Aanwezig:
Doormangroep: André Franssen,
Kazan de Wolfgroep: Anouk Jansen
Scouting Delta: Handoyo Schuchmann, Andy Martherus, Alex Dijkstra
Blauwe Junglegroep: Jeroen Rust
Scouting Oostburg: Brent Verpaalen, Tonny de Koeijer
Scouting Lutemgroep: Marielja ten Bruggencate,
Waterscouting Paul Krugergroep: Koos van Rijn
Scouting Sluiskil: Marie-Claire Zegers
Mr. Bakker Huub v.d. Zande
Scheldezwervers: Jim van Belzen
Gouden Cirkelgroep: Jet Groeneveld, Jorieke Mattioli-van Gilst, Adriaan Boone, Mayke van der Kamp
Scouting EOS/St. Hubertus: Erik van Duyn
SBN Doormangroep: André Versluijs
Zandkreekgroep: Serge Nijssen
Groepsloos: Wouter Dert (Scoutcentrum); Karin Mijnders (vertrouwenspersoon), Elna Dert
(bureaumedewerkster).
Regiobestuur: Mark Rosel, Paul v.d. Meer, Lennard Loomans, Henk de Keijzer, Jeffry Stofferis, Erwin
v.d. Broek, Jeroen Appel, Vivian Baetens, Valarie de Witte.
Door de Coronacrisis wordt er digitaal vergaderd via MS Teams.
Verslag: Valarie de Witte.

1. Opening, mededelingen, verslag vorige regioraad.
Mark Rosel opent de vergadering en vertelt dat het regiobestuur bezig is om de regioraad in de
toekomst zowel digitaal als fysiek te houden (hybride). Van de aanwezigen geeft een meerderheid de
voorkeur aan een fysieke regioraad. Om deze digitale versie van de regioraad ordelijk te houden
worden wat afspraken gemaakt. Van alle deelnemers wordt de microfoon uitgezet. Als een deelnemer
een opmerking wil maken dan geeft hij/zij dat aan in de chat of steekt een hand op. De microfoon
wordt dan tijdelijk aangezet.
Het verslag van de vorige regioraad wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Voorafgaand aan het overleg zijn geen vragen gekomen, wel opmerkingen die in deze regioraad nader
worden behandeld.

2. Rondvraag
Andre Franssen vertelt over het project “Tijd voor Avontuur”. Dit komt in de plaats van “Laat je
uitdagen”. Dit project gaat 5 jaar duren.
Scouting Nederland wil dit op 2 oktober groots gaan presenteren. Er komen nieuwe folders/flyers. Er
wordt digitaal een Toolkit gemaakt waar groepen materiaal vandaan kunnen halen.
De groepen worden binnenkort geïnformeerd.
Verder heeft niemand heeft iets voor de rondvraag.

3. Financiën
a) Jaarrekening 2021 Paul v.d. Meer: Er zijn geen vragen binnen gekomen.

De kascontrolecommissie heeft de financiële administratie beoordeeld en had geen op- of
aanmerkingen.
b) Voortgang Scouting Zeeland Fonds
Paul v.d. Meer: Er is vooralsnog weinig tot geen gebruik van het Scouting Zeeland Fonds gemaakt . Er
zijn momenteel geen lopende of nieuwe aanvragen.
Er is budget beschikbaar voor het team vinden en binden.
In het fonds voor gave regioactiviteiten is max 500 euro per activiteit beschikbaar. Aanvragen worden
beoordeeld door een commissie.
Bij regioactiviteiten kunnen tunnelkosten vergoed worden. Aanvragen daarvoor kunnen door de
groepen ingediend worden bij de penningmeester (penningmeester@scoutingzeeland.nl)
Ook voor deskundigheidsbevordering is een vergoeding aan te vragen bij de regio tot 50% van de
kosten.
Jet Groeneveld: In het financieel jaarverslag staat 2018 i.p.v. 2020. Dit wordt aangepast.
Marielja: Voor de vergoeding voor training, is daar een formulier voor? Paul: Je kunt de vergoeding
aanvragen door een mail te sturen met daarin vermeld welke training is gevolgd, door wie van welke
groep en de gemeente waar je groep onder valt naar penningmeester@scoutingzeeland.nl .

