7 november 2015 a/b Rival te Wageningen

Beknopt verslag Kleine Vlootraad najaar 2015

Aanwezig: Bertus Heus RA10, Frank van Nieuwburg, Jan Koehoorn, Roel Bekendam RA16, Philip
Schoorl RA01, John Licher, Elsbeth Huijbens, Jack van Beelen Regio Hollands Midden, Ben Spall
RA19, Reyer Kok RA16, Martijn Balkenende RA04, Bert Nijwening Regio Groningen, Mark van
Breugel RA23, Chris Seggelink RA02, Leendert Vink RA04, Alexander Haccou
Afgemeld: Ferry van Yperen, Marc Elvery, Ernst-Jan Jacobsen, Ivo Klinkert, Carola Luiten, Lars
Wieringa, Wieteke Koorn, Sander Rietjens, Ad Verhaar, Kris Bauters, Luc Vannevel, Maxim Meijers,
Marieke van de Valk, Remko Noor, Boudewijn Schaveling
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Welkom en opening
Jan Koehoorn heet ons welkom aan boord van de Rival, opent de vergadering en vraagt ons te gaan
staan voor een moment stilte in verband met het overlijden van Paul Sorgedrager. Jack van Beelen
memoreert de mens, de scout, de leider en de organisator Paul Sorgedrager: voor vele waterscouts
heeft Paul op diverse plekken het verschil gemaakt. Zie verder de bijlage van Jack.
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Mededelingen







Scouting heeft weer nauw contact met de HISWA. Voor wederzijdse belangenbehartiging, het
benutten van kennis en het uitwisselen van wetenswaardigheden. In eerste instantie zijn we
op zoek naar een actieve scout, tevens medewerker binnen één van de bij HISWA
aangesloten bedrijven, die de meerwaarde van scouting in zijn beroepsmatige leven kan
toelichten in een artikel in beide magazines. Daarnaast laat HISWA de Nationale Zeildag
organiseren waarvoor ook scoutinggroepen en de zeilschool worden uitgenodigd. Bovendien
zien we kansen om op de HISWA te staan en waterscouting te promoten.
Jaap Boot is de beoogd nieuwe voorzitter van Scouting Nederland, padvindstersleider op
zaterdag en zeiler op zondag. Hij zal naar verwachting in de komende Landelijke Raad in
december worden gekozen.
Rebow is een nieuw bedrijf van 2 waterscouts (Remi Abbas- Waingunga Leiden en Joram
Bootsma-Christofoor Zwolle) dat Lelievletten wil gaan bouwen.
De Ierse Sea Scouts zijn erg enthousiast over de Lelievletten die ze nu gebruiken: We credit
Scouting Netherlands with helping us kick off Operation Lelievlet. We started with 4 boats
buoy in Rotterdam in 1998 . We now have 6 more built in Scouting Ireland's youth
employment centre/ factory in Limerick. We intend to build at least 30 more to stock all our
scout centres on our beautiful inland lakes and rivers. We would once more ask for your
support in preparing a training programme so we have instructors to support a national sail
training initiative. Will you come on board ? We promise a warm Irish welcome.
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Verslag Kleine Vlootraad voorjaar 2015
Er zijn geen nadere opmerkingen op het verslag
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Rondje langs de velden





















