Aan: alle schippers en stuurlieden, groepsvoorzitters, -penningmeesters en
–begeleiders van de Waterwerktakken-/groepen binnen de Regio Hollands
Midden, Bestuurs- en NTC-leden van de Admiraliteit Rijnland (RA4).
Cc.: Bestuursleden landelijke Admiraliteit en Regio Hollands Midden.

Voorschoten, 30 januari 2019.
Betreft:
Ref.:

Uitnodiging Admiraliteitsraad RA4, 21 februari 2019, 20:00 uur
Uitnodiging_RA4_20192102

Beste allemaal,
Hierbij nodigt het bestuur van Admiraliteit Rijnland (RA4) je van harte uit voor de Admiraliteitsraad op:
Donderdagavond 21 februari a.s. om 20:00 uur bij:
Scoutinggroep Scouting ‘63, Kerklaan 102, 2451 CH Leimuiden (naast de Leimuidense ijsbaan).

Om het jaar 2019 goed te beginnen hebben we dit keer maar liefst twee thema’s die voor ons interessant
en nuttig kunnen zijn.
Van 28 juli tot en met 6 augustus wordt op evenemententerrein Spaarnwoude het coolste internationale
kamp in Europa georganiseerd: de 13e Haarlem Jamborette! In 10 dagen vol van activiteiten, zoals hikes
door de echte Nederlandse landschappen, zullen scouts uit 15 landen de tijd van hun leven hebben! De
zeilactiviteiten tijdens de Jamborette zullen plaats vinden op en rond ons eigen Boterhuiseiland. Het
belooft daar een drukte van jewelste te gaan worden. Een afvaardiging van de organisatie van het
evenement zal op de vergadering een korte toelichting geven.
Thema nummer 2 zal gewijd zijn aan onze Nautisch Technische Commissie (NTC). Deze commissie is
vooral bekend van het afnemen van theorie- en praktijkexamens voor de door de Commissie Watersport
Opleidingen (de CWO) vastgestelde diploma’s. De NTC zal in de vergadering toelichten hoe de diplomalijn
van de CWO eruit ziet en wat er in de nabije toekomst gaat veranderen.
Wisten jullie dat de NTC veel meer doet of kan dan alleen maar examineren? Ze probeert de groepen te
ondersteunen met hun kennis over allerlei technieken (en reken maar dat er veel kennis is!) en daar
waar nodig extra kennis te vergaren om jullie het scoutingleven zo aangenaam mogelijk te maken. Het
gaat hierbij om winteronderhoud, motortechniek, aanschaf van materialen en noem maar op. Middels een
aantal activiteiten gedurende het jaar kunnen jullie je licht bij hen opdoen! Denk hierbij aan de
sleeptraining of een informatieavond. De NTC vertelt graag welke activiteiten dit jaar op de agenda staan
en hoe deze worden ingericht.
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AGENDA
1. Opening van de vergadering en vaststellen van de agenda.
2. Vaststellen van de notulen van de vorige vergadering van 11 oktober 2018.
3. Thema 1: De Haarlem Jamborette.
De organisatie van de Haarlem Jamborette komt aan het woord en licht hun activiteit toe.
Hierna zal de NTC hun werkzaamheden voor 2019 toelichten.
4. Thema 2: De Nautisch Technische Commissie.
De NTC de CWO-diplomalijn en hun werkzaamheden binnen de RA toe.
5. Pauze met tijd voor koffie, maar ook om informeel met de themasprekers te spreken.
6. Binnengekomen en verzonden stukken.
7. Overlegpodia.
a) Regio
b) Eiland
c) Stichting met de lange naam
d) Scouting Nederland
8. Financiën.
Bij de agenda is het financieel overzicht 2018 gevoegd. Wouter zal deze toelichten.
9. Activiteitenkalender.
a) Terugkijken naar de afgelopen activiteiten:
i. 20 + 21 oktober: Juwaka;
ii. 15 november: Technische avond NTC;
iii. 17 januari: CWO informatie avond.
b) Vooruitkijken naar komende activiteiten:
i. 16 maart: CWO theorie-examens bij de Leif Erikson;
ii. 30 maart: CWO theorie-examens bij de VaDeDo;
iii. 5 – 7 april: RSW: Naaldenveld;
iv. 13 april: CWO theorie-herexamens bij de Van Woesik;
v. 11 mei: Gezamenlijke opkomst met BBQ;
vi. 31 mei – 1 juni: Kaagcup;
vii. 6 juni: Admiraliteitsraad op eigen grond bij de Sagara Satrya’s.
10. Nautisch Technische Commissie.
11. Bij jullie in de groep.
Iedere groep is volop bezig met het winteronderhoud. Zijn er met het onderhoud problemen
naar voren gekomen met boten of loopt alles op rolletjes?
Welke groep heeft interessant nieuws of belangrijke zaken?
12. Rondvraag.
13. Sluiting.
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