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Beknopt verslag KVR Kleine Vlootraad  18 april  2015  
 

Aanwezigen: zie pagina 3.  

Voorzitter: De bijeenkomst wordt voorgezeten Alexander Haccou.  

 

Opening 
1. Jan Koehoorn heet alle aanwezigen, en speciaal de Vlaamse collega´s van FOS, welkom en deelt 

mede dat Alexander Haccou onlangs is aangesteld als kwartiermaker voor waterscouting 3.0. 
Aangegeven wordt dat de eerste resultaten van ieders inzet om waterscouting een goede doorstart 
te geven zichtbaar worden. 
 

2. Jan Koehoorn meldt dat een speciale waterscouting spreekbeurtmap te bestellen is bij de 
Scoutshop. 
 

3. Marion Geerlings zal niet, namens het landelijk bestuur, aansluiten bij het overleg i.v.m. haar 
zwangerschap. Wel zal Lars Wieringa rond de middag aansluiten.  
 

4. Enkele aanwezigen hebben aangegeven het verslag van de vorige KVR niet ontvangen te hebben. 
Bij de versturing van dit verslag zal gezorgd worden dat alle regionale admiraliteiten deze 
ontvangen, alsmede iedereen die aanwezig is.  
 
 

Ronde langs de admiraliteiten / LSZW / Landelijke Raad 

 
Admiraliteit Stand van zaken 

12 Draait goed. CWO examens worden afgenomen. 

08 Draait goed. 

11 Draait goed. 

10 Helaas ontbreken CWO-examinatoren, waardoor er geen CWO-examens meer 

afgenomen worden. AR 12 biedt aan hierbij in te springen.  

07 Werving van CWO-2 instructeurs opgestart, vanwege tekort.  

19 Draait goed 

FOS Is in gesprek over de wet / regelgeving rondom varen op de Westerschelde. Ook op 

opleidingsgebied uitdagingen  

06 Vaarschool Van de Maze is opgericht. Hieruit worden diverse trainingen 

georganiseerd. Het slagingspercentage van de jeugdleden bij de aangeboden 

examens was te laag. De oorzaak hiervan ligt o.a. aan onvoldoende didactische 

vaardigheden bij de kaderleden. Kaderleden kunnen naar hun eigen kennis kijken en 

vervolgens een didactische bijspijkercursus volgen. Flyer is beschikbaar.  

http://admiraliteitvandemaze.nl/Nautischecie/vaarschool/index.htm  

 

Ook cursus voor het behalen van het VAMEX-examen wordt aangeboden.  

02 Veel tijd en aandacht gaat uit naar de CWO-eisen. 

16 1 nieuwe groep is toegetreden tot de admiraliteit, nu totaal 6. De examenuitslagen 

van de jeugdleden zijn niet optimaal en zouden verbeterd moeten worden.  

14 Draait goed, al is de admiraliteit dringend opzoek naar een penningmeester. 

Opleidingsperikelen en te weinig examinatoren spelen ook hier.   

01 Structureel zullen er meer workshops aangeboden gaan worden. De groepen lijken 

te groeien. De opleidingen gaan de goede kant op.  

04 Binnen de admiraliteit zullen instructeurs opgeleid worden tot niveau 4.  

Het huidige slagingspercentage is 70%.  

http://admiraliteitvandemaze.nl/Nautischecie/vaarschool/index.htm
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02 Er wordt gewerkt aan verdergaande samenwerking met de regio Noord-Holland 

Noord. Plan is om NTC vast onderdeel in de regio te laten worden, naast het 

trainingsteam van de regionale scouting academy. Daarnaast zal aan ieder bestaand 

team iemand toegevoegd worden met waterscouting-achtergrond. 

23 Verkennende gesprekken of krachten gebundeld kunnen worden.  

LSZW Zie apart agendapunt 

Landelijke 

Raad 

De agenda voor de komende LR is nog niet bekend. In de afgelopen periode heeft 

het landgoed de benodigde aandacht gekregen, daarnaast wordt er gewerkt aan een 

nieuw systeem van waarderingstekens.  

Er is besloten dat we Scouting Nederland aansluit bij het Tuchtrecht.  

