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Groepen aanwezig
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

!

Scouting Baracuda
Scouting Eliboe
Scouting Jan Campert
Scouting Jan van Hoof
Scouting Jan van Speyk
Scouting Niftarlake
Scouting Rhenova
Scouting Salwega
Scouting Sea Lions
Scouting Vreeswijk
Scouting Willem Alexander
Scouting Willem de Zwijger
Scouting Zuilen

Agenda en verslag
De Regio streeft naar digitaal werken. De agenda is op de website scouting-utrecht.nl te vinden.
In het verslag worden namen van personen zoveel mogelijk voorkomen om privacy te borgen.
• Waarderingsteken is uitgereikt voor de bouwcoördinator bij heropening troephuis Scouting Clifford
Reichart in Lopik.
• Overhandigen vlag voor Koshare Stam voor Koshare Trail # 50
• Overhandigen vlag voor Admiraliteit voor APK # 35
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Gasten
De voorzitter van Scouting Jan van Speyk uit Mijdrecht/Wilnis. Een groep met 90 jeugdleden 59
stafleden. Ze hebben een boerderij, die wordt ingesloten door de bebouwing. Over drie jaar eindigt
het huur contract met de gemeente.
De herkomst van de naam van de groep is niet duidelijk.
De groep is aangesloten bij regio Amsterdam/Amstelland, maar is daar steeds minder actief. De
groep heeft goede banden met de Regio Drie Rivieren Utrecht. De groep gaat ook met de kampen
naar deze regio. Ze zoekt ook aansluiting bij scouting Eliboe en scouting Pandergroep Abcoude van
deze regio. Het bezoek is verkennend. De groep kan SN verzoeken om van regio te wisselen. Een
proefperiode is mogelijk.
Vanuit SN landelijk bureau is de senior coach groepontwikkeling aanwezig. Zij wordt betaald uit de
tijdelijke € 5,- opslag op de landelijke contributie. Zij zal de stand van zaken in de Regio toelichten.
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Verslag vorige keer
Er zijn geen aanvullingen.
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Wat doet de Regio
De regio biedt activiteiten, training en ondersteuning. Zie hierna voor een toelichting.

!

Activiteiten
Sinds de vorige bijeenkomst is het volgende te noemen.
• 25-05-2013 - 35e Admiraliteit Pinksterkamp, met bijna 600 deelnemers.
• 01-06-2013 - Jungledag 180 deelnemers en 40 stafleden bij Eliboe Vinkeveen.
• 15-06-2013 - Bever doe dag 2, Nieuwegein, 200 deelnemers, voor weidegebied bij...
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• 29-06-2013 - Stam Rhenova hangmat activiteit 24 deelnemers van 5 groepen.
• 24-08-2013 - Eliboe Volleybal toernooi.
• 19-09-2013 - 25e Merwede Trinity Cup, landelijke roeiwedstrijden in Utrecht. 39 teams. Gedoe met
kamperen en vergunningen.
• 12-10-2013 - Regionale Scoutdag, 210 deelnemers, 60 deelnemers meer dan vorig jaar, uitdagende
scout technieken. Leidsche rijn Park/Maxima park, zes groepen en gedoe met vergunningen.
• 19-10-2012 - Jota-Joti weekend met een bezoek van de Regio aan vele deelnemende groepen.
• 09-11-2013 - Regionale zwemwedstrijden, met tweehonderd vijftig deelnemers, zwembad De
Wetering in Houten.Meer deelnemers dan vorig jaar. voor het eerst volledig digitale inschrijving.
Goede sfeer, nieuwe groepen die deelnemen. Door een computer probleem zijn de uitslagen deels
handwerk. Genoemd wordt dat bij de digitale Inschrijving de terugkoppeling van de inschrijving
ontbreekt.
• Koshare Trail is 14-12-2013.
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De bijeenkomst spreekt de waardering uit voor de organisatoren van de activiteiten.
Voor de continuïteit is de Regio op zoek naar stafleden die bij een activiteit een coördinerende rol
willen spelen.
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Speltak overleg
Er komt een avond dat alle speltak overleggen - voor een deel gezamenlijk- de agenda 2014 gaan
invullen.
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Training
• Er zijn nieuwe trainers.
• Scouting Academy kent ruim 40 deelnemers.
• Op 22-02-2014 is de training praktijk begeleider.
Elke groep moet een praktijk begeleider benoemen om zelf competenties af te geven. De indruk
bestaat dat de praktijk begeleider veel tijd kwijt is. Als best practice wordt gedeeld dat op een stafdag
- in een keer - veel tegelijk kan worden afgehandeld.
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Aftreden
De penningmeester 1 is niet beschikbaar voor herbenoeming.
De Regio kent de penningmeester 2 die de taak overneemt.
Het algemeen lid (en beheerder gegevens in SOL) kiest niet voor herbenoeming.
Beiden worden bedankt voor de inzet.
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Vacature
De Regio kent een vacature voor een algemeen lid van het bestuur.
De secretaris is bezig met laatste termijn en is in 2015 niet beschikbaar voor herbenoeming in die
functie.
Voor de continuïteit zoekt de Regio een penningmeester 2.
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Herbenoeming
De Coordinator Training en de Coordinator Ondersteuning zijn unaniem herbenoemd.
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Werkplan
Er is geen aanpassing in activiteiten en training beoogd.
Wel is de komende regioraad het plan om het jubileum van de Regio te vieren.
Voor de stafdag wordt aansluiting gezocht met RUH.

