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Aanwezig:
René v. Andel, Leon Rutten, , Eric Leignes Bakhoven, (Regiobestuur)
Vertegenwoordigers van de volgende scoutinggroepen, werkgroepen, regio ondersteuningsteams:
KaGiWepi (Martijn de Blaeij, J. Krau), Jan v. Speyk (Wilbert v. Dyk, Roel Speyer), St. Joannes (C.
onderwater, J. ten Brink), de Teil ( Jurgen v.d. Harst), Scouting Oost1 (A.M. Bank), Keizer Karelgroep
(Irma Vreeken, Leo Vos), Scouting Waterland (Kees de Baat) . St. Maarten Hoofddorp ( Robert
Weenink, Daniel van Kessel Jonathan Vermont), Kantankye (Anna Litchidova, Mathieu Berrevoets), ),
Sc. Wartburg (Gideon Smeding), Radboud (Roxana v. Klaveren), Leeghwater (Joren de Haan, Fleur v.
Willigenburg). Erskine (Leon Rutten), Studentenstam in opricgting ( Albertine Tjeenk-Willink, Angela
Schneider, Onno Wortel)

1. Opening en vaststelling agenda:
De voorzitter, René van Andel, opent om 20.12uur de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen notulen 8 nov. 2012
Geen opmerkingen, waarna vastgesteld

.
3.

Oprichten Studentenstam Amsterdam ( 18+ -35 jr)

Angela Schneider geeft een toelichting op het plan van aanpak. Zij vertelt dat er al
studentenstammen in Groningen Enschede en Utrecht bestaan en dat er animo is
om dit ook in Amsterdam te realiseren binnen regio Amsterdam-Amstelland
verband. Er zal een officiële notariële oprichtingsakte worden gepasserd. Het
bestuur bestaat :
Angela Schneider - Voorzitter
Albertine Tjeenk Willink - Secretaris
Onno Wortel - Penningmeester
Claudia Bakker - Algemeen Bestuurslid
Theo Korteling - Algemeen Bestuurslid
De regioraad stemt in met dit plan met 24 stemmen voor, 0 tegen en 2 blanco.

4.

Financieel verslag & begroting Regio
Leon Rutten geeft een toelichting bij de presentatie van het financieel verslag 2012 en de
begroting 2013.
De inkomsten en uitgaven voor het Scoutcentrum liepen tot 2 jaar terug nog over de regiokas.
Leon en Rene van Andel lichten verder toe: de in- en uitgaven van het Scoutcentrum lopen nu via
de Stichting Jeugddorpen Amstelveen, de beheersstichting van het gebouw. Dit is te vergelijken
met het Bouwfonds voor de Amsterdamse groepen. Amsterdamse groepen kunnen een beroep
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doen op deze stichting in de vorm van leningen voor gebouwrealisaties. De regio en de
Kantankye scoutinggroep betalen inmiddels huur aan de Stichting Jeugddorpen Amstelveen. Het
gebouw moet zichzelf wat betreft onderhoud en energielasten nu zelf financieel redden. In 2010
heeft een grote verbouwing plaats gevonden van het Scoutcentrum. Hier is destijds door de regio
een financiële bijdrage voor geleverd. In 2012 heeft eenmalig de regio een sponsorbedrag
ontvangen voor deze verbouwing. Trainingsweekenden worden belast met een huurbedrag voor
gebruik van het Scoutcentrum. Voor Modulaire trainingsmomenten (avonden, dagdelen) en
vergaderingen in regioverband wordt geen huur gevraagd.
Leon legt verder uit dat het streven is om regio activiteiten ook zoveel mogelijk over de regiokas
te laten lopen. Helaas is dit nog niet het geval met een aantal regioactiviteiten zoals de PaRoBa.
De regio heeft een transportverzekering voor regio 5 activiteiten per jaar. Verzekerd bedrag max.
€ 25.000,-. Leon zoekt nog 2 vrijwilligers voor de kascontrole. Aanmelding bij Leon.

5.

