Van de voorzitter,
Zittend aan het roer, de grootschoot losjes in mijn
hand, ben ik weer aan het genieten. Het vaarseizoen
is weer begonnen. Genietend van het geluid dat langs
de romp gaat, van de wind die met het zeil stoeit,
denk ik terug en kijk ik vooruit naar het komende
vaarseizoen.
Een seizoen waarin de Nautische Commissie weer een
aantal zeilkampen heeft gepland, voor de jeugdleden,
maar ook één voor de ouderen. Waarbij er weer
ondersteuning zal zijn voor het CWO gebeuren
binnen de groepen. Maar ook een seizoen waarbij de
Technische Commissie aan het begin en aan het eind
weer de boten zal bekijken.
Terugkijkend naar vorig jaar denk ik onder andere aan
een geslaagd Pinksterkamp. Ook dit jaar zal dit weer
in Wijk bij Duurstede zijn. De eerste voorbereidingen
hebben we al gehad, het eerste gesprek met Wijk nog
leuker is al weer geweest. Natuurlijk hebben we er
weer zin, maar ook dit keer hebben we weer extra
uitdagingen. Misschien komt er wel een vierde
wachtschip, waar moeten we die neer leggen. Nog
meer deelnemers en vletten, hoe gaan we dat weer
doen in het programma?
Ineens moet ik denken aan onze spel commissie, het
bowlingen van de regio, de zwemwedstrijden. In
september weer een MTC, misschien daarvoor nog
wel een keer tijd om weer eens bij groepen op bezoek
te gaan tijdens een zomerkamp.
Ik word uit mijn gedachten gehaald, het is alweer tijd
om over stag te gaan "Klaar om te wenden"...
Laten we eerst maar beginnen om op 1 april tijdens
de vlootraad alle ideeën en plannen met elkaar te
bespreken. Om elkaar daarna tijdens de verschillende
activiteiten weer te kunnen ontmoeten en samen te
kunnen lachen.

Hierbij nodigen wij alle stafleden van de
waterwerkonderdelen van Admiraliteit 12
„Neerlands Midden‟ en overige geïnteresseerden
uit voor de voorjaarsvlootraad op vrijdag 1 april
2016.
De vlootraad worden tweemaal per jaar gehouden en is
bedoeld om jullie stemmen, ideeën, wensen en meningen
te horen over alle zaken betreffende het waterwerk van
scouting in de breedste zin
Wij hopen dat van elke groep minstens een
vertegenwoordiger aanwezig kan zijn.
Plaats: Scoutingcentrum Utrecht, Verlengde
Hoogravenseweg 150A te Utrecht
Tijd: 20.00 uur.
Programma:
19.45u
20.15u

Zaal open
BEGIN Admiraliteitvlootraad
Opening
Inloop café & discussie forum
PAUZE
Ingekomen stukken en mededelingen
Verslag najaar vlootraad
Bestuurlijke zaken
Benoemingen en vacatures
Landelijke admiraliteit
Pinksterkamp 2016
Woordje vanuit de Commissies
Rondje langs de groepen
Rondvraag/Wat verder nog ten tafel komt
Sluiting
PALAVER

Hopelijk tot vrijdag 1 april.
Ernst-Jan

Agenda 2016
Voor een gedetailleerde agenda zie www.admiraliteit12.nl!
TIP: Met één klik kun je de agenda downloaden in je privé agenda, zo hoef je nooit meer iets te missen!
16&17 april
14 t/m 16 mei
4 juni
25&26 juni
t/m 18 sep
23 sep
1 & 2 okt
29 okt

Zeilweekend 16+
Pinksterkamp
Praktijkdag 1
Zeilkamp 1 16
MTC
Theorie examens
Zeilkamp 2
Praktijkdag 2
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Vrijdag 30 oktober 2015

Verslag Vlootraad Admiraliteit 12

Aanwezig:
Sint Joris, Triton, Michiel de Ruyterwacht, Prins Bernhardgroep, Baracuda,
Wilhelmina, Sea Lions, Bestuur Admiraliteit 12 (NAC, TAC, A-team & Dagelijks
bestuur)
Afwezig:
JP Coen, Tekakwita, Debono, St. Martinus
Ernst-Jan heet iedereen welkom
Vragen en Mededelingen
Arwen vraagt of de notulen op de website geplaatst kunnen worden
Pinksterkamp
Evaluatie
Programma bevalt prima hoeft niet gewijzigd te worden
Dolfijnen programma werd erg leuk gevonden door de leden
Wedstrijden
Bij de roei- en wrik wedstrijden moet de baan wat verschoven worden ivm.
de ondiepte.
Het nieuwe tijd registratiesysteem is een succes geweest

Financiën
De financiën kwamen precies uit. Er wordt gevraagd wat de
representatiekosten zijn. Ernst-Jan vertelt dat het kosten zijn voor de
voorbereiding, vergadering brieven versturen etc.

Terrein

Triathlon

Er wordt gevraagd of de toiletwagen verplaatst kan worden omdat het
voor de dolfijnen te ver lopen is. Dit kan een probleem zijn i.v.m. de
waterleiding, maar er wordt gekeken naar een oplossing
De watersporters in Wijk bij Duurstede zijn blij met de komst van het
kamp

Er was onduidelijkheid over de route. De baan was duidelijk genoeg alleen
de finish was dat niet.

