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Notulen workshop nautische commissie

Inleiding
Ruud Fricker is uitgeschreven als Voorzitter van de Nautische Commissie. Ben heeft Ruud nog
proberen te bereiken maar dit is opnieuw niet gelukt. Per mail heeft Ben Ruud bedankt.
De commissie bestaat op dit moment uit Derco Sportel, Arwen Kronenmeijer, Frank van Nieuwburg en
Ben Spall. De functie van voorzitter is vacant en zal a.i. worden waargenomen door Ben Spall.
Eisen CWO Roeien
De eisen voor het CWO Roeien III dienen nodig te worden herzien. Door diverse Ra’s is aangegeven
dat deze niet in verhouding staat tot CWO Kb III.
Onder leiding van Arwen is een werkgroep geformeerd welke zich zal buigen over de inhoud. Voor en
tijdens de vergadering hebben de volgende personen zich aangemeld:
Bram v.d. Hoef, RA11
Mark van Breugel, RA23
Tammo Cleij, RA16
Philip Schoorl, RA1
Ivo Klinkert, Examenvragen Cie
Dennis Peters, Zeilschool
Derco Sportel, Nautische Cie
Robert, Zeekadetten Korps (alleen meelezen)
Ra’s die nog mee willen doen kunnen zich nog aanmelden via cworoeienenzeilen@scouting.nl
CWO - Scouting Academie
Marcel Swart heeft zijn functie bij Scouting Academy per direct beëindigt. Dit is gebeurt zonder
overdracht. Martijn Noorlag van SA zal de activiteiten van Marcel overnemen.
Komende week is er een overleg met het CWO en zal Bart van Roessel gevraagd worden naar de
status. De Nautische Commissie zal bemiddelen in het contact tussen het CWO en Scouting
Academy.
Instructeurs in de Ra’s
Admiraliteiten worden opgeroepen na te gaan of hun gediplomeerde instructeurs in SOL staan
vermeld. Zo niet dan kunnen zij kopieën van de voor en achterzijde van de ZI-pas mailen aan
cworoeienenzeilen@scouting.nl Wij zullen dan zorgen dat dit in SOL wordt opgenomen.
Evaluatie afstemmingsweekenden ZI-3
Tijdens de beide weekenden hebben in totaal 32 personen deelgenomen. 5 hiervan waren al in het
bezit van Kb IV. Tijdens het weekend zijn nog eens 22 kandidaten geslaagd voor Kb IV. Alle
kandidaten, minimaal in het bezit van Kb III hebben hun ZI-2 gehaald.
Er zijn overwegend positieve geluiden gehoord. Voor velen is het ook een inspiratie bron geweest om
de opleiding op eigen initiatief verder voort te zetten en een enkeling heeft deze inmiddels in het
geheel af gerond.
Een puntje van aandacht is de wijze waarop de weekenden zijn aangekondigd. Dit heeft de indruk
gewekt dat er door alle deelnemers afgerond zou kunnen worden op ZI-3 niveau. Tot teleurstelling van
een enkeling heeft uit eindelijk geen van de kandidaten het weekend afgesloten met een ZI-3 diploma.
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Opleiding ZI-2 en ZI-3 ZSN
Mi Sun en Derco van de Zeilschool Scouting Nederland zetten hun plannen uiteen voor het
organiseren van een opleidingsweekend, komend voorjaar waarin getraind en zo mogelijk afgerond
kan worden op onderdelen van het instructeurs diploma. Qua organisatie heeft het grote ver gelijkenis
met de afstemmingsweekenden welke dit voorjaar zijn georganiseerd door het CWO en de Nautische
Commissie. Deelnemers werken op hun eigen niveau aan hun vaartdigheden. De organisatie van het
weekend zal in handen zijn van de Zeilschool.
Regionale Opleidingsteams Watersportverbond
Een van de verschillende mogelijkheden om instructeurs op te leiden wordt geboden door de
regionale opleidingsteams van het Watersportverbond. Deze opleidingsteams bieden in overleg
begeleiding en training. Admiraliteit 12 maakt hier momenteel gebruik van om instructeurs op te leiden
en af te ronden.
Overgangsregeling ZI-2
Van de ruim 100 inschrijvers hebben we van slechts 41 enige vorm van PVB terug ontvangen. 10
hiervan zijn momenteel in behandeling. Om enige voortgang te verkrijgen zou het wenselijk zijn dat
meer ZI-4 PVB’s zouden beoordelen.
Het voorstel van RA 3 is om, wanneer er in de RA ZI-4 aanwezig zijn de PVB’s in de RA plaats te laten
vinden. Dit maakt de lijnen korter en geeft meer zicht op de deelnemers.
Afgesproken is dat RA 3 en 12 inzicht krijgt in de inschrijving om vast te stellen welke kandidaten
verbonden zijn aan hun RA. Pvb’s zullen worden opgestuurd. De resultaen zullen de Ra’s
terugkoppelen aan de Nautische Commissie.
Vacatures NC
Bij de Nautische Commissie zijn twee vacatures. Die van Voorzitter en van Secretaris. De gemiddelde
tijdsbesteding per week bedraagt ca. 2 uur. Kandidaten worden uitgenodigd te reageren. Op verzoek
kan een uitgebreide functie omschrijving worden toegezonden.
Overleg CWO/Watersportverbond (10 nov 19:00)
Op de agenda voor het overleg met het CWO/Watersportverbond staan de volgende punten:
- Evaluatie Afstemmingsweekenden
- Nummers Instructeurspassen en Diploma’s afstemmingsweekenden
- Toesturen van de passen
- Retour Borg Stempels
- Bestellingen van diploma´s
- Roei-instructeurs opleiding
- Inzet Regionale opleidingsteams voor Scouting
- Lay-out van het diploma
Door de KVR worden hier de punten volgende punten nog aan toegevoegd:
- opleidingsmateriaal
- M3 opleiding/instructeurs
Mededelingen
Op zondag 29 januari 2012 zal een gezamenlijke COT - Instructeurs Afstemming worden gehouden in
Harderhaven.
Ben Spall
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