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1. Opening van de vergadering en vaststellen van de agenda
Jack opent de vergadering om 20:00 uur met een voorstelrondje. Met name wordt Wiebo Hobma
welkom geheten. Hij is Regio- en Admiraleits consulent.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Vaststellen van de notulen van de vorige vergadering
De notulen van 7 juni 2018 worden zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
3. Binnengekomen en verzonden stukken
Geen stukken ontvangen en verzonden.
4. Overlegpodia
- Eiland: het eiland heeft een mooie drukke zomer beleefd. Voor 2019 staat de Haarlemmer
Jamborette op het programma;
- Stichting met de lange naam: Geen nieuws;
- Regio: men heeft een tijdelijke secretaris gevonden;
- Scouting Nederland: er is een voorzittersoverleg geweest.
5. Activiteitenkalender
Terugkijken:
- 9 en 10 juni: Bootsenweekeind. De bootsen hebben het een leuk weekeind gevonden;
- 16 juni: CWO-praktijk afvaardag. Redelijk druk bezocht. De resultaten waren niet al te best. De
NTC geeft aan dat ervaring en een goede voorbereiding belangrijk zijn voor een goed resultaat en
gemotiveerde kandidaten;
- 30 juni RA4-zeilwedstrijden. Goede, leuke wedstrijden;
- 6 – 15 augustus: Nawaka. Dit komt terug bij het punt zomerkampen;
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15 en 16 september: CWO-instructieweekeind. Goede en mooie opkomst. Er zijn één ZI3 en 2
ZI2’s uit voort gekomen;
28 – 30 september: LSZW. Waren andere wedstrijden als de Kaagcup, omdat de opzet iets
anders was. Jammer dat de eerste wedstrijd was afgelast: uitstellen was waarschijnlijk een betere
optie geweest. Voor de jongeren was het een prima weekeind.
5 -7 oktober: Sleeptraining. Wederom afgelast vanwege veel te weinig deelnemers.

Vooruitkijken:
- 20 en 21 oktober: Juwaka. Er doen maar drie groepen mee vanwege drukte in de groep. Scouting
’63 doet voor het eerst mee;
- 15 november: Technische avond NTC. Men zoekt nog een onderwerp. Scouting ’63 geeft aan het
eens over aandrijftechnieken te willen hebben. De organisatie gaat ermee aan de slag;
Activiteitenkalender 2019:
- Deze wordt ter vergadering aangevuld en daar waar nodig aangepast. De vastgestelde versie
wordt op de site gepubliceerd.
6. NTC
- 3 nieuwe mensen zijn in opleiding;
- Jelle geeft aan dat de NTC bestaat uit vrijwilligers. Het is jammer dat er af en toe flink over het
water gescholden wordt naar de examinatoren bij een slechte uitslag. Ook blijkt dat sommige
groepen ouders direct doorsturen naar de NTC als ze klachten hebben. Dit is onwenselijk. De
NTC praat graag met de groepen zelf als er problemen of vragen zijn;
- De sleeptraining is wederom niet door gegaan. Het blijkt dat het bezit van een motorboot MBL nog
steeds een drempel is. Het idee wordt geopperd iets te gaan doen met motorbootinstructie. De
NTC wil graag kijken of dit haalbaar is.
7. Nieuws uit de groepen: Zomerkampen
Shawano’s:
Nawaka was gaaf. Voor de waterwelpen is vijf dagen aan de korte
kant;
Sagara’s:
Vinkeveen: prima kamp Super!;
Van Woesik:
Vinkeveen: prima kamp met een kleine motorbootstoring;
Tjarda:
Vinkenveen + Jisp + Alkmaar: alles perfect. De Roverway is langs
geweest;
Scouting ‘63:
Nawaka. Topweek! Leuke activiteiten. Veel en goed eten. Hygiëne
was goed. Er moest veel gelopen worden, maar het is een prima
terrein;
VaDeDo meisjes:
Vinkeveen. De nieuwe sleper was perfect. Als extra nog naar het
Nawaka geweest: super leuk;
VaDeDo jongens:
Reeuwwijk: slecht terrein omdat de buren heel snel overlast hadden.
