Verslag KVR 6 nov 2010 Harderhaven
Agenda
10.30 uur

Opening, mededelingen

10.45 uur

Workshops

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

Terugkoppeling / eerste reacties op de ochtendsessies
● Terugkoppeling Eurosea10
● Personele zaken
● Vlettenprojecten 2010 en 2011
● Toekomstvisie Waterrecreatie 2025
● Rondvraag,
● Peter krijgt het laatste woord
15.30 uur
Palaver
●

16.30 uur

Opruimen en afsluiten

Aanwezigen
Naam
Admiraliteit 01 Delfland
Admiraliteit 02 Noord-Holland Noord
Admiraliteit 03 Kennermerland
Admiraliteit 04 Rijnland
Admiraliteit 05 Rond Amstel en IJ
Admiraliteit 06 Van de Maze
Admiraliteit 07 Zeeuwse stromen
Admiraliteit 08 De Biesbosch
Admiraliteit 09 Lek en IJsselstreek

KVR
6nov2010
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Admiraliteit 10 Vechtplassen
Admiraliteit 11 Zuidwal
Admiraliteit 12 Neerlands Midden
Admiraliteit 13 Limburgse & Bergse Maas
Admiraliteit 14 Zuid-Hollandse Stromen
Admiraliteit 15 Maas en Waal

aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig
aanwezig

Admiraliteit 16 Neder-Rijn
Admiraliteit 17 Midden-IJssel

aanwezig

Admiraliteit 18 De Hanze
Admiraliteit 19 Fryske Marren
Admiraliteit 20 Berend Botje

aanwezig

Admiraliteit 23 Haaks Gronden
Admiraliteit 24 FOS
ZKK - ZeeKadetKorps Nederland

aanwezig
aanwezig

RA20 (Berend Botje) was afwezig met bericht.

Verslag workshops
Workshop Hoe en met wie organiseren we alle gewenste activiteiten? (Ad Verhaar)
In een bijzonder klein groepje zijn de "geeltjes" van de vorige KVR besproken en van commentaar
voorzien.
Succesfactoren groep: 1 opmerking dat de leeftijdsindeling bij de groepen niet correspondeert met
die Scouting Nederland stelt, dat is een gegeven en daar moeten we als waterwerkers maar flexibel
mee omgaan. Realiseer je wel dat spelmateriaal gemaakt wordt op basis van de SN leeftijden.
Groepen en kaderleden geven aan dat we een (semi)professionele organisatie worden terwijl
iedereen het voor de lol doet. Dit onderwerp was aanleiding tot nog al wat sarcasme en negativiteit
dat prima werd beantwoord door Ernst Jan. Ook in een semi-professionele organisatie kan je lol
maken en hebben. Als je iets groots wilt organiseren, denk aan de JubJam met een omzet en risico
van 3 miljoen dan moet je met semi-professionals werken. Amateurs kunnen dan maar beter
thuisblijven. Wel zal HRM er aan moeten denken dat bijvoorbeeld een accountant van beroep niet
specifiek de penningmeester van een evenement moet worden. Het kan gezond zijn voor een
organisatie als de rollen dan eens worden omgedraaid.
De RA heeft goede informatie nodig. Men heeft nu het idee teveel (mail)informatie te ontvangen.
Uit mijn eigen (Ad Verhaar) praktijk hier in het Rotterdamse: alle groepen zijn uitgenodigd voor een
bijeenkomst met het bestuur dat regionaal naar je toekomt gevolgd door een regioraad wat een
voorbespreking is voor de landelijke raad. Denk aan het agendapunt goepsontwikkeling en
ondersteuning: een plan van Scouting Nederland waarover iedereen meebeslist of SN daarmee
doorgaat. Heeft financiële consequenties!!! Ga naar die bijeenkomsten en laat je stem horen. De
meerderheid beslist nu eenmaal.
Algemene klacht: we hadden een waterwerk site en die zijn we nu kwijt en we weten niet waar alle
info is gebleven.
Ander voorbeeld: op de site staat de prijslijst van vletten uit 2005, die heeft men dan wel kunnen
vinden. Of te wel: de site moet wel actueel zijn wil men deze regelmatig bezoeken. En dat is
natuurlijk een open deur.
Vacature MD examens door vertrek Peter van Eijnsbergen. Later fluisterde Peter mij in dat hij
daarvoor beschikbaar blijft.
Waterspelenboek is vraag naar. In de plenaire zitting ‘s middags hebben we laten zien waar dat komt
te staan op de site (nu nog bereikbaar via: www.activiteitenbank.scouting.nl ).
Conclusie er is zoveel materiaal voorhanden op de site, maar men weet het niet te vinden of men
gebruikt het gewoonweg niet.
Het spreekt dan ook voor zich dat dit groepje in deze workshop prioriteit wil geven aan het
actualiseren van de informatie verstrekking en uitleg gebruik SN web-site.

