2012 - 50e Koshare trail, landelijke wandel speurtocht in het donker.

Verslag vorige bijeenkomst

Het verslag van de bijeenkomst van 17-11-2011 geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

Jaarverslag Regio activiteiten

Het verslag over 2011geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

Jaarverslag Regio financieel

Het verslag over 2011 geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen.
•
Opbrengst van verhuur moet reëel zijn.
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•
•
•

Toelichting op historie van de - nu vervallen - inzet van het steunpunt voor Scouting Utrecht.
De organisatie kosten zijn dit jaar relatief hoog omdat ook de kosten van aanschaf tafels en stoelen
bovenzaal meegerekend zijn.
Subsidieregeling gemeente Utrecht voor de Regio blijft voor zover bekend ongewijzigd.

Verslag kascommissie
De kascommissie bestaande uit Wim Kronemeijer en Carla van Noord, heeft 06-04-2012 de financiële verslaglegging
gecontroleerd en is akkoord. De penningmeester ontvangt decharge.
Femke Hoekstra is het nieuw lid van de kascommissie
Aanpassingen bij huisvesting groepen
•
•
•

Nieuwbouw scouting Salwega is 31-03-2012 in gebruik genomen.
Mogelijk nieuwbouw gebouw op de Werf.
Mogelijk nieuwbouw Scouting Baracuda.

Herbenoeming en vacatures en bestuursleden.
•
•
•
•
•

Vacature vertegenwoordiging landelijke raad. Op 23-05-2012 heeft Cathalijne haar functie
vertegenwoordig landelijk raad beëindigd. Ze blijft wel actief voor Scouting PBC Austerlitz.
Vacature coördinator activiteiten. Op 31-05-2012 heeft Natascha haar functie coördinator activiteiten
beëindigd. Ze organiseert nog wel het speltakoverleg voor de vakantie.
Vacature vice voorzitter.
Vacature secretaris.
Vacature coördinator beheer stichtingen Geellof Witteveen en ScoutShop

Het bestuur heeft enkele signalen voor mogelijk belangstelling, die verder worden besproken.
De ScoutShop is de serviceorganisatie voor de scouts in de Regio en omstreken. Gewezen wordt op de
gevraagde hulp bij het invullen van de vacatures bij de ScoutShop.
Januari 2012 is Wim Jenken gestopt als beheerder van de ScoutShop. Zaterdagmiddag 18-02-2012 was een
receptie voor Wim Jenken als dank voor 25 jaar inzet. Wim blijft in de shop actief op de woensdagmiddag.

Bespreking uitkomst SN enquête functioneren Regio
De Regio biedt het aanbod dat SN verwacht. De zichtbaarheid van de ondersteuning kan beter. De waardering is
gemiddeld. De landelijke Raad praat later verder over de ondersteuning. Een gespreksnotitie over kerntaken van de regio is
beschikbaar.
De Regio wordt herkend als faciteerder van bovengroepse activiteieten en het trainingsaanbod. Daarnaast is er
ondersteuing op bestuurlijk terrein en bij incidenten. Ook voor juridisch advies en de gebouwen consulent weet het bestuur
de weg voor een goede verwijzing. De leden van het betuur komen graag langs, bijvorobeeld op de groepsraad. ook als er
geen bijzondere aanleiding is.
Stichting Geerlof Witteveen
Vanuit de historie bestaat een beheersstichting van het pand waar het scoutcentrum en de ScoutShop zijn gehuisvest. Het
bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de Regio Drie Rivieren Utrecht en van de Regio Utrechtse Heuvelrug.
Bij de ontmanteling van het gewest is het beheer en daarmee de aanspraak op de waarde van het gebouw bij de twee
regio’s neergelegd. Om diverse reden is het gewenst om het beheer weer bij uitsluitende de Regio Drie Rivieren Urecht te
leggen. De Regio Utrechtse Heuvelrug meent daarom recht te hebben op een vergoeding van 50% waardestijging sinds
1974, van uiteindelijk € 22.000,-.
De bijeenkomst stemt met veertien stemmen unaniem voor om het beheer en eigendom volledig bij de Regio Drie Rivieren
Utrecht te beleggen.
U-pas
Bij een bijeenkomst van Nederland beweegt heeft het bestuur gesproken met wethouder Rinda den Besten.
De subsidie van de U-pas is voor sport 100%. DMO wil zich samen met sociale zaken inspannen om dit ook voor scouting
te bereiken. De diverse verschillen van de toepassing van de regeling worden in kaart gebracht.
Subsidie regeling gemeente Utrecht
De gemeente wol bezuinigen op de uitvoeringskosten van de subsidie aan de groepen in Utrecht. De subsidie blijft op het
zelfde niveau, er komt geen geen korting, maar de regeling wordt wel uitgevoerd door de ‘ koepelorganisatie’ of te wel de
Regio.
In grote lijnen is de subsidie 42 % van de huisvestingskosten en een bedrag per jeugdlid.
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De huisvestingskosten worden gemiddeld over drie jaar en het aantal jeugdleden blijkt uit SOL. De bijzondere afspraken uit
verleden worden door de gemeente gerespecteerd en uitgevoerd. Voor de groepen in Utrecht wordt -04-06-2012 als
voorlichtingsavond. een aparte regioraad extra gehouden.
Groepsontwikkeling

Haro Kremer - voorzitter van Scouting Willem de Zwijger - is een regiocoach. Hij heeft vanuit de Regio bij
Scoutng Niftarlake het proces van groepsontwikkeling begeleid. Harro geeft een toelichting over het benodigde
draagvlak bij staf en bestuur. Het is geen feestje van het bestuur. Iedereen in de groep moet er achter staan en
mee doen.
SN heeft het proces met een projectleider begeleid. De groepsontwikkeling is gestart met een enquete via e-mail
bij staf, ouders, jeugdleden en recent vertrokken betrokkenen over de werkelijke en de gewenste situatie.
Als vervolg is een workshop geweest hoe de gewenste situatie te bereiken en worden den acties uigezet.
Te vergelijken met de conditietest van vroeger. Spiegel voorhouden en als vervolg vaart houden met
veranderingen.
SN heeft een contributieverhoging doorgevoerd om de ondersteuning vanuit het land te financieren.
De groepen die voor de komende start van groepontwikkeling mee willen doen, kunnen zich melden.

Bespreking stukken Landelijke Raad

De landelijke raad komt er weer aan en de agendapunten staan dan ook weer op de website van SN. De stukken
kunnen gedownload worden via www.scouting.nl .
Van belang is alleen de gedragscode. Die zal met een kleine aanpassng worden aangenomen

Zonne panelen

Koerd Jan de Weerd, van Scouting Marsua geeft een toelichting op gebruik en besparing met zonnepanelen.
Kortom dat levert naast een investering een besparing op en is goed voor het milieu.
Koerd Jan geeft graag meer informatie over het leveren en plaatsen van zonnepanelen.

Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De bijeenkomst is om 22:00 uur afgerond.
De Regio Drie Rivieren Utrecht biedt ondersteuning aan 40 Scouting groepen, 3.000 jeugdleden, 1.250 stafleden
in de stad Utrecht, het westen van de provincie Utrecht en aan het waterwerk in Midden Nederland.
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