
  

Kleine Vlootraad  25 oktober 2014    

Beknopt verslag KVR  
 

Aanwezigen: zie pagina 3.  
Voorzitter: ·I.v.m. aftreden Jan Muntjewerf is KVR voorgezeten door Jan Koehoorn (directeur 

Scouting Nederland). 
 
Opening 
1. Marion Geerligs, vice-voorzitster van SN en portefeuillehouder waterscouting verzorgt een 

presentatie over het aantal waterwerkgroepen en het verloop binnen deze groepen de afgelopen 
jaren. Expliciet wordt gemeld dat er nog ruimte is voor groepsontwikkeling bij 
waterscoutinggroepen.  
 

2. Jan Koehoorn geeft een korte toelichting op het besluit van Jan Muntjewerf. Aangegeven wordt 
door enkele admiraliteiten dat zij de “ontslagbrief” van Jan Muntjewerf niet ontvangen hebben. 
Aangegeven wordt dat deze brief wel rondgestuurd is door hemzelf naar de admiraliteiten. De 
opdracht is nu om te kijken welke rol de RA en LA moeten vervullen en welke organisatie daarbij 
past. “Waar willen de waterscoutinggroepen over 10 jaar staan”.  
 

3. Jan Koehoorn heeft Alexander Haccou gevraagd om met hem de gesprekken met het 
Watersportverbond te voeren. Het WSV wil dat Scouting Nederland lid blijft van het verbond. De 
meningen over wel of niet lid blijven van het WSV zijn verdeeld binnen de admiraliteiten. Het 
voorstel wordt aangenomen om alle admiraliteiten te vragen naar hun mening. Op basis van hun 
respons zal er een besluit genomen.  
De presentatie van het WSV zal worden rondgestuurd zodat álle RA’s hun standpunt kunnen 
bepalen, daarbij zal gevraagd worden om dat standpunt duidelijk te verwoordend, waarbij het 
streven is om voor 1 december een besluit te nemen.  
 

4. Chris Seggelink, mede-organisator van de LSZW, geeft een presentatie over de laatste LSZW.  
Elke admiraliteit is gerechtigd per wedstrijdklasse een aantal boten af te vaardigen afhankelijk van 
de grote van de admiraliteit. Hierover bestaat bij enkele admiraliteiten onduidelijkheid. De exacte 
richtlijnen zijn terug te lezen in de presentatie van LSZW. Ook hierin een duidelijke weergave van 
overige feiten, cwo en data voor 2015.  
 

5. Afgelopen zomer is het Nawaka gehouden. Aan de hand van feiten en cijfers geeft Alexander 
Haccou (kampleider) een korte terugblik. Gezien de beschikbare tijd wordt de Nawaka-film niet 
vertoond.  
 

Workshops (parallel 45 minuten, in drie rondes) 
In drie rondes van 45 minuten zijn 6 workshops aanbod gekomen.  
 
1. Internationaal; Ernst Jan Jacobsen  

Wat kan "Odysseus" brengen en voor waterscouting betekenen? 
Aan de hand van een korte terugblik op Eurosea wordt met de aanwezigen gediscussieerd over de 
wijze waarop er meer aandacht kan worden gegeneerd voor internationale scoutingevenementen. 
 

2. Opleidingen; Remko Noor 
Wettelijke vereisten: geven ze ruimte of beperken ze het plezier?  
Tijdens de workshops is naar voren gekomen dat enkele modules meer waterscoutingelementen 
moeten gaan bevatten. Daarnaast is de algehele mening dat de stage terug moet komen in de 
leerlijn. Remko werkt e.e.a. nog verder uit.  
 

3. Spel; Bram van der Hoef en Bertus Heus 
Spelen op het water is fun; je doet, leert en speelt. 
 

Kleine Vlootraad 25 oktober 20141  

 



  

 
 
 
4. In de workshop wordt stil gestaan bij het beschikbare spelmateriaal en waar dat terug te vinden is. 

Aangegeven wordt dat in de activiteitenmatrix ook wateractiviteiten terug te vinden zijn.  
De insignelijn van SN wordt aangevuld met meer waterscoutinginsignes. Daarnaast is er een 
samenwerking tot stand gekomen tussen Spel landelijk en Dirk Cornel.  
 

5. Schepen en Veiligheid; (Frank van Nieuwburg en Ferry van Yperen) 
Meer dan 1 hand voor jezelf en 1 hand voor het schip  
Frank en Ferry betrokken ons bij de Veiligheid op het water en de mogelijkheden en middelen die 
daarvoor ondertussen ruimschoots voor beschikbaar zijn. 
 

6. Communicatie; Yvonne Snelders.  
Hoe en waarover communiceer je met de groepen, admiraliteiten, regio’s, werkgroepen, etc. 
Tijdens de workshop was het directe uitgangspunt dat communicatie niet gaat over grenzen, maar 
juist over verder kijken. Niet alleen zenden van boodschappen, maar op zoek gaan naar dialoog. 
Voordat je gaat communiceren, of het nou gaat om een uitnodiging voor een regionale vlootraad of 
het organiseren van een training voor jeugdleden, is het goed om even stil te staan en een paar 
belangrijke vragen te beantwoorden. 
• Wat wil ik bereiken / wat is mijn doel? 
• Wie wil ik graag bereiken? 
• Welke boodschap kies ik dan? 
• Welke kanalen ga ik daar voor inzetten? 
• Welke tijdsplanning hoort daar bij? 