4. Nieuws uit de regio
Trainingsteam:
Erwin v.d. Broek: De trainingen die er zijn geweest waren digitaal. Deze zijn goed bezocht waaruit
wordt opgemaakt dat er zeker interesse is voor deze manier van trainingen volgen. Misschien dat er in
de toekomst een digitale variant bij de workshops gerealiseerd kan worden. De modules van de
Scouting Academy kunnen (in de toekomst) ook via e-learning digitaal worden afgerond. De eerste
module is in de testfase.
Na de zomer hopen we weer fysieke trainingen te gaan geven, beginnend bij de moduletraining.
Het aankomende Kampevent is digitaal. Op 4-6 juni.
Team Spelcoaches:
Het team heeft en nieuwe coördinator: Vivian Baetens. Vivian stelt zich waarschijnlijk kandidaat als
bestuurslid van de regio. De verkiezingen daarvoor volgen in een latere regioraad.
Vivian Baetens: Jorieke Mattioli-van Gilst is erbij gekomen als spelcoach. Het team heeft 2 digitale
spreekuren gehouden met als thema’s ‘opkomsten in coronatijd’ en ‘op kamp tijdens corona’.
Mocht je een leuk idee of interessant onderwerp hebben voor een volgend spreekuur dan kan je dit
kenbaar maken. spelcoaches@scoutingzeeland.nl
Ook ideeën voor workshops zijn welkom.
Team spel en programma:
Jeffry Stofferis: Het afgelopen jaar hebben er nauwelijks activiteiten plaats mogen vinden. Op dit
moment zijn er 4 activiteiten gepland. Op 5 juni zijn er kookwedstrijden op eigen terrein
georganiseerd. Op 12 juni vindt de KWE dag welpen zuid plaats op eigen terrein. Ook Zex local is dit
jaar op eigen terrein. En op 10 juli is de bever doe dag.
Zepaka is in een digitale versie doorgegaan. Het werd erg enthousiast ontvangen. Voor SuReAc zijn
dezelfde plannen. Jungle dag 100 jaar welpen gaat niet door, ook WeJuKa schuift door naar 2021.
Vivian gaat samen met Jeffry het TSP coördineren.
Team vinden en binden:
Mark Rosel: Het team is uitgebreid met 7 nieuwe mensen. Er is een bestemmingsreserve voor het team
vinden en binden. Het team heeft 2 subteams. Een subteam dat zich specialiseert in het vinden en binden
van vrijwilligers en een subteam dat zich specialiseert in het werven van jeugdleden met materialen die je