Mededelingen
Anna Litchidova (Kantankye) merkt op, dat ze de indruk kreeg dat de toetsing onduidelijk was op
de afgelopen teamleiderstraining en dat kwalificaties al werden afgegeven als iemand gewoon
aanwezig was op de training. Noot: navraag bij TMT leert, dat het hier om een oud niet-Scouting
Academy training ging, waar geen beoordelingscriteria voor zijn. Officieel is de praktijkbegeleider
van elke groep overigens verantwoordelijk voor de kwalificaties.
Rene van Andel meldt, dat er dit jaar nog 2 groepen kunnen meedoen aan de groepsontwikkeling.
Deelname graag opgeven aan Rene van Andel.

5. Rondje groepen
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

Kagiwepi: de VOG aanvragen lopen. 123 leden, Het theaterteam heeft de gouden haring
gewonnen op de PaRoBa
Erskine: alle kaderleden hebben inmiddels hun VOG verklaring. Bezig om de VOG ook
voor alle leden van de Wilde Vaart (17+)
Jan v. Speijk: VOG aanvragen voor 90% rond. Doel: alle 18+ en ondersteuners ook een
VOG. De groep draait goed.
De Teil: is nog bezig met de VOG aanvragen De groep heeft meegedaan aan de
groepsontwikkeling en deze afgerond. Er is een behoorlijke rekening ontvangen van het
Amsterdame Bos voor gebruik van het terrein waar hun gebouw op staat. Het
Amsterdame Bos claimt het recht. Er is geen eigendomscertificaat van het gebouw. Er is
wel een dossier van de historie.
St. Joannes De Kwakel: VOG aanvragen zijn nog niet afgerond. De groep draait verder
uitstekend De Rabobank heeft de groep gesponsored voor de nieuwbouw van het
gebouw.
Scouting Oost 1 viert hun 80 jarig bestaan. De viering vindt plaats in september. 90 leden,
VOG loopt. Meegedaan aan “De l;eukte vereniging van Noord-Holland” en hebben de
bokaal gewonnen.
Keizer Karelgroep: ver gevorderd met alle VOG aanvragen. Hebben gedragscode
opgesteld binnen hun groep
Waterland: alle kader heeft een VOG verklaring. Groep loopt heel goed. Inmiddels zijn er
wachtlijsten. Er is meer leiding nodig. Snakken naar een groter gebouw.
St. Maarten, Hoofddorp: 140 leden. Gaat goed met de groep. Bezig om een nieuw
gebouw neer te zetten a/d Ijweg bij Harlemmermeese Bos. Afronding hopelijk in 2013.
Kantankye: VOG voor 80% rond. In september wordt een bevergroep gestart. De scouts
hebben voor de 3e keer de PaRoBa gewonnnen. Groep is momenteel klein, 38
jeugdleden. Er zijn nieuwe bestuursleden uit ouders aangetrokken.
Sc. Wartburg nieuw gebouw gerealiseerd. 140 leden. De vaste kern heeft nog geen VOG,
Alle buitenstaanders wel.
Radboud: alle leidinggevenden hebben een VOG. Ook alle loodsen.. Beleid is dat
gekwalificeerde stafleden een VOG moeten hebben.
Leeghwater: VOG bjina allemaal rond. Groep draait goed

Rondvraag

Kees de Baat (Waterland) . Tip: volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wees hier actief bij
betrokken. Fracties aflopen en je zegje doen.
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Anna Litchidowva (Kantankye): 12 mei is het Amsterdamse Bosfestival. Boswachterij roept Scouting
op aanwezig te zijn
Kagiwepi maakt een opmerking over een mail die ontvangen is over het 5 mei grachtenconcert A’dam.
Deze mail is echter niet via de Regio doch via Landelijke mailing verstuurd.
Roel Speyer (Jan v. Speyk) verzoekt regiobestuur om toesturen en meesturen van financieel verslag
en begroting van de regio. Leon Rutten is hier geen voorstander van. Wil graag op de regioraad de
financiën toelichten, maar is geen voorstander van het verspreiden van deze financiële gegevens,
omdat publicatie van de cijfers mogelijk verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.
De uitnodiging voor de regioraad is wel 4 a 5 keer ontvangen per mail. Rene legt uit, dat het erg lastig
is om de juiste selectie van kaderleden uit SOL te halen. Alle kaderleden zijn welkom op de regioraad
6.
Sluiting
René de vergadering sluit rond 22.10 uur
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