Een impressie
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Van de verschillende gespreksgroepjes zijn er nog verslagen onderweg. Om nu al iets te kunnen laten
horen een impressie van de raad welke gehouden werd in Scoutcentrum Harderhaven.
Opening en mededelingen
Tijdens de opening werden de nieuwe voorzitter en secretaris van de landelijke admiraliteit
voorgesteld. Ook werd de nieuwe penningmeester genoemd maar deze kon helaas niet aanwezig zijn.
Ook was er een blauw waarderingsteken voor Sea Scouting armada deelnemer Philip Schoorl en
scheidend secretaris Toon van der Werf.
In de introductie door de voorzitter werd duidelijk dat de LA in de nieuwe samenstelling nog werkt aan
het projectplan voor 2012. Een van de onderwerpen zal het bevorderen van het uitwisselen van best
practices zijn. De LA dient samenwerking en uitwisseling beter te faciliteren.
Communicatie landelijke admiraliteit
In een korte presentatie van de secretaris over communicatie kwam naar voren dat de LA meer
zichtbaar wil zijn voor de groepen / leiders en ook hier het uitwisselen van goede ideeën wil
bevorderen. Om de doelgroepen te bereiken zal er naast de KVR ook gewerkt worden met populaire
social media en een e-mail nieuwsbrief aan leiders en groepsbestuurders van waterwerk groepen.
Nawaka 2014
Vervolgens werd door Koos Brochard kort de stand van zaken rond het Nawaka 2014 belicht. De
selectieprocedure om tot een projectleider / kampleider te komen loopt op dit moment. Het projectplan
is inmiddels goedgekeurd door het landelijk bestuur van Scouting Nederland. In de huidige plannen
wordt er vanuit gegaan dat het landelijke scoutingterrein in Zeewolde nog op tijd rond zal zijn voor
gebruik door het Nawaka. Qua format zal het een Nawaka Plus worden, waarin succeselementen van
de JubJam100 ook een plek krijgen.
Resultaten enquete lelieboten
Na deze opening en mededelingen zijn de resultaten van het enquete over het varend materieel
doorgenomen. In deze enquete zijn leiders bevraagd over hun ervaringen en wensen t.a.v. Het huidige
materiaal en het gebruik ervan. Wat er nu precies met de uitkomsten zal gebeuren is nog onderwerp
van gesprek binnen het bestuur van de landelijke admiraliteit en de commissie lelieboten.
Workshops
Na het algemene deel konden mensen zich verdelen over drie workshops met de focus op bestuurlijke
onderwerpen, nautische onderwerpen of technische onderwerpen. Het waren relatief weinig mensen
die op de nautische workshop afkwamen, iets wat aandacht zal krijgen bij de voorbereiding van een
volgende kleine vlootraad.
In de bestuurlijke workshop (die door de schrijve is bijgewoond) is er veel gesproken over de
waterwerkspecifieke trainingen en hun inpassing in de scouting academy. Het is duidelijk dat nog niet
iedereen tevreden is over de werkwijze van de scouting academy. Aan de andere kant lijken er ook
mogelijkheden om inhoudelijk goed materiaal aan te bieden voor inpassing. Een ander onderwerp was
het lidmaatschap als scouting van het watersportverbond. Dit lidmaatschap kost een behoorlijk bedrag
en we willen meer waar voor ons geld. Hieraan zal de LA in 2012 extra aandacht besteden en de
resultaten eind 2012 evalueren.
Van de workshops hopen we op een later moment beter verslag te kunnen doen.
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Lunch
De lunch was erg scouting : goedkope boterhammen en beleg welke zelf gesmeerd moesten worden.
Binnen jouw regionale admiraliteit
In het middagdeel stond het onderwerp “binnen jouw admiraliteit” centraal. Bij dit onderwerp waren
drie gespreksleiders gevonden die elke met een groepje in gesprek gingen over een specifiekere
vraag. Door de groepjes na verloop van tijd te wisselen kon elke aanwezige input leveren aan alle drie
de onderwerpen. De onderwerpen die werden besproken waren :
• Wat doen ze binnen jouw RA aan : motor- en zeilopleidingen
• Wat doen ze binnen jouw RA aan : onderhoud varend materieel
• Wat doen ze binnen jouw RA aan : ledenactiviteiten voor groepen en regio
Tijdens de sessie kwamen tal van ideeen en tips boven die een ieder kan meenemen naar zijn eigen
regio. Ook van deze sessies hopen op een later moment beter verslag te kunnen doen.
Afsluiting
De dag werd afgesloten met een informeel deel waarin contacten werden gelegd of onderhouden
Volgende kleine vlootraad
De volgende kleine vlootraad zal worden gehouden op zaterdag 14 april 2012 (en niet het eerste
weekend van april i.v.m. Pasen)

Eelco Maljaars
secretaris landelijke admiraliteit
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