daarbij van de regio kunt gebruiken. Samen vormen ze een denktank (met nog wat extra mensen) die
acties bedenkt en uitvoert voor het vinden van jeugdleden en vrijwilligers. Het PRTeam Walcheren sluit
zich misschien na de zomervakantie aan bij dit team. Er is een dia gemaakt die in de bioscopen in
Vlissingen en Terneuzen gedraaid gaat worden. Deze dia is gemaakt door het mediateam en wordt gratis
gedraaid in de bioscopen.
Team Bestuurscoaches:
Mark Rosel: Het team heeft zich bezig gehouden met het WBTR voor het regiobestuur en voor de
groepen. Er is een document voor de groepen gemaakt met invulvelden die de groepen op maat
kunnen maken. Als ze de afspraken die daarin staan implementeren en zich daaraan houden zijn ze
WBTR proof. Op het spreekuur WBTR waren veel deelnemers. De regio heeft een abonnement bij het
IVBB, via deze weg kunnen er vragen aan de helpdesk gesteld worden. Dus heb je vragen vanuit je
groep over de WBTR stel ze dan gerust.
Team regioambassadeurs:
Elna Dert: Het team regioambassadeurs bestaat inmiddels 5 jaar en is voor groepen de ‘wegwijzer’ als
er vragen zijn of problemen die de groep niet zelf weet op te lossen.
De ambassadeurs kunnen de groepen voorzien van informatie over alles wat er speelt in de regio en
uitleggen wat de verschillende regioteams voor hen kunnen betekenen.
Na de zomervakantie kun je een bezoekje verwachten van jouw regioambassadeur met de nieuwe
regioposter.
Mocht je als groep niet weten wie jouw regioambassadeur is dan kun je dat vinden op de website. Eric
van Duyn is nieuw als ambassadeur. Er zijn geen vragen vanuit de leden voor de regioambassadeurs.
Team media:
Jeroen Appel is de nieuwe coördinator van dit nieuwe team. Jeroen stelt zich waarschijnlijk kandidaat
als bestuurslid van de regio. De verkiezingen daarvoor volgen in een latere regioraad.
Jeroen Appel: Dit team houdt zich voornamelijk bezig met het presenteren van Scouting aan de
buitenwereld. Ze maken teksten voor mediauitingen en vlogs bij activiteiten. De eerste activiteit is de
regionale kookwedstrijden. Het team houdt zich ook bezig met de nieuwe website en de nieuwsbrief.
Er is een start gemaakt met het aanleggen van een beeldbank en een handleiding voor de huisstijl van
de regio. Je kunt hiervan gebruik maken als je bijvoorbeeld een flyer of poster wilt maken voor je
groep.
Organiseert je groep een gave activiteit dan kun je het mediateam uitnodigen voor het laten maken
van mooie foto’s, filmpjes of een pakkend artikel.
Handoyo Schuchmann vraagt of het team ook bij kampen langs kan komen. Jeroen geeft aan dat dat
inderdaad ook de bedoeling is.
Marielja te Bruggecate geeft aan dat de kampen bezocht gaan worden. Ze gaat een artikel schrijven
over kamperen in coronatijd en wellicht levert die publiciteit ook nog extra leden op.
Vivian Baetens vraagt of de bioscoop in Goes ook is gecontacteerd voor de dia. Dat gaat Mark Rosel
nog doen.
Huub v.d. Zande geeft aan dat ook Zierikzee een bioscoop rijk is. Mark neemt contact op met bioscoop
Zierikzee.
Brent Verpaalen vraagt om de dia om die ook in de bioscoop in Oostburg te laten draaien. (hij heeft
zelf contact met deze bioscoop)
Scouts4Science:
Jim van Belzen: Er is niet heel veel nieuws gebeurd. Er zijn flyers rondgestuurd. Je kunt nog steeds
kisten aanvragen om met je groep mee te doen aan het Plastic Soep Project.
Zoek je nog een themadag om bij aan te sluiten? Op 3 juli is de ‘Plasticloze’- dag. Op 8 juli is de
‘Wereld Oceaan’- dag en op 17 en 18 september is de ‘Houdt het schoon’- dag.
Je kunt een kist aanvragen via info@scouts4science.nl

Admiraliteit :
Andre Franssen: Het vaarseizoen is weer begonnen. Zewaka gaat helaas nog niet door. Er is wel een
spel gemaakt door het Zewaka team dat alle groepen op hun eigen vaarwater kunnen spelen. CWO
examens worden in kleine groepen afgenomen bij de groepen zelf. Er wordt veel extra aandacht
besteed aan dyslexie, zodat het voor de jeugdleden met dyslexie makkelijker wordt om het examen te
halen.
Scoutcentrum Zeeland (SCZ):
Wouter Dert: Het was een erg pittig jaar voor het SCZ. Het grootste deel van de kampeerders is
afgelopen jaar niet gekomen. Er is goede hoop dat het komend seizoen iets aan gaat trekken. Ook je
opkomst kun je (in overleg) op het scoutcentrum houden. In de media heb je kunnen zien dat er 2
rechtzaken gewonnen zijn door het SCZ. Ook in de Polder mogen scouts blijven kamperen. Ook
Humanitas mag in de huidige vorm toegelaten en voortgezet worden. Om het kamperen op het
scoutcentrum mogelijk te maken zijn er bij alle sanitaire gebouwen extra wasgelegenheden gecreëerd
zodat er makkelijker in de bubbels gewassen en geplast kan worden. Er zijn 2 vrijwilligers
onderscheiden met een lintje van de koning. Koos van Rijn en Laudie Bal. Volgend jaar (weekend voor
Hemelvaart) gaat het scoutcentrum het jubileumkamp door laten gaan. Team media is van harte
welkom om op het scoutcentrum te komen om foto’s en filmpjes te maken.
Lutem (Marielja) vraagt: Mogen we het scoutcentrum taggen als er vragen zijn voor kamplocaties?
Wouter: verwijs de vragers maar naar de website.
Www.scoutcentrumzeeland.nl of reserveren@scoutingzeeland.nl
Handoyo Schuchmann: Worden versoepelingen ook door het SCZ doorgevoerd? Wouter: Zeker, we
volgen de factsheet van Scouting Nederland.
Koos van Rijn: Geeft aan dat er al 10 bubbels komen kamperen waarvan 5 waterwerkgroepen.
Groepen volwassenen kunnen bij het Scoutcentrum niet kamperen volgens de Scouting factsheet. Die
volgt de regels van de overheid. Voor (Corona)vragen: info@scoutcentrumzeeland.nl