!
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Begroting
De penningmeester geeft de toelichting. Gestreefd wordt naar volledige transparantie van kosten en
bijdragen. De Regio is financieel gezond. De huidige aanpak is ongewijzigd voortgezet. Voor
activiteiten en training moet iets meer budget door de deelnemers worden opgebracht.
Van het recht om de contributie te verhogen is steeds geen gebruik gemaakt. De contributie is nu al
weer vijftien jaar gelijk gehouden op € 4,20 per jaar!
Gevraagd is de financieel cijfers voor de bijeenkomst via e-mail te verspreiden.
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Ondersteuning is ook
•
•
•
•
•
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Evenementen service (vlaggen, portofoons, megafoon, geluidsinstallatie, koffiezet machines, etc).
Gegevensbeheer.
Aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn
Conflictbemiddeling.
Digitalisering archief regio en district.

Huisvesting groepen
• Scouting Baracuda geeft een overzicht van ruim drie jaar ontwikkeling rond een vervangend
troephuis. De bouw is eind Q1 2014 gereed.
• De Werf sloopt in december het troephuis en in februari start de bouw van het vervangend troephuis
voor scouting JPC en scouting Tekakwitha. De bouw is eind Q1 2014 gereed. Er is nog ruimte voor
een derde groep.
• Scouting Wilhelmina gaat de opslag en spelruimte van haar troephuis verdubbelen. De groep kent
126 leden. De Welpen hebben een troephuis aan de Koningsweg. De verbouwing loopt door tot
begin 2015.
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Subsidieregeling voor de Utrechtse groepen
De subsidie voor 2014 is aangevraagd. De groepen moeten de verantwoording voor de subsidie over
2013 aan de Regio geven. In 2014 wordt een deskundige ingeschakeld om de gemeente te
overtuigen van de juiste verdeling van de subsidie gelden naar de groepen.
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Groepsontwikkeling
De senior coach groepontwikkeling geeft samen met de locale coach een toelichting.
De senior coach groepsontwikkeling is actief in 10 regios van SN. In deze regio zijn vier groepen
samen of eerder - alleen met de lokale coach - bereikt. Groepontwikkeling is redelijk bekend bij de
groepen. Elke vereniging blijkt anders.
De ontwikkeling kent vier verschillende trajecten.
• Maatwerk
• Per wanneer
• Wat is het resultaat
• Met zijn alleen bespreekbaar maken
Gezellig en leuk met staf en bestuur in twee dagdelen.
Coaches doen stuk organisatie
Enquete bij jeugdleden en ouders.Uitwerken, plannen maken; quick wins doorvoeren. Resultaten zijn
soms niet direct zichtbaar. Doel blijft wel hangen. De doorlopende leerlijn werkt wel snel
Leidraad is de vijf succesfactoren: met steeds benoemen wat beter kan.
• Bestuur
• Accommodatie
• Spel
• Vrijwilligers
• Geld