Het inbedden van Groepsontwikkeling in de staande organisatie (en de financiële 

consequenties) is een punt van discussie. Definitief besluit hierover volgt in 

december 2016. 

 

 

Groei 
Alexander geeft aan dat hij in contact is met René Scheurkogel m.b.t. het ledenaantal en ledenverloop 

binnen waterscoutinggroepen. De eerste indruk is dat ook binnen waterscoutinggroepen weer groei 

plaatsvindt. 

 

 

Sponsoring 
Janneke van Aartrijk is onlangs bij het LSC aangesteld als Communicatieadviseur partnerships & 

sponsoring. Zij zal o.a. aangehaakt worden bij de contacten die gelegd worden in het kader van 

belangenbehartiging waterscouting. 

 

 

Internationaal 
Ernst-Jan meldt dat met de samenwerkingspartners van Eurosea een internationale friendship badge 

wordt ontwikkeld. Eurosea 2016 zal in Polen plaatsvinden. Binnenkort volgt meer informatie.  

 

 

Waterspeldag 
Op zondag 4 oktober 2015 zal de Waterspeldag plaatsvinden in Nijkerk. Het programma wordt 

binnenkort gedeeld. De aanwezigen geven aan dat het goed is dat er een dag wordt gehouden, 

expliciet voor het waterspel, echter dat de informatie over de dag niet helder is. 

Doelgroep, invulling dag en doel van de dag zijn onduidelijk. Dit wordt teruggekoppeld aan het team 

door Alexander. 

 

 

LSZW  
Elsbeth Huijbens neemt ons aan de hand van enkele sheets (zie bijlage) mee door de organisatie van 

de LSZW. De wedstrijden worden al 25 jaar in het laatste weekend van september gehouden van 

vrijdagavond tot zondagmiddag. 5 jaar geleden is het team gestart met het aanbrengen van een 

aantal vernieuwende onderdelen, waaronder het zeilen volgens de Windward Leewardbaan.  

De LSZW hanteert drie wedstrijdklasse, op basis van leeftijd en CWO-niveau.  

Aangegeven wordt dat de leeftijden die LSZW hanteert niet bij iedere waterscoutinggroep zo 

gehanteerd worden. Enkele admiraliteiten ondervinden problemen om aan de gestelde CWO-eisen te 

voldoen per klasse.  
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Vanuit de LSZW is het plan opgevat om, naast de kwalificatie per admiraliteit, ook twee wild cards te 

verstrekken. Deze wild cards worden verstrekt door LSZW aan bakken die zich niet hebben kunnen 

kwalificeren, maar wel mee willen doen. Per wedstrijdklasse wordt een wild card verstrekt. Dit plan 

wordt aangenomen, waarbij opgemerkt wordt dat de wijze van uitvoering en criteria helder en duidelijk 

moeten zijn.  

Enkele aanwezigen geven aan dat de communicatie vanuit de LSZW niet altijd bij de juiste personen 

aankomt van de admiraliteit. Hier zal opnieuw aandacht aan worden gegeven door LSZW. Daarnaast 

zal alle informatie ook op de website te vinden zijn: https://lszw.scouting.nl/ .  

 

 

#Scouting 2025 
Marijke Hodes, projectleider #scouting2025, geeft een toelichting op het project en de opdracht.  

Daarnaast stelt zij de vraag hoe de stem van waterscouting meegenomen kan worden in het geheel. 

De aanwezigen geven aan dat het beste moment om waterscouts te betrekken bij dit project buiten 

het vaarseizoen ligt. Daarnaast wordt de vraag gesteld of enkel door een bijeenkomst meegedacht 

kan worden, dan wel dat er ook andere werkvormen mogelijk zijn. Na een open discussie worden de 

volgende afspraken gemaakt: 

 

 Marijke zorgt dat op korte termijn iedere admiraliteit een “praatdocument” ontvangt, waarbij de 

admiraliteiten zelf groepen kunnen bevragen/prikkelen. De komende weken worden veel 

admiraliteitsraden gehouden, waar dit besproken kan worden. 

 Marijke zorgt voor een spelvorm (app o.i.d.) waarmee de jeugdleden, in de vlet met hun bak, 

aan de slag kunnen. 

