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Verslag

Regioraad 20-11-2014
Aanwezig
Scouting Clifford Reichert
Scouting Eliboe
Scouting Jan van Hoof
Scouting Jan van Speyk.
Scouting Nifterlake
Scouting PBC Austerlitz
Scouting Rhenova
Scouting Salwega
Scouting Vreeswijk
Scouting Zuilen
Regio Bestuur
Van iedere groep zien we graag een of meerdere vertegenwoordigers. Als de gedresseerde niet meer
correct is, dat graag doorgeven. Bij verhindering stellen we een afmelding op prijs.
Afwezig met bericht: diversen
Mededelingen
• Gemeld is de overstap van Scouting Jan van Speijk uit Mijdrecht Wilnis naar deze regio. Dat geeft
geen bezwaar. De overstap wordt nog gevierd.
• Oproep werving stafleden voor scouting Baracuda en voor scouting Wepadojeb.
Verslag
Het bestuur gaat in op de aanbevelingen van de financiële commissie
• De terugvraag regeling energie belasting is een punt van aandacht voor de eigenaar van het
gebouw, niet voor de Regio.
• De bijdrage aan elke activiteit van een spektakel is in principe € 500,- tenzij historisch anders
gegroeid of in overleg kan worden toegekend. De speltak scouts nu te maken met twee jaarlijkse
activiteiten (naast RSW ook de scoutsdag) Daarnaast worden nu meer activiteiten gerealiseerd (ook
een explorers dag) dan voorheen en nemen de organisatiekosten toe, dus de rek is er een beetje
uit.
• In het overleg met de gemeente Utrecht wordt gezocht naar een standaard voorbeeld voor het
verslag van de georganiseerde activiteiten en het financieel verslag van de groepen.. Dat wordt nog
gecommuniceerd.
• De gemeente vraagt een specifieke controle door de accountant op de verdeling van de subsidie
gelden. De taak van de financiële commissie kan hierop worden aangepast.
• Het actualiseren van de website is onder handen.
Activiteiten
De viering van het jubileum was een prettige ervaring. De afdronk is positief. Beoogd is een nieuwe
doelgroep te bereiken. Dat is gelukt. Presentaties zijn goed ontvangen. De afrekening blijft binnen
budget. Lastig om het stramien bij de groepen te doorbreken. Herhaling is gewenst om deze
doelgroep te binden. De twee presentaties komen op website.
• Verslag ontwikkeling Zeewolde
• Demografische ontwikkelingen
Opening Baracuda
Het nieuwe troephuis is mogelijk gemaakt door de verbouwing van Ikea en in samenwerking met de
aanwezige speeltuin.
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Verbinden met lijntjes tussen scouting en speeltuin. Regio attentie is overhandigd. Ikea gaf een
positieve bijdrage naar aanleiding van de opening. Event was goed georganiseerd Onder meer waren
jeugdleden aanwezig van scouting Wilhelmina, JP Coen, Jan van hoof, Jan Campert en Vreeswijk.
Scoutsdag
De scoutsdag was bij scouting Woerden, met 300 scouts. Is goed verlopen maar wel volop in de
regen. Het scouts magazine heef een verslag gemaakt.
Zwemwedstrijden
Er waren 300 deelnemers. De tijdvakken worden volgend jaar aangepast. Tijdig inschrijven blijft
gewenst. De organisatie is kwetsbaar en gaat investeren in duurzaamheid. Doel is het borgen van de
organisatie. Geboortedatum blijft leidend, ouders daarop wijzen voor de eindtijd bij het ophalen. Op
de dag alert zijn op ad hoc uitzonderingen (het blijft wel scouting…).
Training
Het komend trainingsweekend in de Stulp zit helemaal vol.
Gemeld is dat de minimum leeftijd voor cursisten strikt wordt aangehouden.
Ondersteuning
• NieuwegeinVreeswijk heeft te maken met bouwplannen voor een uitvaartcentrum. Ook Jan van
Hoof zou moeten verhuizen op het fort Jutfaas. Beide groepen zien op termijn de subsidie weg
vallen. Er is nagegaan of ondersteuning mogelijk is. De toekomst van beide groepen vraagt
aandacht, maar kleurt positief. Ondersteuning is nu niet nodig.
• De Regio probeert PEKA 18 te ondersteunen. Wie kan/wil deze groep helpen?
Bestuur
• De verdeling van de subsidie blijkt een kritisch proces, dat veel energie vraagt.
• De gemeente Utrecht vraagt uiterlijk 01-11-2014 naar het activiteitenplan 2013 als een check op
activiteiten/ rechtvaardiging subsidie.
