Uitnodiging Regioraad 14 mei 2019
Je bent van harte uitgenodigd voor de regioraad van 14 mei 2019.
De agenda met bespreekpunten is bijgevoegd. Daarop staan ook de locatie, datum en het tijdstip vermeld.
Wij vinden het belangrijk om naast het bespreken van de formele agendapunten veel tijd in te ruimen om met elkaar informeel van gedachten te wisselen over belangrijke
zaken die ons allemaal bezighouden. Dit kan alleen als het formele gedeelte van de regioraad effectief en efficiënt wordt uitgevoerd. Dit overigens zonder de kwaliteit en
zorgvuldige bespreking van de geagendeerde onderwerpen te kort te doen.
Efficiënt vergaderen werkt alleen als je je als deelnemer aan de regioraad goed voorbereidt. We werken met bespreekpunten en hamerstukken. Alle vragen die je hebt over
de hamerstukken, stel je niet tijdens de vergadering maar vooraf per mail. Alle vooraf gestelde vragen en de antwoorden daarop, worden voor de regioraad met alle
genodigden gedeeld. Hierdoor ontstaat er in de bijeenkomst zelf een enorme tijdswinst en kan het formele deel van de vergadering flink worden ingekort. Dan is er genoeg
ruimte voor informele zaken onder het genot van een hapje en een drankje.
Hoe werkt het dan?
1. Uiterlijk 3 weken voor de regioraad (23 april) ontvangen alle groepen de uitnodiging, agenda en alle relevante bijlagen.
2. Op de agenda is duidelijk aangegeven of een onderwerp een bespreekpunt is (bijv. voorbereiding Landelijke Raad) of een hamerstuk (bijv. vaststelling jaarrekening
of begroting).
3. Tot 7 dagen voor de regioraad (7 mei) kunnen deelnemers vooraf vragen over zowel hamerstukken als bespreekpunten en de daarbij behorende bijlagen per mail
indienen bij het secretariaat via info@scoutingzeeland.nl Dit geldt ook wanneer je een hamerstuk liever op de agenda ziet als een bespreekpunt.
4. Uiterlijk 3 dagen voor de regioraad (11 mei) worden alle vragen met daarop de antwoorden van het bestuur gedeeld met alle genodigden, zodat zij hiervan voor de
regioraad kennis kunnen nemen.
5. Er is een vooraf vastgestelde agenda met een tijdsaanduiding per onderwerp waar we ons strikt aan houden.
6. Hamerstukken worden tijdens de regioraad niet meer besproken, maar ‘slechts’ vastgesteld.
7. Dringende of last minute vragen (waar geen voorbereiding op mogelijk is) worden in een rondvraag aan het begin van de vergadering behandeld.
8. Alleen geagendeerde punten worden besproken.
9. Na de sluiting van de vergadering worden, in een informele sfeer inspirerende, waardevolle en actuele thema’s met elkaar besproken.
Wij zien je graag op 14 mei.
Namens het Regiobestuur Scouting Zeeland
Gerben Nouse

Agenda Regioraad Scouting Zeeland 14 mei 2019
Inloop:
19:00 uur

Aanvang:
19:30 uur

Waar:
Zandkreekgroep Havenweg 1A te Kamperland

Onderwerp
1. Presentatie door gastgroep
2. Opening, mededelingen, verslag vorige Regioraad
3. Rondvraag
4. Jaarrekening 2018 Scouting Regio Zeeland
5. Jaarrekening 2018 Scoutcentrum Zeeland
6. Nieuws uit de regioteams & admiraliteit
7. (Klankbordgroep) Landelijke Raad 15 juni 2019
8. Meerjarig regiobeleid
9. Benoeming bestuursleden Scoutcentrum
10. Verkiezingen regiobestuur

Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
(zie *1)
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6

Wie
Gastgroep
Voorzitter
Allen
Penningmeester
Penningmeester
Coördinatoren
Afgevaardigde
Voorzitter
Voorzitter
Voorzitter

(Hamerstuk)
(Hamerstuk)
(Hamerstuk)
Bespreekpunt
Bespreekpunt
Bespreekpunt
(Hamerstuk)
Verkiezing

Duur
10 min
5 min
5 min
5 min
5 min
15 min
10 min
10 min
2 min
Loopt door in pauze

*1 De stukken van de Landelijke raad zijn uiterlijk 4 mei 2019 online op https://www.scouting.nl/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/landelijke-raad
11. Na de pauze wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt en vervolgt het informele deel om ca 21:00 uur voortgezet.
Informele deel Regioraad
Het informele deel van de regioraad zal twee onderwerpen omvatten: toelichting op 100 jaar Welpen in 2020 en de plannen die de regio heeft voor een
groot Welpenkamp. Toelichting op het nieuwe waarderingssysteem van Scouting Nederland.
De avond zal omstreeks 22:00u worden afgesloten.