Workshop Toekomst botenmateriaal - Met welke materiaal spelen we op en rond het
water? (Harry van Maarseveen en Ferry van Yperen):
We hebben nu een ploeg van 6 man uit verschillende RA's.
We hebben nu Petra Verkerk - Derksen (VZ RA9), Marc Elvery (VZ RA8), Robert Blok (Zeekadetten),
Edwin Bloem (VZ NTC RA5), Ferry van Yperen (VZ RA1 en LA) en Harry van Maarseveen.
We kunnen nu meerdere dingen gaan oppakken.
Ik kon uitleg kano's niet geheel en goed overbrengen door talloze interrupties en/of vragen.
Voornaamste items tijdens de workshop:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Kano idee word deels gedragen.
Niet voor alle groepen geschikt, is o.a afhankelijk van vaarwater.
Weer een boot erbij en we hebben er al zo veel.
Prijs vlet €7500 en hebben 8 kinderen lol van, prijs kano €2500 en hebben dus wel 12 kinderen
lol voor €7500 (de prijs van een vlet), ik weet nog niet of ik dan nog wel een vlet wil aanschaffen.
We hebben al zo veel projecten gehad en daar hebben we er weer een die niet word afgerond,
denk aan Leliepower etc.
Er zijn geen problemen met onderhoud van vletten want we hebben ze met een laag
geconserveerd, om de 7 jaar verven is dan genoeg.
Jammer dat punt 6 binnen de groep word gehouden en deze kennis niet word gedeeld met
vooral de groepen die slecht draaien en misschien wel op sterven na dood zijn.
Jammer dat elke groep alles alleen moet uitvinden, zet deze kennis op "scouting.nl".
Als we minder vrijwilligers hebben moeten we juist met zijn alle efficienter werken dus deel
kennnis. Voorbeeld: jammer dat er diverse opleidings boeken zijn, vorm een team om deze
boeken te verzamelen en maak hier 1 exemplaar van en zet deze op "scouting.nl" en hou deze up
to date.
Bied hulp aan slecht draaiende groepen in het onderhoud van de boten zodat ze voorlopig van
dit probleem af zijn en ze niet ook nog eens moeten investeren in nieuwe vletten omdat de oude
zijn doorgerot.
We hebben al een juniorvlet, waarom bouwen we er hier niet meer van voor de jongere
kinderen.
We hebben al een lelieschouw, waarom bouwen we er hier niet meer van voor de oudere.
Waarom niet een landelijke dag (GVR) waarin alle leveranciers worden uitgenodigd en alle
kwartiermeesters, bootsmannen, stuurmannen, schippers en besturen van groepen en alle RA's.
Dit deden we vroeger ook altijd.
kijken wat voor meer mogelijkheden er zijn met/voor de lelievlet (16m2 grootzeil erop, kluiver)
kijken hoe het onderhoud beperkt kan blijven voor de lelievlet
kano's mogelijk in een rouleersysteem zetten
Enquete idee word deels gedragen.
Ik heb duidelijk gemaakt dat we dit toch gaan doen om alle neuzen de zelfde richting op te
krijgen.
Uitslag enquete kan hopelijk volgende KVR worden gepresenteerd.

20. Buiten workshop kwamen nog ter spraken: "Boastje"=klein platbodempje (vanaf €1300 als

bouwpakket en €12500 geheel gebouwd en compleet), de B2 sloep (€15000 als bouwpakket en
€25000 geheel afgebouwd) en een aluminium schippersvletje.

Workshop Nieuwe spelvisie en het waterwerk (Toon van der Werf)
●

●
●

●

Nieuwe spelvisie is nog niet terug te vinden in het spel bij de waterwerkgroepen, dat lijkt
vooral te komen doordat de spelvisie nog geen handjes en voetjes hebben gekregen (de
nieuwe spelmaterialen voor de scouts, explorers en roverscout leeftijd zijn nog niet
beschikbaar).
Groepsbegeleiding (coaching, nu nog in pilot) kan goed helpen, evenals de rol van
speladviseur zoals die vroeger in de GSTT’s (en in vele RA’s) bestond.
Activiteiten databank is live (zie plenaire deel verderop)
○ Waterspelenboek wordt hierin verwerkt
○ Iedereen kan input hiervoor leveren
Leeftijdsgrenzen waterwerk wijken af van landelijke indeling.

Toekomst botenmateriaal -Welke afstemming is nodig rond techniek van de kleinere
(gemotoriseerde) schepen? (Frank van Nieuwburg)
Er is voornamelijk gesproken over de vraag welke afstemming nodig is om het Kleine Wacht Schip in
te passen in de Scouting structuur met als leidraad de Nautisch Technische Richtlijn, in schema:
Afmeting “Wettelijk”
(mtr)
diploma

Module “MBL”

Denk hierbij aan: Verantwoordelijkheid, leiderschap
en alle andere
zaken die wij als SN
nog aanvullende
belangrijk vinden.