 Er wordt gekeken of op de Waterspeldag (4 oktober) ook aandacht aan #scouting2025 kan 

worden gegeven. 

 Alle admiraliteiten kunnen zelf met onderwerpen & ideeën over de toekomst aankloppen bij 

het team #scouting2025 via marijke.hodes@scouting.nl. 

Meer info https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-

zaken/meerjarenbeleid/scouting2025  

 
 

Scouting Landgoed 
Ferry van Yperen geeft een uitleg over de realisatie van het Scouting Landgoed en vraagt de 

aanwezigen naar de minimale faciliteiten die meegenomen moeten worden in de realisatie.  

 Aantal verschillende steigers 

 Voldoende diepte voor wachtschepen 

 Stroompunten op palen 

 Botenhelling en mogelijkheid om kraan op te stellen 

 Afspraken met leverancier in de omgeving voor brandstof en vuilwatertank.  

 Mogelijkheid voor het aanleggen van andere vaartuigen dan vletten 

 Havenplaatsen koppelen aan kampeerplaatsen aan de waterkant. 

Ferry geeft aan dat er onderzoek wordt gedaan naar de diepte van het water en de afstand naar de 

vaargeul. Op basis van de onderzoeksgegevens zal verdere uitdieping worden gerealiseerd (voor 

zover dat past binnen de wet- & regelgeving).  

 

Het is bij de aanwezigen niet bekend of de Zeilschool Scouting Nederland verhuist naar het landgoed. 

Hierover zal navraag worden gedaan. Als dat zo is, zullen zij ook input leveren op de voorzieningen.  

Afvaardiging naar Landelijke Raad  
Op dit moment zijn twee van de drie beschikbare zetels, voor waterscouting, bezet. De derde zetel en 

zetels van de plaatsvervangende leden, zijn daarmee vacant.  

https://lszw.scouting.nl/
mailto:marijke.hodes@scouting.nl
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/meerjarenbeleid/scouting2025
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/meerjarenbeleid/scouting2025
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Of waterscouting apart vertegenwoordigd moet blijven in de LR, is een vraag waar verschillend over 

gedacht wordt. Een aantal admiraliteiten voelt zich al voldoende vertegenwoordigd door de regio’s. 

Wel wordt aangegeven dat (nog) niet binnen alle regio’s, teams en geledingen voldoende specifieke 

waterscoutingkennis aanwezig is.  

 

Michael Lansberger is landelijke bestuurslid met een waterscoutingachtergrond. Daarnaast hebben 

drie andere landelijk bestuursleden waterscouting in hun portefeuille (Marion Geerlings, Wieteke 

Koorn en Lars Wieringa).  

Het besluit wordt genomen dat de drie zetels (vooralsnog) behouden moeten blijven en dat uitgekeken 

wordt naar de invulling van de derde zetel. Ernst Jan Jacobsen en Peter Abramsen stellen zich 

beschikbaar als plaatsvervangend landelijk raadslid.  

Zij worden, zonder tegenstemmen, verkozen.  

 

 

Workshop: Waterscouting 3.0; welke prioriteiten en waarom? 
De workshop WaterScouting3.0 stond in het teken van zowel de voortgang als ook waar moeten nu 

de verdere prioriteiten liggen. De ScoutingAtSAIL organisatie is opgestart, waarbij nu centraal een 

aantal activiteiten in samenspraak met SAIL2015 worden georganiseerd, zowel als aanbod naar 

bezoekers van SAIL2015 te Amsterdam alsook activiteiten voor de leden van Scouting Nederland die 

SAIL2015 komen bezoeken en dat bezoek kunnen uitbreiden met eigen activiteiten. Tevens is door de 

afdeling Communicatie van het LSC een spreekbeurtpakket specifiek voor Waterscouting 

samengesteld.  

Voor de activiteiten in de komende maanden is geïnventariseerd welke prioriteit deze moeten hebben. 

Middels diverse invulformulieren maakten de KVR aanwezigen hun invalshoek duidelijk. Heel veel 

informatie is aangedragen: er is goed nagedacht over wat er gedaan moet worden, door wie en hoe 

belangrijk dat is. 

