DRU

Verslag
Regioraad 22-11-2012

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

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

Scouting De Vliegende Pijl
Scouting Jan Campert
Scouting Jan van hoof
Scouting Marsua
Scouting Nico Steenbeek
Scouting Rhenova
Scouting Ridderhof
Scouting Salwega
Scouting Schonauwen
Scouting Vreeswijk
Scouting Willem Alexander
Scouting Willem de Zwijger
Scouting Zuilen

Afmelding
14.
Scouting Baracuda
15.
Scouting Eliboe
16.
Scouting Jong Verkenners
17.
Scouting JP Coengroep
18.
Scouting Peka 18
19.
Scouting Utrecht Oost
20.
Scouting Wepadojeb
Als het niet lukt om met een vertegenwoordiging te komen, wordt afmelding op prijs gesteld.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

Agenda

Bespreking verslag vorige bijeenkomst van 31-05-2012 en 04-06-2012.
Op het verslag van de bijeenkomst van de regioraad van 31-05-2012 zijn geen opmerkingen.
Van de bijeenkomst van 04-06-2012 over de aangepaste subsidieregeling in de gemeente Utrecht is
geen verslag gemaakt of ontvangen van de gemeente Utrecht. Veel besproken is de suggestie over het
moment van inzenden van de subsidie aanvraag. De gemeente heeft gemaakte suggesties echter niet
overgenomen.

Waarderingstekens
Rik van Beekl heeft van Scouting nederland een bronzen waarderingsteken ontvangen voor zijn
inspanningen bij Scouting Abcoude.

Jubilea

In de afgelopen periode waren geen jubilea.

Activiteiten

Korting op de nieuwe speltak boeken! Deze worden door Scouting Nederland aangeboden voor euro
74,50 ipv euro 118,- De Regio wil deze boeken extra promoten. Voor bezoekers van de regioraad op
22-11-2012 kost deze set boeken op de regioraad euro 50,-. Dus alleen voor de groepen die op de
regioraad komen!
Er zijn deze avond tien setjes verkocht!
16-06-2012 - Bever doe dag 2, Nieuwegein, 80 deelnemers, voor stadsgebied Utrecht.
25-05-2012 - 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.
06-10-2012 - Regionale Scoutdag, vijf groepen honderdvijftig deelnemers, uitdagende scout technieken.
20-10-2012 - Jota-Joti weekend met een bezoek van het van het bestuur van de Regio aan vele
deelnemende groepen.
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10-11-2012 - Regionale zwemwedstrijden, met tweehonderd deelnemers, in zwembad De Wetering in
Houten.
13-11-2012 - Speltakoverleg Bevers
14-11-2012 - Speltakoverleg Welpen
15-11-2012 - Speltakoverleg Scouts
20-11-2012 - Speltakoverleg Explorers
21-11-2012 - Speltakoverleg Roverscouts
08-12-2012 - 50e Koshare trail, landelijke wandel speurtocht in het donker. De Regio besteed aandacht
aan het jubileum.
23-03-2013 - Stafweekend met activiteiten, training en fun.

Training

Mondelinge toelichting en gelegenheid om vragen te stellen.

Huisvesting

Mededelingen over de huisvesting van de groepen.
• Abcoude, opening troephuis op 29-09-2012. Een vertegenwoordiging van het bestuur van de Regio
was aanwezig.
• Baracuda, begin 2013 start nieuwbouw
• De Werf, plannen maken voor nieuwbouw
• Wilhelmina, maakt plannen concreet voor uitbreiding troephuis.

Vacatures en (her-) benoeming bestuursleden

Zowel de benoeming van de nieuwe leden als de herbenoeming is unaniem
Benoeming

Van drie nieuwe leden.

Coördinator Activiteiten - Joris Ruijs - ik ben ben 29 jaar en kom uit Vinkeveen. In het dagelijks leven
ben ik manager ICT op een voortgezet onderwijs in Houten. Door mijn vriendin Anouk van Asselen
ben ik met scouting in aanraking gekomen wat mij heel erg goed bevalt. Mijn hobby's zijn uiteraard
scouting, golf en stijdansen.
Lid - Koert-Jan de Weert - Mijn naam is Koert-Jan de Weert. Ik ben getrouwd met Jackelyne de
Weert-Buijsman, uiteraard de mooiste en de liefste vrouw van de wereld. We hebben drie
kinderen mogen ontvangen, twee mooie dochters van 10 en 3, Amber en Raina en een zoon van 8
Casey. De oudste twee zitten bij de welpen en de jongste wil graag bever worden en 4. Ik werk voor
mezelf, en houd me voornamelijk bezig met het verzorgen van administraties en het promoten van
mijn klanten. Wie mij wat beter leert kennen, merkt al gauw dat ik een Bourgondisch ingestelde
Brabo ben en katholiek gevoed. Op hebben mijn ouders geprobeerd, maar het is aan anderen om te
beoordelen of dat gelukt is. Ik ben opgevoed met de gedachte wie goed doet goed ontmoet. Het
vooruit helpen van mensen en bedrijven is me met de paplepel ingegoten. Zonder enige verwachting
hulp terug te krijgen, doe ik mijn best niet al te chagrijnig door het leven te gaan, doe ik elke maand
een poging mijn rekeningen te betalen en als brave huisvader door het leven te gaan. Waarom ik me
wil gaan bemoeien met de regio is, omdat me gevraagd is te helpen. Neen, zeggen tegen een
organisatie waaraan mijn kinderen zoveel plezier beleven doe ik dus vol overtuiging. Ik hoor graag
wat ik voor jullie mag betekenen.
Lid - Anouk van Asselen - Mijn naam is Anouk van Asselen, ik ben 24 jaar oud en woon in
Vinkeveen. In het dagelijks leven ben ik directiesecretaresse. Mijn scouting carrière is begonnen toen
ik 7 jaar oud was. Mijn oma was leiding bij scouting en mijn ouders hebben elkaar via scouting leren
kennen, dus scouting is met de paplepel ingegoten.
Herbenoeming

