Kleine
Vlootraad

Harderhaven
6 november 2010

Agenda
• 10.30 uur Opening, mededelingen
• 10.45 uur Workshops
• 13.00 uur Lunch en gelegenheid tot
netwerken
• Poster notities over “100 jaar waterwerk
– hoe is dit gevierd in de RA’s ?”
• 14.00 uur Plenair deel
• 15.30 uur Palaver
• 16.30 uur Opruimen en afsluiten

Workshops
– Met welke materiaal spelen we op en rond het
water? (Harry / Ferry)
– Welke afstemming is nodig rond techniek van de
kleinere (gemotoriseerde) schepen? (Frank )

• Toekomst botenmateriaal

•
•
•

•

Armada 2011 naar Zweden (Sjoerd / Nico)
Nieuwe spelvisie en het waterwerk (Toon)
Scouting Academy en het waterwerk /
voortgang in de overgang binnen het CWO naar
competentiegericht opleiden (Ben)
Hoe en met wie organiseren we alle gewenste
activiteiten? (Ad)

Lunch
• Hoe is 100 jaar waterscouting in de RA
gevierd ?
• Bekijken (zeil)kano
• Netwerken

Alle Hens Aan Dek !
• Terugkoppeling / eerste reacties op de
ochtendsessies
Terugkoppeling Eurosea10
Personele zaken
Vlettenprojecten 2010 en 2011
Toekomstvisie Waterrecreatie 2025
Rondvraag,
Peter krijgt het laatste woord
Palaver
•
•
•
•
•
•
•

Terugkoppeling workshops
• Spelvisie & waterwerk
– Nieuwe spelvisie heeft nog geen handjes
en voetjes
– Groepsbegeleiding (coaching, nu nog in
pilot) kan goed helpen
– Activiteiten databank is live
• Waterspelenboek wordt hierin verwerkt
• Iedereen kan input hiervoor leveren

– Leeftijdsgrenzen ww wijken af van
landelijke indeling

Andere workshops
• Toekomst botenmateriaal
– Met welke materiaal spelen we op en rond
het water? (Harry / Ferry)
– Welke afstemming is nodig rond techniek
van de kleinere (gemotoriseerde) schepen?
(Frank )

• Scouting Academy en het waterwerk /
voortgang in de overgang binnen het
CWO naar competentiegericht opleiden
(Ben)
• Hoe en met wie organiseren we alle
gewenste activiteiten? (Ad)

CWO roeien/zeilen
• Werkgroep nu slechts 1 persoon
• Activiteiten:
– Kontakt met Watersportverbond
• Uitstel van overgangstermijn (loopt nu per 1-1-2011 af)
• Kosten van de pasjes (subsidie WV bij inleveren stempel)

– Organiseren van afstemming met de instructeurs
(weekeinden) (Petra?)
• Zeilschool hiervoor vrijmaken?
• Watersportverbond wil meehelpen

– Aansluiting bij Scouting Academy
– COT-overleg februari 2011
– Administratie / secretariaat (Ben)

• Toekomst
– hoe ZI3 opleiden na de overgangsregeling? (zware
PvB met stage) en beoordeling daarvan
– Uitrol naar andere Cwo diploma lijnen

Alle Hens Aan Dek !
• Terugkoppeling / eerste reacties op de
ochtendsessies
Terugkoppeling Eurosea10
Personele zaken
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Palaver
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Alle Hens Aan Dek !
• Personele zaken
• Terugkoppeling / eerste reacties op de
ochtendsessies
Terugkoppeling Eurosea10
Vlettenprojecten 2010 en 2011
Toekomstvisie Waterrecreatie 2025
Rondvraag,
Peter krijgt het laatste woord
Palaver
•
•
•
•
•
•

Eurosea10
september
2010

Plzen, Tsjechië

Eurosea10 – Plzen - Tsjechië
• 1-5 september 2010
• Europese bijeenkomst van sea scouts
– Ook VS waren aanwezig

• Elke 2 a 3 jaar ergens in Europa
• Uitwisseling van best practices en
afstemming (kennisnemen) van beleid
• Plannen maken voor
SeaScoutArmada2011

Ook tijd voor waterscout
activiteiten

•
•
•
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Onderwerpen
• Groepsontwikkeling / ledenwerving
via basisscholen (Ierland)
• Veiligheid op groot water en op zee
– Solas / GMDSS / AIS / Lifejackets

• 100 years of sea scouting
– Warrington BP memorial fund

• Sea Scout Armada 2011 naar Zweden

Wat viel (ons) op ?
In andere landen wordt juist heel veelgedaan met kano's en kajaks bij startende
groepen en groepen die weinig meren of juist wild water hebben (Spanje, Tsjechië,
Servië, Polen, Litouwen)
Interesse in lelievletten (Ieren, Litouwen, Servië) en vlettenproject
Er wordt in veel landen gewerkt aan bootontwerpen
In landen waar waterwerk groot is, is waterwerk op zelfde wijze als bij ons
georganiseerd (DK, FI), maar weer niet in UK en IE
Filmpje gebruik reddingsvesten - voorbeeld Zweden
Ceremonieel gebruik van vlaggenmast en scheepsbel
Clubhuis ingericht als een scheepsdek
Gebruik uniform / scoutfit
Uiterlijke kenmerken van gezag en respect voor de vlag
Finland heeft een uitstekend scouting handboek met daarin een hoofdstuk over
waterwerk
FOS België heeft nieuw instructieboek voor de scouts-leeftijd
Overwegend blauwe uniformen (m.u.v. Zweden - khaki)
Dat in Finland 1/3 van de groepen Zweedstalig is.
In Litouwen dragen de dames rokken en een fleece (!) poncho. Comfortabel maar
absoluut niet vuurvast.
Meeste West-Europese landen kennen een vorm van VOG
Geleerd hoe de Amerikaanse vlag te vouwen (in een driehoek).
Denen en Belgen hadden grote canvas-doek-poster.
Het eten uit de schoolkeuken was lekker maar erg kleurloos-grijs.
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Personele zaken
• Nieuwe leden voor de LA
– Harry van Maarseveen
– Ferry van Yperen
– Jan Veenendaal

• Afscheid Willem Jan van Geldre
• Onderbezetting Technische en
Nautische projectgroepen
– Zeilschool, LSZW draaien goed

Rondvraag
• Hoe hebben de groepen de JubJam100
gevonden?
• Nautic Adventures zelf enthousiast over
bereikte resultaat
– Bouwen van de JubJam100 vlet
– Gondelvaart
– Waterspektakel

• Willen we over 4 jaar weer een eigen
Nawaka, of een gezamenlijk kamp ?
• Activiteitenbank op scouting.nl

www.activiteitenbank.scouting.nl