Regelmatig terugkomende onderwerpen: 

 het bekendheid geven van wie wat doet of weet, kennis uitwisselen (LSC, specifieke 

kennis/activiteiten, moderne media, best practices, successen delen)  

 het geheel aan opleidingen  ( afstemming Zeilschool, CWO opleidingen, (digitale)middelen)   

 het actualiseren van de bestaande middelen (boekwerken, tuigage, gezamenlijke inkoop, 

leermiddelen) 

 het samenwerken binnen en buiten scouting (tav wet- & regelgeving, veiligheid op het water, 

activiteiten voor álle scouts) 

 gedrag op het water (veilig, alcohol, bekendheid regels, voorbeeld) 

Er is niet 1 heel specifiek punt naar voren gekomen dat absoluut in top staat. De genoemde punten 

passen binnen de bestaande opdracht. Ze krijgen hun aandacht en worden opgepakt in 

samenwerking met verschillende vrijwilligers. 

 
 

Workshop: CWO  
Het leren van vaardigheden en verkrijgen van competenties kan plaatsvinden door instructie en/of 

opleidingen en door spel. In de spelvisie van Scouting Nederland is een doorlopende leerlijn aanwezig 

die ervoor moet zorgen dat een jeugdlid altijd wordt gestimuleerd om verder te gaan. Binnen het 

waterwerk zijn een aantal competenties en vaardigheden die daar niet of niet voldoende in zijn 

opgenomen.  

Om te zorgen dat dit wel gaat gebeuren en ook zichtbaar wordt voor iedereen is tijdens de workshop 

daar naar gekeken. In twee groepen is hier een discussie over gevoerd waarvan de resultaten 

verwerkt moeten worden in een doorlopende leerlijn voor het waterwerk gerelateerd opleidingspakket. 
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Tijdens de discussie is gekeken naar de leeftijdsgroepen: 

 Bevers 

 Welpen  

 Scouts 

 Explorers (Wilde Vaart) 

 Roverscouts (Loodsen) 

 Staflid 

Tijdens de discussie zijn de volgende vaardigheden in verschillende niveaus genoemd: 

 Roeien 

 Zeilen 

 Zwemmen 

 EHBO 

 Schiemannen 

 CWO 

 MBL 

 Sleeptraining 

 Motordrijver 

 Motorboot varen 

 Instructeursopleiding 

 
 

Plenaire afsluiting 
 

 N.a.v. de oproep tijdens de vorige KVR is een team gestart met het leggen van contacten met 

de SAIL-organisatie en het initiëren van activiteiten die tijdens SAIL aangeboden kunnen 

worden. Doel hiervan is tweeledig: 

- enerzijds onze eigen leden SAIL laten beleven (en niet iets meer geven) 

- anderzijds alle bezoekers van SAIL laten zien wat waterscouting is.  

Uit de contacten met de SAIL-organisatie is gebleken dat ze graag met scouting 

samenwerken en dat er diverse mogelijkheden zijn. Binnenkort wordt gestart met een 

inventarisatie onder de waterscoutingroepen naar de behoefte, waarna detailafstemming zal 

plaatsvinden. Inmiddels is de Facebookpagina Scoutingatsail live: 

https://www.facebook.com/scoutingatSAIL?fref=ts  

 Bij diverse evenementen is het mogelijk om een afgevaardigde van het landelijke bestuur, de 

directeur of de kwartiermaker waterscouting 3.0 te laten aanschuiven. Dit bevordert de 

wederzijdse betrokkenheid. Verzoeken hiertoe kunnen gestuurd worden aan 

secretaris@waterwerk.scouting.nl.  
Evenementen die al genoemd zijn: 

- Merwede Trinity Cup (weekend 18 september) 

-  Kaagcup ( weekend 15 mei) 

-  Zuidwal  

 Vacature Voorzitter Scouting Nederland staat open. Geschikte kandidaten kunnen 

voorgedragen worden.  

 Leendert Vink, voorzitter NTC, onderhoudt de contacten met de CWO-organisatie.  

 André Franssen (Zeeuwse Stromen) geeft aan dat de richtlijnen voor waterscouts voor het 

varen op de Zeeuwse wateren bijgesteld worden en gedeeld worden met de groepen die 

gebruik maken van de Zeeuwse wateren (b.v. bij zomerkampen).  