Van Riny Brom en Rene Reynders.

Werkplan 2013

Mondelinge toelichting.

Begroting 2013

Mondelinge toelichting.

Ondersteuning

Enquête U-pas
De uitkomst van de enquete is al augustus 2012 naar de groepen verstuurd en wordt nogmaals als
bijlage meegezonden.
Communicatiekoffer
Laat je hier uitdagen. Bij een goed plan neemt de Regio een deel van de kosten over.
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Administratiepakket
Toelichting door Koert-Jan de Weert. Zie bijlage.
Borgstelling bij aanschaf zonnepanelen
Toelichting door Koert-Jan de Weert. Zie bijlage.
Groepsontwikkeling
Mondelinge toelichting.

De gemeente
De groeten van Rinda (wethouder in Utrecht)

En dan met name de volgende onderwerpen van de gemeente Utrecht.
• Subsidieregeling Utrechtse groepen. Deze bijeenkomst geeft de mogelijkheid om vragen te stellen.
De subsidie is aangevraagd. Toelichting door de penningmeester.
• Elke groep die subsidie ontvangt van de gemeente Utrecht moet deze overeenkomst tussen de groep
en de Regio ondertekenen om daadwerkelijk subsidie te ontvangen. Graag zien we op de regioraad
van 22-11-2012 een door de groep voor akkoord ondertekend exemplaar. Een afschrift van deze
overeenkomst gaat naar de gemeente.
• EYOF 2013. De gemeente stimuleert aanmelding als vrijwilliger.
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.
Jacob van Ee geeft, als plaatsvervangend vertegenwoordiger, bij de landelijke raad een toelichting
op de agenda.
Speciale aandacht vraagt het volgende.
• De verhoging van de landelijke contributie.
• De herinrichting van de ondersteuning van SN aan de groepen....
• De positie van de kleine vlootraad
• De opname van CWO in de Scouting Academy
ScoutShop
Zie het aanbod voor speltak boeken onder 'activiteiten'. De ScoutShop is bedoeld als service aan de
leden in de regio. Een deel van de omzet komt ten goede aan scouting in de regio. De ontwikkeling
en het resultaat van de ScoutShop zijn vergelijkbaar met 2011.
Scouts herdenken 4 en 5 mei
Marijn Molema Coördinator project 'Scouts herdenken 4 en 5 mei': Scouts spelen op veel plekken
een ceremoniële rol bij de Dodenherdenking. Dat biedt echter ook kansen om breder met de thema's
oorlog, vrede en herdenken aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in het spelprogramma. In het landelijke
project 'Scouts herdenken 4 en 5 mei' heb ik bestaande methoden getest om inhoudelijk aandacht te
besteden aan de Tweede Wereldoorlog. Al deze methoden hebben een actief karakter: het gaat om
wandelen, fietsen, knutselen en verhalen vertellen – geheel passend in het spelprogramma van
Scouting. In dit najaar wil ik de resultaten met zoveel mogelijk mede-scouts delen. Ik wil een
wervende presentatie geven van ongeveer een kwartier. Daarmee wil ik anderen enthousiasmeren
om ook aan de slag te gaan met de thema’s oorlog, vrede en herdenken.
Rondvraag
• De Regio werkt mee aan een schenking van een schip aan Scouting Sint Joris. De groep is geen
algemeen nut beogende instelling (ANBI). de Regio wel. Waarschijnlijk is de beoogde aftrek van
de schenking dor de schenker te realiseren als de schenking aan de Regio is. Scouting Sint Joris
kan het schip in bruikleen krijgen. Voorwaarde is wel dat zij alle lusten en lasten van het schip op
zich nemen.
• In Utrecht wordt een opslag op de ozb geheven die een wijkgebonden besteding kent. Scouting
groepen in Hoograven betalen zo mee aan een kassabon actie van de lokale ondernemers.
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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