Op zich is het terrein verder wel prima;
Katwijk:
Harderhaven. Er is een ongeluk geweest met het gasmateriaal. De
groep adviseert dan ook met klem het gasmateriaal goed in de gaten
te houden, ook al is het nieuw materiaal;
Norvicus:
Nawaka: was prima geregeld. Het voedsel verdeelcentrum mag wat
vriendelijker medewerkers hebben;
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Nieuws uit de groepen: de kampdoop
Mede naar aanleiding van berichten in de pers is het bestuur benieuwd hoe de diverse groepen hun
kampdoop organiseren en hoe er wordt omgegaan met het respect voor de jongeren.
Het blijkt dat een aantal groepen geen kampdoop meer hebben en zich beperken tot het ouderwetse
overvliegen. De groepen die nog wel een kampdoop organiseren laten de leden een parcours
afleggen waarbij ze vooral vies worden. De meeste groepen geven aan dat de nadruk hierbij ligt op
het maken van lol met zijn allen. In sommige groepen blijkt het dat tijdens het parcours degene die
dopen meer lol hebben als de dopelingen. Men geeft aan hier op te letten en in te grijpen waar nodig.
De boodschap bij alle groepen is wel dat hetgeen in de pers verscheen nergens (meer) gebeurt en dat
de doopdag met name een gezellige leuke dag moet zijn.
Nieuws
- Gezamenlijke opkomst:
De organisatie heeft inmiddels weer vergaderd. Helaas ontbreekt het aan een evaluatie met de
deelnemende groepen. Deze zal nog worden gedaan.
Voor komend jaar staat er een logeerfeest voor de staf gepland met een barbecue voor de RA.
Ook de RA1 is uitgenodigd voor de opkomst. De Baron van Palland is al enthousiast!
- Shawano’s:
De groep biedt een schouw te koop aan. Er ligt inmiddels een nieuwe in de loods;
- Sagara’s:
De groep heeft de grond van het clubhuis nu in eigen bezit;
- Van Woesik:
De zeeverkenners breiden uit. Men denkt er over de vloot uit te breiden met een sleper en een vlet;
- Tjarda:
De motorvlet is gerenoveerd. Er is een nieuw Groepsbestuur aangetreden;
- Scouting ’63:
Het leden aantal groeit gestaag;
- VaDeDo:
De meisjes hebben twee nieuwe vletten en een nieuwe sleper. Bij de zeeverkenners groeit het leden
aantal nog steeds;
- Katwijk:
Twee oudere vletten zijn vervangen door nieuwe;
- Norvicus:
De motorboot vaart weer! Het leidingsteam is geheel vernieuwd. Het wachtschip is gekeurd en voldoet
op een paar kleine puntjes na.
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8. Bestuurszaken
Op korte termijn moet de begroting 2019 worden aangeboden aan de Regio. Deze begroting was
tijdens de vergadering nog niet gereed. Jack vraagt de groepen toestemming de begroting te mogen
aanbieden zonder goedkeuring van de RA. Dit blijkt geen probleem.
Op passende wijze en met een welgemeend dankwoord neemt Jack namens de RA afscheid van
Leendert en Maarten van de NTC. Als dank voor hun jarenlange inzet wordt hen het bekende cadeau
overhandigd.
Namens de NTC voert Jelle kort het dankwoord en als verrassing wordt Maarten het
waarderingsteken van Scouting uitgereikt.
Maarten en Leendert danken de RA voor de leuke en fijne samenwerking en wensen hun opvolgers
alle succes.
9. Sluiting
Rond half tien sluit Jack de vergadering waarna men massaal naar de loods loopt om de nieuwe
schouw met RVS-details te bewonderen.
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