!
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De gemeente Utrecht
Het aanspreekpunt bij DMO/Rob Hendriks is 'van scouting af'. De opvolger is nog niet bekend.
De discussie met het Vastgoed bedrijf van de gemeente is bij DMO bekend. DMO is geen voorstander
van het rondpompen van subsidie.
De huidige wethouder heeft aan scouting nog geen prioriteit gegeven. Eerst vraagt de Regio
informatie bij DMO daarna vaststellen of gezamenlijk optreden zinvol is.
Vervolg welzijns accommodatie in zelfbestuur. Volegns de gemeente moeten gesubsidieerde ruimtes
ook beschikbaar zijn voor anderen. Scouting Baracuda heeft daar in een voorbeeld functie gekozen.
Ook de bekende combinatie met kinderopvang is daar een voorbeeld van.
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SGW eigenaar gebouw
Deze stichting is ontstaan uit Gewest en districten. De stichting kent nu bemoeienis van Regio
Utrechts Heuvelrug (RUH) en Drie Rivieren Utrecht (DRU). Ondanks dat het besluit al anderhalf jaar
oud is, kon de uitkoop van RUH nog niet worden gerealiseerd
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Einde jaar attentie
De Regio geeft vanuit traditie alle actieven bij de Regio een symbolisch cadeau. Het gaat dan onder
meer om organisatoren, trainers, boten keurders en verkopers in de ScoutShop.
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Rondvraag

• Scouting Vreeswijk Nieuwegein kent gedoe met de milieu ambtenaar. Het onderhoud vletten
•
•
•
•
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gebeurd al jaren op een grasveld. Nu is een aanzegging toegezegd. Binnen scouting is
ondersteuning en juridische bijstand beschikbaar.
Scouting Vreeswijk Nieuwegein huurt een deel van een fort en meent het gebruiksrecht te hebben
op een ander deel. De gemeente ziet dat mogelijk anders. Scouting Jan van Hoof herkent de
situatie en wil de best practice uitwisselen.
Scouting Baracuda organiseert xx-02-2014 een beach party voor scouting 18+.
Op 31-10-2013 heeft de gemeente Zeewolde ingestemd met een activiteiten terrein voor onder
meer scouting
Scouting Zuilen is een winnaar in de jeugd sponsor actie van Boni supermarkt. Neveneffect is het
oprichten van de speltak bevers. Scouting Jan van Speijk heeft ook deelgenomen aan deze sponsor
actie.

Landelijke raad
Formeel staat de bespreking van de landelijke raad los van de regioraad. Ieder lid van SN heeft nu
een stem.
De te behandelen onderwerpen zijn onder meer de volgende.
• De trend is afname van het aantal leden. Daarmee komt de financiering van SN in de knel. SN zet
op groei van het aantal leden. <Het aantal leden in de Regio DRU is door de jaren heen stabiel.>
• Tot en met 2015 is de contributie verhoogd met € 5,13 vanwege financiering groep ontwikkeling. De
evaluatie is in 2014.
• Stijging contributie wordt voorzien omdat de subsidie niet duurzaam is en ledental daalt..
• Als kostenbesparing is onder meer de groepszending en de Forumdag geschrapt.
• De landelijke contributie voor SN wordt in 2014 ± € 29,-(?)
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De bijeenkomst heeft geen vragen over de toelichting op de landelijke raad.
Wel wordt het Nawaka 2014 genoemd. belangstelling voor het Nawaka is er genoeg. De gevraagde
bijdrage voor het Nawaka is met € 300,- te hoog om de activiteit toegankelijk te noemen. Regio DRU
stelt aan de landelijke raad de vraag aan SN om meer te doen om activiteiten - in het algemeen tegen een acceptabele prijs toegankelijk te houden.
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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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