5. Landelijke Raad 12 juni 2021
Lennard Loomans: Ook deze landelijke raad is digitaal. De landelijke raad is opgesplitst in 2 delen, het
meningsvormend deel, 27 mei, is openbaar. Die gaat onder andere over de vraag: Wat is de
maatschappelijke waarde van Scouting? (Hoe zien anderen de waarde van Scouting en welke
betekenis heeft ‘iets doen voor anderen’ voor de ontwikkeling van jongeren?
Het tweede, besluitvormende deel is op 12 juni.
Vragen die onze regio aan het landelijk bestuur gaat stellen: Is er een mogelijkheid tot een
kortingsactie bij notarissen voor het doorvoeren van de nieuwe statuten i.v.m. de WBTR? Dit n.a.v.
een vraag van de Watergeuzen, die vragen Is er een contributie korting mogelijk? Welke
subsidieregelingen zijn er mogelijk voor Scoutinggroepen die gederfde inkomsten hebben? Antwoord:
Daarvoor kun je aanspraak maken op de TASO regeling – die is bedoelt voor het mislopen van
kantinekosten e.d.

6. Pauze

7. WBTR goedkeuring Stichting
Als regiobestuur moeten wij ook aan de WBTR voldoen. Het document daarvoor is meegestuurd met
de uitnodiging. De regioteams vallen hier niet onder. De klankborgroep jonge leiding, de
klankbordgroep Landelijke Raad en de kascommissie hebben geen toezichthoudende functie.

Er is een document gemaakt dat groepen kunnen aanvragen bij de bestuurscoaches
(bestuurscoaches@scoutingzeeland.nl). Dit document is makkelijk aan te passen aan de eigen situatie.
Vragen kun je stellen aan het team bestuurscoaches.
Jet Groeneveld: Moet er een back-up zijn voor elke functie? Mark Rosel: De regio heeft een back-up
per taak vastgelegd. Voor de penningmeester moet je iemand hebben die meekijkt en meetekent. Bij
de regio is Erwin v.d. Broek de back-up van Paul.
Andy Martherus: De nieuwe statuten van Scouting Delta zijn WBTR proof. Functionarissen moeten
worden vastgelegd en er moet een back-up voor zijn.

8. Presentatie Spelotheek
Erwin v.d. Broek: De spelotheek is te vinden op de website van de regio en is bedoeld als overzicht van
de materialen die groepen te huur of te leen hebben voor andere groepen. Ook themamateriaal is ook
leuk voor op de site. Wie heeft er nog wat liggen?Je kunt materiaal verhuren, gratis uitlenen of
weggeven. Je kunt je materialen opgeven en op de site laten zetten door een e-mail te sturen naar:
spelotheek@scoutingzeeland.nl.
Regiomateriaal en de kisten van scouts4science kunnen ook nog aan de spelotheek toegevoegd
worden.

9. Begroting Scoutcentrum 2021
Koos: Het bestuur van SCZ stelt de begroting vast en die wordt toegestuurd aan de leden van de
regioraad.
Niemand heeft zich gemeld voor de kascontrolecommissie.
De begroting wordt naar de leden van regioraad gestuurd ter kennisname niet voor goedkeuring.
Het tarief voor de Zeeuwse groepen is ca. 1/3 goedkoper dan de normale tarieven. Het SCZ heeft
financiële steun van de overheid gekregen.

10. Afsluiting met dia
Eerst laat Jeroen Appel nog de bioscoopdia zien. Er zijn enthousiaste reacties van de groepen. Voor
bioscopen die een langere dia willen draaien maakt Jeroen graag een langere versie.
21:03 sluiten
*1 De stukken van de Landelijke raad zijn vanaf 1 mei 2021 online op
https://www.scouting.nl/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/landelijke-raad

