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− Bestuurders & directie van Scouting Nederland
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Landelijke
Admiraliteit

Beste Kleine Vlootraad leden,
Graag nodig ik jullie namens de leden van de Landelijke Admiraliteit uit voor de
voorjaars Kleine Vlootraad op zaterdag 2 april 2011.
Voorjaars KVR staat meestal in het teken van een meningsvormend onderwerp.
Gezien de prioriteiten die de vereniging heeft gesteld, en in lijn met de
onderwerpen die we in het najaar hebben besproken en ook tijdens de Forumdag
aan de orde zijn geweest, hebben we gekozen voor het onderwep:
Groepsontwikkeling. De focus zal daardoor liggen op de bijdrage die wij vanuit de
waterwerkprojecten en de RA’s kunnen bieden om groepen beter te ondersteunen.
Mocht u onderwerpen aan de orde willen hebben die niet terugkomen in
onderstaand programma, dan vernemen we dat graag van u, voorafgaand aan de
vergadering, via het mailadres secretaris@waterwerk.scouting.nl
Wat:
Waar:
Wanneer:

voorjaars Kleine Vlootraad
Scoutcentrum Harderhaven
zaterdag 2 april 2011, 11.00 uur – 16.00 uur

Ik hoop u allen op 2 april te mogen begroeten in Harderhaven.
Met vriendelijke scoutinggroet,
Toon van der Werf
Landelijke Admiraliteit

Landelijke Admiraliteit
Programma:
10.30
10.45 uur
11.00 uur

Harderhaven open en de koffie is (bijna) klaar, maar in ieder geval vers.
Opening, mededelingen
Workshops

CWO deelvergadering (o.l.v. Ben Spall)
o Inclusief BG-ers, ter vervanging COT-ter dag
o Vooral bespreken voortgang en actiepunten centraal en decentraal ten
aanzien van overgang naar nieuwe opzet CWO accreditatiesysteem
• Technische deelvergadering (o.l.v. Frank van Nieuwburg en Harry van Maarseveen)
o Plan van aanpak kleine motorschepen
o Plan van aanpak toekomstige keuringen wachtschepen
o Indien mogelijk eerste uitkomsten lelieboten enquête
• Bestuurlijke deelvergadering (voorzittersoverleg) (o.l.v. Toon van der Werf)
o Regiovorming-evaluatie
o Voortgang actiepunten en terugkoppeling afgelopen Forumdag
o Voorbereiding op groepsontwikkeling van de middag
o RA boekje
o Landelijke Raad en de drie waterwerk zetels daarin

•

13.00 uur

Lunch (aangeboden door de LA) en gelegenheid tot netwerken

14.00 uur

Plenair deel van de KVR met o.a. informatie over:
Presentatie groepsontwikkeling door Tjerk Hazeveld
Ervaringen van één van de pilotgroepen.
Korte vooruitblik op Orange2011 door Tjerk Hazeveld
Vooruitblik op de komende SeaScout Armada naar de World Jamboree 2011
Vacatures nu en in de nabije toekomst
 O.a. voorzitter LA, secretaris LA, penningmeester LA
 CAD/CAM tekenaar in lelieboten werkgroep om lelievlet kleine
onderdelen uit te tekenen
Nawaka2014 (in Zeewolde ?)
Uitleg waar waterwerk gerelateerde content is te vinden op de Scouting
Nederland website door Lisette / Ernst-Jan (AVR)

o
o
o
o

o
o

16.00 uur
16.30 uur

Palaver
Opruimen en afsluiten