 De afgevaardigden van FOS en Zeeuwse Stromen spreken na het overleg samen over de 

gestelde eisen t.a.v. varen op de Westerschelde.  

https://www.facebook.com/scoutingatSAIL?fref=ts
mailto:secretaris@waterwerk.scouting.nl
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 Laura Humblet geeft aan dat er contact met haar opgenomen kan worden als er advies of 

begeleiding nodig is bij de samenwerking met de regio’s.  Zij is te benaderen via 

laura.humblet@scouting.nl. 

 
Om even na 15.00 uur sluit Jan Koehoorn de KVR af. Hij merkt op dat er een positieve wind waait, 
waarmee er vertrouwen in de toekomst van waterscouting is.  
  

mailto:laura.humblet@scouting.nl
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Aanwezigen / afgemeld. 
Dln.nr. Organisatie Voornaam Tv achternaam 

aanwezig Admiraliteit 01 Delfland Philip  Schoorl 

aanwezig Admiraliteit 01 Delfland / LNTC Ferry van Yperen 

aanwezig Admiraliteit 02 Noord-Holland Noord Chris  Seggelink 

aanwezig Admiraliteit 04 Rijnland Jack van Beelen 

aanwezig Admiraliteit 04 Rijnland Leendert  Vink 

aanwezig Admiraliteit 05 Rond Amstel en IJ Edwin  Bloem 

aanwezig Admiraliteit 06 Van de Maze Willem  Hamminga 

aanwezig Admiraliteit 06 Van de Maze Willem  Kamp 

aanwezig Admiraliteit 07 Zeeuwse stromen André  Franssen 

aanwezig Admiraliteit 07 Zeeuwse stromen Cora  Bosman Jansen 

aanwezig Admiraliteit 07 Zeeuwse stromen Hannie  Scheele 

aanwezig Admiraliteit 10 Vechtplassen Bertus  Heus 

aanwezig Admiraliteit 10 Vechtplassen Ronald  Frank 

aanwezig Admiraliteit 11 Zuidwal Bram van de Hoef 

aanwezig Admiraliteit 12 Neerlands Midden Ernst-Jan  Jacobsen 

aanwezig Admiraliteit 14 Zuid-Hollandse Stromen Peter  Abramsen 

aanwezig Admiraliteit 16 Neder-Rijn Reijer  Kok 

aanwezig Admiraliteit 16 Neder-Rijn Roel  Bekendam 

aanwezig Admiraliteit 19 Fryske Marren Ben  Spall 

aanwezig FOS Vlaanderen Kris  Bauters 

aanwezig FOS Vlaanderen Marc  Baque 

aanwezig Landelijk bestuur Lars  Wieringa (vanaf 12.30 uur) 

aanwezig Landelijke Admiraliteit Ad  Verhaar 

aanwezig Landelijke  Admiraliteit Alexander  Haccou 

aanwezig Landelijke  Admiraliteit Elly  Klein Meuleman 

aanwezig Landelijke  Admiraliteit LUC  Van Nevel (vanaf 12.30 uur) 

aanwezig Landelijke  Admiraliteit Remko  Noor 

aanwezig Landelijke Admiraliteit Frank van Nieuwburg 

aanwezig LSZW Elsbeth  Huijbens 

aanwezig Regiosupport Scouting Nederland Laura  Humblet (vanaf 12.30 uur) 

aanwezig Scouting Nederland  Jan  Koehoorn 

aanwezig scouting2025 Scouting Nederland Marijke  Hodes 

Afgemeld Admiraliteit 08 De Biesbosch Marc  Elvery 

Afgemeld Admiraliteit 13 Sander  Rietjens 

Afgemeld CWO examenvragen Ivo  Klinkert 

Afgemeld Landgoed Han   Admiraal  

Afgemeld Spel Erica  Marsman 

Afgemeld Spel Linda  Weidema 

Afgemeld  Carola  Luiten 

niet 
aanwezig 

Mafeking John  Licher 

niet 
aanwezig 

st Martin Gasmangroep Marcel  Sleurink 

 