Module “Slepen”

Module
“Wachtschip”

alle kennis en kunde
om veilig (langdurig)
te kunnen slepen van
meerdere vaartuigen.
Anders dan even
hulpverlening.

Alle kennis en
kunde die nodig in
om met een
“varend hotel” om
te kunnen gaan.
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Workshop Scouting Academy en het waterwerk / voortgang in de overgang binnen het
CWO naar competentiegericht opleiden (Ben Spall)
Ben Spall heeft toegelicht dat het werk van deze werkgroep dit jaar ernstige vertraging heeft
opgelopen doordat Ruud Fricker langdurig niet in staat blijkt te zijn de werkgroep te leiden. Ben
neemt voorlopig de leiding van de werkgroep over.
●
●

●

Werkgroep nu slechts 1 persoon
Activiteiten:
○ Kontakt met Watersportverbond (ondersteuning door Arwen Kronemeijer en Ernst-Jan
Jacobsen)
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

Workshop SeaScout Armada 2011 naar Zweden (Sjoerd Heeringa / Nico van Mierop)
Deze workshop is niet doorgegaan. Het onderwerp is toegelicht tijdens het plenaire deel van de
vergadering.

Plenaire deel
Terugkoppeling / eerste reacties op de ochtendsessies
● Zie de verslagen van de workshops hierboven.
● Terugkoppeling Eurosea10
● Zie de bijgevoegde PowerPoint presentatie in PDF-vorm
● Personele zaken
● We hebben afscheid genomen van Willem Jan van Geldre als lid van de
Landelijke Admiraliteit. Voor zijn vele werk voor het waterwerk binnen en
vooral buiten de vereniging is hij bedankt met de Bijzondere Waardering
Waterwerk, in dit geval uitgebeeld door een exemplaar van het “Friends for
Life” beeldje.
in zijn dankwoord benadrukte Willem Jan dat we er als waterwerk
voormoeten blijven waken om zelf onze belangenbehartiging te blijven
●

uitvoeren en dit niet aan de beroepskrachten van het Landelijk Service Centrum moeten
overlaten.
● Nieuw benoemd in de Landelijke Admiraliteit is Harry van Maarseveen (PR/Communicatie en
Spelmateriaal)
● Nieuw benoemd in de technische Projectgroep is Ferry van Yperen (lelieboten)
● Jan Veenendaal heeft zich voorgesteld. Hij heeft gesolliciteerd naar de functie van voorzitter
LA (officieel: coördinator van de projectgroep Landelijke Admiraliteit).
Aangezien er geen negatieve klanken uit de KVR naar voren kwamen, zal hij met een
positieve aanbeveling bij het bestuur worden voorgedragen. Naar verwachting wordt tijdens
de bestuursvergadering eind november zijn benoeming dan officieel.
● Vlettenprojecten 2010 en 2011
● In mei 2010 zijn 12 lelievletten tijdens “Dordt in Stoom” overgedragen aan scoutinggroepen
van RA 4 na een “Spannende Vlettenrace”.
● In augustus zijn 10 lelievletten tijdens Sail Amsterdam overgedragen aan scoutinggroepen
van RA 3 en 5, wederom na een serie kortebaan roeiwedstrijden.
● Toekomstvisie Waterrecreatie 2025
● SRN (Stichting Recreatie Toervaart Nederland) heeft een Concept Toekomstvisie
Waterrecreatie 2025 samengesteld en aan de deelnemers van het Platform voor
Waterrecreatie gevraagd hier hun mening over te geven.
De Landelijke Admiraliteit heeft hier namens Scouting Nederland op gereageerd, waarbij met
name het financiële deel negatief wordt beoordeeld.
Zowel het concept toekomstvisie verhaal als onze reactie daarop zijn te verkrijgen bij de
secretaris van de LA.
● Rondvraag
● JubJam100 - Nawaka
○ Hoe hebben de groepen die hebben deelgenomen aan de JubJam100 het ervaren?
○ Willen we als waterwerk over een paar jaar weer een groot kamp samen met de rest
van de vereniging (zeg maar Nationale Jamboree) of liever weer een eigen Nawaka?
○ In de voorjaars KVR 2011 zullen we hierover verder praten.
● Peter krijgt het laatste word
○ Peter van Eijnsbergen stopt na circa 35 jaar met het voorzitterschap van RA6 Van de
Maze. Ook drie andere bestuursleden stoppen er mee. Hij wenst de leden van de
Kleine Vlootraad sterkte en wijsheid en hoopt dat er binnen RA6 snel een nieuw
bestuur zal opstaan.
● Palaver
Onder het genot van een (fris)drankje werd er nagepraat, bijgepraat, genetwerkt en
werden onderlinge afspraken gemaakt.
Rondvraag

