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1. Opening van de vergadering en vaststellen van de agenda.

Jack opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder de Barbera Kleman en
Mijra Theunissen

2. Vaststellen van de notulen van de vorige vergadering van 7 juni 2018.

De notulen van 11 Oktober 2018 wordt zonder op en aanmerkingen goed gekeurd.
dank aan de secretaris
3. Thema 1;

Jamborrettre

Dit internationale kamp wordt gehouden van 28 Juli t/m 6 Augustus in Spaarnewouden /
Haarlem. Voor de groep aqua zijn ze nog op zoek naar div medewerker ( zeilen, beurtvaart
suppen, kanoën, vlotten pionieren en Beach games
De activiteiten zijn in Haarlem noord.
Meer informatie www.haarlemjamborette.nl
Kosten medewerker 125,00 euro vanaf 17 / 18 jaar
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4. Thema 2 De werkwijze van de NTC.
Na eerder de presentatie gegeven te hebben op 17 Januari jl. even een update.
Een kort overzicht waarvoor je bij de NTC kunt zijn, er is veel kennis te halen en als de
kennis niet in huis is proberen ze het voor je op te halen.
De NTC werkt vanaf dit jaar met verschillende commissies, waar meerdere personen achter
zitten. Hierdoor is een snellere werkwijze gecreëerd.
Technische commissie
Technischecommissie@ra4.nl
Examen Commissie
Examens@ra4.nl
CWO Commissie
Cwo@ra4.nl
Sleeptraining / motorboot training.
sleeptraining@ra4.nl
En verder zullen de div voorlichtingsavonden omgebouwd gaan worden naar één info avond
met div wisselende teams
Op de site van de RA vind je het volledige verslag van de CWO infoavond terug
5. Pauze met tijd voor koffie, thee, maar vooral om informeel met de sprekers hun
onderwerp te bespreken.
6. Binnengekomen en verzonden stukken.
Wouter V. deelt mede dat VOG’s voor de medewerkers van evenementen zijn aangevraagd
7. Overlegpodia.
a) Regio; Geen mededelingen
b) Eiland; Het eiland bestuur heeft een nieuwe Voorzitter
Door de werkzaamheden aan de Zijldijk is het lastig om met auto b.ij het
eiland te komen
De VaDeDo is vaste gebruiker van het eiland geworden
Binnen kort zal er een eiland avond zijn voor de vaste gebruikers
c) Stichting met de lange naam; geen mededelingen
d) Scouting Nederland; Geen mededelingen
8. Financiën.
Wouter J. geeft uitleg over de gepresenteerde begroting 2019.
Wat opvalt zijn de hoge kosten voor de ZI4 opleiding. Deze kosten zijn goedgekeurd
door de regio, waardoor wij het CWO3 afvaren voor onze groepen kunnen blijven
waarborgen
9. Activiteitenkalender.
a) Terugkijken naar de afgelopen activiteiten:
i. 20 + 21 oktober: Juwaka; Kleine groep kinderen 11 stuks, was wel heel
gezellig. Dit jaar een iets andere opzet / benadering
ii. 15 november: Technische avond NTC; Het thema was Motorboot onderhoud
iii. 17 januari: CWO informatie avond; Het thema was de nieuwe CWO opzet.
Van alle bij de avonden staat er een verslag op de RA4 site
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. 6 april de Garuda volleybalcuo. Drie oktoberhal Leiden
iv. 5 – 7 april: RSW: Naaldenveld;
v. 13 april: CWO theorie-herexamens bij de Van Woesik;
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vi. 11 mei: Gezamenlijke opkomst met BBQ;
vii. 31 mei – 1 juni: Kaagcup;
viii. 6 juni: Admiraliteitsraad op eigen grond bij de
Sagara Satrya’s.
10. Nautisch Technische Commissie.
Let op bij het inschrijven voor CWO 3 examens, dat je alle bij de formulieren in vult in SOL
Het CWO Kielboot 4 traject loopt van april t/m juni
De nieuwe kwalificatie insignes zijn vanaf nu te koop in de scoutschop
Het sleeptrainingsweekend is dit jaar op verzoek een motorboot instructie weekend
geworden , voor deelnemers is wel vereist dat ze het theorie examen hebben afgelegd en
behaald.
Op verzoek van Scouting Alpen gaan we met de wachtschepen groepen in gesprek.
RA1 sluit hier evt. bij aan
11. Bij jullie in de groep.
De VaDeDo heeft drie nieuwe zwaardkasten in de vletten geplaatst, de vloot ligt bijna
weer in het water
Tjarda Sas. 1 schouw in revisie, vletten last van dun staal, roeren in revisie.
Van Woesik gaat goed
Scouting 63. Onderdelen voor de sleper zijn binnen, revisie kan beginnen, vletten gaan
goed.
Katwijk gaat goed, vlet 1050 ligt in de verkoop
Waiunga. Eerste vaardag zit er al op. Nieuwe locatie voor 3 jaar clubgebouw. Boten liggen
niet bij het clubgebouw helaas.
Wie doet het onderhoud aan de boten ? bij de meeste groepen dat de staf het onderhoud,
maar het verf onderhoud doen de meeste jongeren zelf, onder toezicht van de staf.
Laat iedereen wel de ARBO en veiligheidsregels in acht nemen
12. Rondvraag.
Geen
13. Sluiting.
Na het bedanken van Scouting 63, en het ieder uitnodigen voor een drankje, sluit Jack om
21.27 uur de vergadering.
Waarna er nog lang werd na gesproken in de boten loods
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