Ernst-Jan laat via mail weten dat RA12 prima gaat: Pinksterkamp, leiding zeilkamp en 2
jeugdzeilkampen. Plus een leuke Merwedy Trinity Cup. Zorgen op het gebied van CWO en
slepers. Graag wat meer interactiviteit tussen de admiraliteiten.
Chris verhaalt over het binnen halen van de HalveMaen wat weer een leuke promotie van
waterscouting was.
Bert doet verslag van de WaterSpeldag die enthousiast is ontvangen bij vele scoutsleiding. En
doet een oproep voor waterscouts als spelspecialisten voor een nieuw waterspelteam binnen
Spel.
Jan heeft de vereniging vertegenwoordigd bij het jubileum van het Watersportverbond: we
werken weer nauw samen.
Chris doet verslag van SAIL: prachtige promotie voor WaterScouting en de zeilschool met
diverse activiteiten. 100 leden zijn meegevaren op schepen van het Varend Erfgoed en we
hebben als Scouting de nationaliteitsvlaggen gehesen als opening van de IJhaven voor de
Tallships.
Varen doe je Samen: in de komende campagnes geven we meer aandacht aan de combinatie
van plezier en veilig varen.
Ben verteld van de workshop Veilig Varen: een enthousiast nieuw team met een goede
workshop en een leuk filmpje.
John deelt met ons de ervaringen van de Wachtschependag in april: meer dan de helft van de
wachtschepen was aanwezig bij een inleiding Marifoon van het Agentschap Telecom, de
verplichtingen van AIS en de ontheffingen. Bijvoorbeeld voor slepers: ieder schip dat een
ander sleept is een sleper, dus ook een vlet met buitenboord motor die een andere vlet sleept.
Daarvoor moet een ontheffing CVO worden aangevraagd.
John maakt ook melding van het nieuwe BPR dat vandaag van kracht is geworden;
bijvoorbeeld een draagplicht van reddingsmiddelen.
Met Prinsjesdag is bekend geworden dat voor de registratie van zend-apparatuur een
vergoeding betaald dient te worden van € 31 per jaar per apparaat.
Ben meldt enthousiast over 16 geslaagde instructeurs waarvan 3 x ZI3 en de rest ZI2.
Reyer wil snelheid & duidelijkheid verkrijgen tussen CWO-MBL-Scouting Academy,
bijvoorbeeld in een actualisering van de Nautisch Technische Richtlijnen. Hij pleit voor een
snelle vervolgactie van de werkgroep Veilig Varen.
Frank denkt dat hiermee de NTC buitenspel staat. Alexander geeft aan dat dat geenszins het
geval is. Het nieuwe team is begonnen om met diverse afvaardigingen te kijken naar de
combinatie plezierig varen en veilig varen. Frank wil graag weten welke teams er zijn.
Elsbeth geeft een presentatie over de Landelijk Scouting Zeilwedstrijden; financieel is het
moeilijk: afdrachten aan de gemeente voor toeristenbelasting en het Landelijk Service
Centrum, maken de deelnemers prijs hoog. Reyer geeft aan dat een manier om de
deelnemersprijs laag te houden, sponsoring door groepen en admiraliteiten een beproeft
middel is: admiraliteit betaald de inschrijvingen, groepen/ouders zorgen voor het vervoer en
de deelnemers betalen heb kamp. Communicatie vooraf, tijdens en naderhand is
tegenwoordig goed via Facebook te doen: het is snel en actueel met een heel groot bereik.
Zie verder de bijgevoegde sheets.
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Presentatie Register Holland
Op uitnodiging van John is Register Holland gekomen om ons mee te nemen in de wereld van
keuringen, eisen en vergoedingen. Voor de wachtschepen (langer dan 20 meter en met grotere
inhoud dan 100m3) als Pleziervaartuig gekeurd, is het toch van belang te weten welke eisen er nu en
in 2018 gesteld worden. In het kort: het schip moet veilig zijn. Bij keuringen wordt dan gelet op:
voldoende sterk casco (huiddiktes gemeten in droogstand), goede stuurinrichting, functionerende
ankers, werkende marifoon en AIS-A, veilige en gekeurde gasinstallatie (en ook benzine opslag),
brandveiligheid en blusmiddelen, reddingsmiddelen voor de bemanning.
Voor onze schepen (pleziervaart) is het van belang dat we ze niet verhuren: we zijn lid van de
vereniging.
Het gaat eigenlijk om het schip dat moet voldoen aan de toenmalige eisen, tenzij nieuwe eisen
verplicht zijn gesteld (zoals bijvoorbeeld AIS). Wanneer wijzigingen worden aangebracht, moet
meestal aan de laatste eisen worden voldoen. Dit in tegenstelling tot vernieuwingen, dat is goed
onderhoud.
Slepers zijn een geval apart: voor scouting bestaan vrijstellingen die wel aangevraagd moeten zijn.
Vooral de vermelding dat slepen van eigen vaartuigen (vletten) is van belang.
Afgesproken is dat John de “primus inter pares” is voor al dit soort informatie en bekendmakingen
daarvan. Register Holland is ook beschikbaar voor vragen & toelichtingen.
Rob van Dijk gaf een toelichting op hun voorstel om te komen tot een soort abonnement vorm voor het
keuren van wachtschepen, zie de bijlage.
Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten worden ontleend, het is een weergave van hetgeen besproken is.
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WaterScouting3.0
Alexander probeert snel door de betreffende sheets te gaan, zie bijlage. Vanuit de kaderzetting dat wij
allen scout zijn, staat in de komende tijd het intensiveren van de samenwerkingen tussen Regio’s en
Admiraliteiten voorop. De inventarisatie in juni gaf een goed beeld van kansen en mogelijkheden.
Samen met Regio-support worden afspraken gemaakt om de besturen dicht bij elkaar te brengen.
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Nawaka2018
Als aanbeveling na Nawaka2014 was genoteerd: starten met de voorbereidingen per augustus 2016.
Nu Scouting Nederland ook in de race is voor een Roverway2018, zijn in de afgelopen maanden
intensieve gesprekken gevoerd met het BID-team. Dit heeft ertoe geleid dat aan de beide portefeuillehouders in het Landelijk Bestuur het advies is gegeven voor het reeds nu opstarten van Nawaka2018.
Waarbij de doelstelling is om aan potentiele deelnemers, medewerkers en sponsoren duidelijk te
maken dat Nawaka2018 georganiseerd zal worden. In nauwe samenwerking met Roverway2018.
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Rondvraag










