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Verslag
Regioraad 15-05-2014
Groepen aanwezig
Scouting Baracuda zeeverkenners
Scouting Hoograven
Scouting Salwega
Scouting Marsua
Scouting Eliboe
Scouting Vreeswijk
Scouting Willem Alexander
Scouting Jan van Hoof
Scouting Jan Campert
Scouting Rhenova
Regio Bestuur
Regio Trainers
Verslag
Van iedere groep zien we graag een of meerdere vertegenwoordigers. Als de gedresseerde niet meer
correct is, graag doorgeven.
Afwezig met bericht:
Bij verhindering stellen we een afmelding op prijs.
Agenda
De agenda kent onder meer de volgende onderwerpen.
Nieuwe leden voor het bestuur. De benoeming is in het najaar.
Ernst-Jan Jacobsen coordinator waterwerk.
Jeffrey van Hal als lid/gegevensbeheerder.
Daan Schols als lid.
Nieuwe functie voor bestuursleden ter informatie: Anouk Ruys-van Asselen is tweede
penningmeester.
jaarverslag 2013
Het concept jaarverslag 2013 wordt toegelicht. De bijeenkomst keurt het jaarverslag goed.
De financiële commissie maakt in haar verslag enkele opmerkingen en doet aanbevelingen. Het
bestuur neemt de aanbevelingen zonder meer over. Een toelichting op de onderbouwing van de
bijdrage aan activiteiten is gegeven.
De bijeenkomst keurt de financiële verslaglegging goed.
Een lid van de financiële commissie treedt na twee jaar af. Femke Hoekstra(Baracuda) wordt bedankt
voor haar bijdrage aan de financiële commissie. De financiële commissie over 2014 bestaat uit
Philipe Komer (Rhenova) en Maarten van Leerdam (Baracuda).
Subsidie verdeling
Een toelichting is gegeven op de perikelen met de uitwerking van de subsidie voor de groepen in de
gemeente Utrecht. In de toekomst zijn ook kosten te verwachten voor een controle door de
accountant.
Governance
De Regio zoekt bij een notaris een toets op de governance van de beheersstichtingen van de Regio.
Later volgt meer informatie over dit onderwerp.
Scouting Academy
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Marijn Macco en Freek Dammers geven een toelichting op de opzet van Scouting Academy. Nu
bestaat de training uit het halen van twaalf kwalificaties onder de verzamelnaam Scouting Academy.
Je kan acht modules in het trainingsweekend laten afvinken en vier in de praktijk. Stafleden kunnen
hun ontwikkelingsproject afronden in de eigen groep bij de praktijkbegeleider van de groep. In de
Regio zijn acht personen benoemd als praktijkbegeleider.
De kamptraining wordt ook onderdeel van Scouting Academy
Het info boekje geeft alle informatie en is verzonden naar de groepen en is beschikbaar via de
Website.
Huisvesting groepen
Scouting Baracuda is verhuisd naar het nieuwe troephuis. Vorige regioraad is een toelichting op deze
nieuwbouw gegeven.
De opening van de werf is op 28-06-2014 14:30 door de burgemeester
Jubileum en feest 18+
Op 27-09-2014 staan de Regio stil bij het jubileum van vijftien jaar Regio met een diner met mini
symposium. Daarna is een feest voor 18+.
Rondvraag
De RSW 2014 was een succes.
Aandacht is gevraagd voor het Eliboe volleybal toernooi eind augustus.
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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