• De begroting voor 2015 is vergelijkbaar met die van 2014. Er is sprake van een verhoging van de
huur en de opbrengst drol verhuur wordt nu rechtstreeks verrekend met de eigenaar van het
gebouw.
• De regionale opslag op de landelijke contributie wordt opnieuw niet geïndexeerd, maar dat wordt
voor 2016 wel noodzakelijk door de kosten van de extra activiteiten.
• Soms is een extra bijdrage voor een activiteit mogelijk/noodzakelijk.
• Budget voor iedere speltak/activiteit is maximaal € 500,-. In 2015 ook scoutsdag en explorers. Dit
bedrag per activiteit is historisch gegroeid en de regel wordt flexibel toegepast.
• Vaststelling bijdrage voor RSW, APK en RZW is eveneens historisch ontstaan en er wordt flexibel
met het budget omgegaan.
• De begroting 2015 volgt in principe het ongewijzigde stramien van eerdere jaren. Er zijn extra
kosten voor de twee nieuwe activiteiten - scoutsdag en explorers dag - en de verplichte
accountantscontrole (is onderdeel van het te verdelen subsidie bedrag) .
De begroting is akkoord, met een onthouding.
Het beheer van het scoutcentrum is geintensiveerd. De leegstand wordt aangepakt en achterstallig
onderhoud wordt opgepakt.
De uitbetaling van de subsidie voor de groepen in de gemeente Utrecht is onder handen. Planning
zoals die staat op de website wordt aangehouden. De uitbetaling van de subsidie:
• 1e tranche ± 20 februari
• 2e tranche tussen 9 en 23 april wie snel jaarcijfers aanlevert krijgt, snelle uitbetaling
• 3e tranche tussen 18 aug en 3 sept wie snel de begroting inlevert, krijgt snelle uitbetaling
• 4e tranche ± 3 november
De inning van de regionale contributie was in 2014 vergeten om deze aan te vragen, inning komt als
nog.
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Benoemingen
Alle vier de kandidaten worden benoemd.
• Daan Schols wordt Coordinator Activiteiten (naast Joris Ruijs).
• Ernst-Jan Jacobsen is Coordinator Waterwerk.
• Willem Hendrikse wordt algemeen bestuurslid met aandachtspunt projecten. Willem zit ook namens
de regio in het bestuur van de Werf en heeft daar ook de taak van contactpersoon met de diverse
diensten rond het water.
• Jeffrey van Hal wordt algemeen bestuurslid met aandachtsgebied gegevensbeheer.
Aandacht voor veiligheid is geïntegreerd in de andere functies en vervalt als aparte functie.
De Regio heeft altijd ruimte voor een vacature.
Presentatie
Marjolein Akkermans - (SN beroepskracht HRM) - verzorgt een presentatie aan de regioraad over
kader- en bestuurswerving. Zij geeft daarbij vooral aandacht aan werven binnen de groep en
vasthouden van vrijwilligers. Zie Youtube back2basics2.
Landelijke raad
Er is veel informatie beschikbaar van de komende landelijke raad. Een aantal punten wordt
besproken.
• Als voorgesteld nieuw lid van het bestuur zien we Philippe Koomen (voorzitter scouting Rhenova).
• Groepsontwikkeling is destijds professioneel opgezet met de bijbehorende tijdelijke contributie
verhoging van uiteindelijk € 5,10 per jaar. Deelname aan groepsontwikkeling heeft een beperkte
groei laten zien. Feedback is echter positiever dan verwacht.
Voorstel is wel door te gaan met ondersteuning. De tijdelijke opslag op de contributie van € 5,vervalt. Voorstel is om € 2,13 structureel extra contributie te gebruiken voor professionalisering van
de ondersteuning.
Scouting Zuilen heeft moeite met structureel. In het algemeen zijn de andere groepen voor het
voorstel, met twee onthoudingen.
• Voorstel om altijd een VOG te vragen is ondersteund. Aantonen VOG is eenmalig (opnieuw bij
wijziging functie, groep kan anders afspreken). Vergoeding van SN is per kwartaal.
• Naast VOG komt nu ook een tuchtrecht. Voorstel SN om deel te nemen aan een register samen met
sportverenigingen is akkoord.
• HHR wordt tzt aangepast.
Rondvraag
• Fort Everdingen was in beeld voor scouting, maar is toegewezen aan een producent van ‘Bier en
Kaas’.
• Verbod op stoken van open vuur. Scouting Zuilen heeft eenmalig een vergunning aangevraagd bij
de brandweer, daarna elke keer alleen melden. Zie ook de algemene politie verordening.
• Breukelen is bezig met het oprichten van een speltak voor Plus scouts.
Indien een onderwerp in dit verslag ontbreekt, dan graag doorgeven aan info@scouting-utrecht.nl.
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