In het kader van het project Scouts in kaart zijn alle locaties van Scoutinggroepen in kaart
gebracht. Het gaat hier om de plaatsen waar daadwerkelijk de opkomsten plaats vinden, dus
het clubhuis of de wachtschepen. Voor Scouts in kaart zijn gegevens gebruikt van de
'Hoofdlocatie / bezoekadres' zoals geregistreerd in Scouts Online. De vraag is welke groep
zijn wachtschip heeft kunnen registreren in de Basisadministratie Adressen Gebouwen
(BAG)? Een registratie in het BAG is mogelijk, wanneer een object aangemerkt wordt als
ligplaats (met betrekking tot een wachtschip).
Reyer meldt dat Regio Klein Gelderland (inclusief Admiraliteit 16 Neder-Rijn) eerder dit jaar
het World Guinness book of records heeft gehaald met de grootste groepsdas en vandaag
ook de grootste dasring probeert te knopen. Spontaan biedt Jan zich aan om dit evenement te
bezoeken, na de sluiting van deze KVR. Tevens heeft RA16 goede ervaringen met Optimist
on Tour via het Watersportverbond.
Philip meldt dat er sterke behoefte is aan insignes voor waterscouts, ook voor ZI om duidelijk
te maken wie de instructeur is. Bert geeft aan dat de werkgroep Insignes graag gebruik maakt
van enkele WaterScouts. Aanmelden kan via secretaris@waterwerk.scouting.nl
Jack wil de agenda voor de KVR eerder ontvangen en vraagt zich af of er nog meer negatieve
ervaringen zijn met geleverde riemen (krom). Niemand herkent dit probleem, dus we hopen
dat dit exemplarisch was.
Alexander vraagt informatie voor een jaarplanning zodat we doublures zoveel mogelijk kunnen
voorkomen en harde data zo vroeg mogelijk bekend kunnen maken.
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Lunch en workshop samen met Kennisnetwerk
Het Kennisnetwerk heeft vandaag zijn landelijke bijeenkomst, ook hier in Wageningen. We lunchen
samen, netwerken en aansluitend een gezamenlijke workshop Fondsenwerving. Boeiend om te
vernemen dat vele fondsen graag hun geld beschikbaar stellen aan scouting. Zie de bijlage.
Als afsluiting van deze boeiende Kleine Vlootraad nuttigen we gezamenlijk met het Kennisnetwerk een
hapje en een drankje.
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