 
7. Waterscouting 3.0; Alexander Haccou 

Wat verwacht een moderne waterscout? Strakke organisatie of ruimte voor ontplooiing? 
Alexander Haccou betrok de aanwezigen bij de huidige status van het waterwerk en de 
aanpassingen die nodig zijn om robuust de toekomst in te gaan, zoals: veelvuldig communiceren, 
actualiseren van de boekwerken, het delen van kennis en het leggen van contacten, zowel intern 
Scouting alsook juist met de partners in de maatschappij (SAIL, HISWA, Overheden etc). Vanzelf-
sprekend kwam ook de vraag naar de organisatie en positie van het waterwerk naar voren: de rol 
van de regio en het land. 
 

Plenaire terugkoppeling 
1. Presentatie van Linda Weidenaar en Adeline Kronemeijer over de door hen te organiseren 

Waterwerkspeldag in najaar 2015. 
 

2. Michiel Lamers vertelde over de ontwikkeling van een nieuw (waterscouting)terrein in het noorden 
van het land.  
 

3. Door de aanwezigen wordt opgemerkt dat op dit moment onduidelijk is wie contacten onderhoudt 
met externen. Vooral spoedig contact met SAIL wordt op prijs gesteld. Chris Seggelink geeft aan 
hierin een rol te willen vervullen.  
 

4. Landelijk bestuur en directie Scouting Nederland nemen op korte termijn een besluit over de 
vernieuwde projectopdracht voor de doorstart van het waterwerk.  
 

5. Een ieder wordt verzocht om mee te werken / vrijwilligers voor te dragen voor commissies c.q. 
werkgroepen. Onderdeel van de (nieuwe) projectopdracht zal zijn een overzicht van vacante 
vrijwilligersfuncties. Belangstellenden voor een van de functies, kunnen nu al contact opnemen met 
secretaris@waterwerk.scouting.nl  

 
 
Alle presentaties zijn terug te vinden op  https://www.scouting.nl/downloads/bestuur-en-
organisatie/bestuurlijke-zaken/stukken-kleine-vlootraad/kleine-vlootraad-najaar-2014   
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Aanwezigen. 
 

lid 
voornaam 

lid 
tussenvoegsel 

lid achternaam organisatie 

Ferry van Yperen Admiraliteit 01 Delfland + Cranenborghgroep 
Chris  Seggelink Admiraliteit 02 Noord-Holland Noord 
Leendert  Vink Admiraliteit 04 Rijnland 
Martijn  Balkenende Admiraliteit 04 Rijnland 
Edwin  Bloem Admiraliteit 05 Rond Amstel en IJ 
Marc  Elvery Admiraliteit 08 De Biesbosch 
Ronald  Frank Admiraliteit 10 Vechtplassen 
Bertus  Heus Admiraliteit 10 Vechtplassen 
Zagala  Peters Admiraliteit 11 Zuidwal 
Bram van de Hoef Admiraliteit 11 Zuidwal 
Ernst-Jan  Jacobsen Admiraliteit 12 Neerlands Midden 
Haidy van der Putten Admiraliteit 12 Neerlands Midden 
Ilona  Velzeboer Admiraliteit 13 Limburgse & Bergse Maas 
Peter  Abramsen Admiraliteit 14 Zuid-Hollandse Stromen 
Reyer  Kok Admiraliteit 16 Neder-Rijn 
Ben  Spall Admiraliteit 19 Fryske Marren 
Anton  Hoelandt Admiraliteit 23 Haaks Gronden 
Frank van Nieuwburg Bredase Waterscouting Titus Brandsma 
Maroesja  Kristel Cornelis Lelygroep 
Remko  Noor Landelijke Admiraliteit 
Raymond ter Bogt Mango Kwane Wilco Jiskoot 
Elly  Klein Meuleman Nawaka 
Eelco  Nachbahr Nawaka 
Bert  Nijwening Nawaka 
Michiel  Lamers Nicolaasgroep 
Beake  Siebenga Nicolaasgroep 
Adeline  Kronemeijer Programmagroep Spel 
Linda  Weidenaar Programmagroep Spel 
Alexander  Haccou Regio Noord-Veluwe / Flevoland 
Dirk  Cornel Scouting Hank 
Karlijn  Veldkamp Scouting Nederland (landelijke administratie) 
Carola  Luiten Scouting Satoko Kitahara 
Pim  Anneveld Scoutinglandgoed Zeewolde 
Piet  Voorderhake Waterscouting Musinga-Rijn 
Marion  Geerligs Landelijk Bestuur 
Jan  Koehoorn Landelijk Service Centrum Scouting Nederland 
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