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, 13 mei 2019.
Betreft:
Ref.:

Uitnodiging Admiraliteitsraad RA4, 6 juni 2019, 20:00 uur
Uitnodiging_RA4_20190606

Beste allemaal,
Hierbij nodigt het bestuur van Admiraliteit Rijnland (RA4) je van harte uit voor de Admiraliteitsraad op:
Donderdagavond 6 juni a.s. om 20:00 uur bij:
Scoutinggroep Sagara Satrya’s, Mariahoevelaan 2b, 2343 JA Oegstgeest.

Voor deze Admiraliteitsraad heeft het bestuur een tweetal sprekers uitgenodigd die iets over hun
vakgebied of activiteit willen vertellen.
Onlangs heeft Scouting Nederland de insignelijn voor het Waterwerk vernieuwd. Paul Breedveld verteld
over hoe de huidige insignelijn in elkaar zit en sluit aan met de nieuwe insignes voor het waterwerk.
5 en 6 oktober is het zover… EXPLORE’19!Na het succes van Explore’18 is het explorerteam van Regio
Hollands Midden alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het volgende spektakel. Ditmaal een
weekend weg voor alle explorers uit de Regio. Het programma bestaat onder andere uit klimmen, een
bbq en een pubquiz. Lilian Diesveld, Wilde Vaart begeleiding Norvicus en organisatie Explore’19 verteld
jullie meer over deze activiteit.
Uiteraard is er weer alle ruimte voor de groepen om vragen aan het bestuur, de sprekers en elkaar te
stellen en ervaringen te delen. Bij het punt “Bij jullie in de groep” kan je alle bijzondere zaken kwijt die
bij jullie spelen en vragen we je te delen waar jullie zomerkamp dit jaar plaats zal vinden.
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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 21 februari 2018.
3. Thema 1: Insignelijn Scouting Nederland.
Paul Breedveld vertelt over de huidige insignelijn en de nieuwe insignes voor het Waterwerk.
4. Thema 2: Explore’19.
Lilian Diesveld maakt alle Wilde Vaart afdelingen enthousiast voor deze spetterende activiteit!
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
e) Gemeente Teylingen: Verbod op ankeren en overnachten op de Kaag: stand van zaken.
8. Activiteitenkalender.
a) Terugkijken naar de afgelopen 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 op het Naaldenveld;
iv. 13 april: CWO theorie-herexamens bij de Van Woesik;
v. 11 mei: Gezamenlijke opkomst met BBQ;
vi. 31 mei – 1 juni: Kaagcup.
b) Vooruitkijken naar komende activiteiten:
i. 15 juni: CWO Praktijk afvaardag vanaf Koudenhoorn;
ii. 22 – 23 juni: Bootsenweekend: start op de Braassem;
iii. 29 juni: Reserve CWO Praktijk afvaardag vanaf Koudenhoorn;
iv. 6 juli: RA4 Zeilwedstrijden op de Kagerplassen;
v. 14 en 15 september: CWO Instructieweekeind;
vi. 27 – 29 september: Landelijke Scouting Zeilwedstrijden bij Harderhaven;
vii. 11 – 13 oktober: Training motorbootvaren door de NTC;
viii. 17 oktober: Admiraliteitsraad bij de Van Woesik.
9. Nautisch Technische Commissie.
10. Bij jullie in de groep.
Wat speelt er bij jullie in de groep? Spannende open dagen? Mooie crowdfunding acties?
Gereviseerde sleper? Waar gaan jullie naar toe op zomerkamp? Hoe is het transport naar het
zomerkamp geregeld?
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
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