DRU

Verslag
Regioraad 16-05-2013

Vanaf 20:00 uur, Scoutcentrum Utrecht, Verlengde Hoogravenseweg 150 A, 3525 BL Utrecht.
De regioraad heeft 31-05-2012 ingestemd met het voorstel om het beheer en eigendom van het beheerde pand
volledig bij de Regio Drie Rivieren Utrecht te beleggen en afscheid te nemen van de bestuurders van de Regio
Utrechtse Heuvelrug. De regioraad heeft het bestuur gemachtigd dit af te handelen.
Het bestuur van de Regio Drie Rivieren Utrecht heeft vervolgens op 21-02-2013 het goedkeuringsbesluit en de
concept akte van de Stichting Geerlof Witteveen vastgesteld. Het bestuur zal nu bevorderen dat de voorgestelde
aanpassing van de statuten van Stichting Geerlof Witteveen wordt uitgevoerd.
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Aanwezig

Aanwezig zijn vertegenwoordigers van dertien groepen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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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
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Als het niet lukt om met een vertegenwoordiging te komen, wordt afmelding op prijs gesteld.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.
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Agenda

Bespreking verslag vorige bijeenkomst .
Op het verslag van de bijeenkomst van de regioraad van 22-11-2012 zijn geen opmerkingen.
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Waarderingstekens

Jubilea

In de afgelopen periode waren geen jubilea.
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De agenda van donderdag 16-05-2013
Nieuwe opzet voor de regioraad bestaat uit drie delen. Bestuurlijk, workshop netwerken en veiligheid, en de avondopening
van de ScoutShop. Het bestuurlijk deel mag maximaal dertig minuten vragen.
Vanwege het praktische deel van de workshop over netwerken en veiligheid is het handig om met een of meer stafleden te
komen!
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Bestuurlijk
• Jaarverslag algemeen
• Jaarverslag financieel van Scouting Utrecht
• Verslag financieel controle
• Oproep nieuw lid controle commissie als vervanger van Carla van Noord.
• Oproep voor accountant voor controle subsidie verslag gemeente Utrecht.
• Benoeming penningmeester 1 en 2, met zelf te bepalen verdeling van taken.
• Aanpassing ASV gemeente Utrecht.
• Benoeming vice voorzitter.
• Benoeming afgevaardigde landelijke raad.
• Benoeming afgevaardigde landelijke raad vervanger.
• Speltak waterwerk in Maarssen/Tienhoven.
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Geen opmerkingen op het algemeen jaarverslag.
Penningmeester wordt bedankt voor de inspanning voor het financieel jaarverslag
De voorgedragen penningmeester is met 14 stemmen voor benoemd. De benoeming van vice voorzitter en afgevaardigde
landelijk kent 12 voor en 2 onthoudingen.
Anouk va Asseleen is vice voorzitter en afgevaardigde landelijke Raas. Peter van de Bosch is vervanger,
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Nieuw lid van de controle commissie over 2013 is Pim Koomen van scouting Rhenova. Samen met Femke Regthoek..
Aandacht is gevraagd voor het zoeken aar een accountant voor de verklaring van de subside afwerking over 2013.
De gemeente Utrecht neemt de eerste stappen voor het opnieuw aanpassen van de subsidie regeling. Het gaat om het
aanpassen van het juridisch kader.

!

Scouting Jan Campert heeft een waterwerk speltak in Maarssen/Tienhoven opgericht. De staf is bemenst en jeugdleden
melden zich aan.
Baracuda start in Q# 2013 met de bouw van een nieuw troephuis.
Oproep om voorzichtig te zijn met de oproep van Eyeworkd voor medewerking aan een televisie programma
Netwerken en veiligheid
Presentatie door Peter Klink. Peter is oprichter en mede-eigenaar van de onderneming en website
EHBOdoos.nl, leverancier van EHBO verbanddozen aan MKB bedrijven. Daarnaast is hij mede-auteur van "Het Netwerkers
boek!" dat ondernemers nieuwe inzichten geeft en helpt makkelijker en efficiënter te netwerken met meer en
succesvoller resultaat.
De groepen uit de Regio krijgen een passende korting o.i.d. bij aanschaf van een EHBO doos, navulling of training. De
praktische invulling is nog niet rond.
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ScoutShop
De ScoutShop is te bezoeken met statafels, hapje en drankje en presentatie van nieuwste verkooptoppers. Vraag van de
avond is of groepen de weg naar de ScoutShop voldoende weten te vinden. Ook inventarisatie benodigdheden per groep
voor uniform.
Om de omzet van de ScoutSop te stimuleren krijgen de bezoekende groepen - en de ontvangen afzeggers - een
waardebon.
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Rondvraag
• De bijeenkomst is om 22:00 uur afgerond.
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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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