De Tac bestaat momenteel uit 4 personen. Het zou fijn zijn het team uit te
breiden.
De winterkeuringen komen er weer aan, de datums wanneer er een
delegatie langs kan komen worden nog rond gemaild.

Landelijke admiraliteit
Alexander Haccou is nu anderhalf jaar kwartiermaker bij de landelijke
admiraliteit.
Er is, op 4 oktober, een landelijke speldag geweest. Er waren 6 workshops/
spellen. Misschien komt er een vervolg
7 november is er een landelijke Vlootraad in Wageningen. Vanuit de
Commissies is het stil, er gebeurd weinig
Er is in SOL een extra module voor de ontwikkeling van de groep. Deze is
met name bedoeld voor waterwerkgroepen.
TAC

A-team

Er zijn meer mensen nodig voor assistentie.
Het nieuwjaars-bowlen word samen met de Regio georganiseerd.
Er zijn op 19 november 2015 weer regionale zwemwedstrijden, de
inschrijving sluit op 9 november.
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NAC

Regio

Veel leden met kielboot 1 &2 binnen de groepen
Het is leuk om te zien dat het zeilniveau in het algemeen omhoog gaat
De jeugdleden zien de vorderingenstaat als een aftekenlijst. Omdat dit
niet de bedoeling is, wordt daar in de toekomst van afgestapt en moet het
meer een examen lijken. Meer informatie op de voorjaarsvlootraad.

Voor het organiseren van een Nieuwjaarsduik, zijn er financiële middelen
beschikbaar bij de Regio.
Rondje langs de groepen
St. Joris
Zomerkamp was op de Kagerplassen, alles is heel gebleven!
e
Op de landelijke zeilwedstrijden zijn ze 2 geworden.
Triton
Het zomerkamp is in de Biesbos geweest.
Bij de zeeverkenner is er een nieuwe Schipper.
Albert Schweitzer
Leden aantallen gaan goed
Het zomerkamp was goed bevallen
e
En op de landelijke zeilwedstrijden zijn de junioren 3 geworden.
Pr. Bernhard
Een goed zomerkamp gehad
Binnenkort is er een feestje
Baracuda
Er zijn nog te weinig stafleden beschikbaar.
Morgen (31 oktober) gaan ze naar Wijk bij Duurstede en via de Lek weer
terug naar Utrecht.
Sea Lions
Over het algemeen gaat het wel,
Speltakken zitten vol
Het zomerkamp is in Zeeland geweest, op de Oltersplaat.
De Haven is failliet, maar er is een doorstart gemaakt.

Wilhelmina
De zeeverkenners, de Orca‟s en de Wilde vaart zijn op zomerkamp is
Giesbeek geweest. Het zomerkamp van de Dolfijnen was in Rotterdam.
De nieuwbouw ziet er heel goed uit! Eindelijk is er meer ruimte en kunnen
de boten naar binnen. Het is alleen nog niet af.

Rondvraag
Er wordt gemeld dat er goede ervaringen zijn met “ de Gouden Ham”.
Tyas heeft een lijst met kampterreinen en zal die de volgende keer
meenemen.
Arwen vraagt of er mensen zijn die het Gangboord missen. Hier en daar
wordt er bevestigend gereageerd. Ernst-Jan geeft aan dat hij dan wel kopij
van alle commissies moet krijgen, omdat hij geen zin en tijd heeft dat voor
hun te doen.
Willem meldt dat de MTC in 2016 gehouden wordt op 16, 17 &18
september. Ook vraagt hij wie er ervaring heeft met nieuwe lelievletten.
Niemand heeft ervaring daarmee.
Ernst-Jan sluit de vergadering
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Pinksterkamp 2016
Nog even en dan is het weer zover: van 14 tot en met 16 mei gaan we op Pinksterkamp! …de locatie…bijna
traditie…
De Gravenbol bij Wijk bij Duurstede
Tijdens de vlootraad zullen we kort wat mededelingen doen over PIKA16.
Hieronder alvast wat aanvullende informatie.
Wedstrijden: de belangrijkste verandering is dat we vorig jaar digitaal zijn gegaan. Start van de wedstrijden kan zo
nog vlotter verlopen en de uitslagen zijn „direct‟ beschikbaar. De opzet van de zeilwedstrijden is prima bevallen,
dus dat blijft zo.
Kampeerterrein / haven: op verzoek van jullie wordt de toiletunit nog wat meer richting het „slaap‟ terrein
verplaatst. En er komen weer twee plaszuilen te staan. De groepen met wachtschepen zijn verplicht voor een
goede opgang naar het schip te zorgen die zolang mogelijk blijft liggen. Dit in verband met calamiteiten en
makkelijk aan/van boord kunnen komen/gaan van hulpverleners / slachtoffers. Als het goed is, wordt het zicht op
de wedstrijden beter omdat er wat bomen gekapt zullen worden.
Elektra: Het is niet toegestaan aggregaten mee te nemen dan wel tussen tenten te plaatsen ivm brandveiligheid.
Het terrein zelf voorziet niet in elektra. Er is weer een koelwagen beschikbaar voor de levensmiddelen en ook
bieden we weer de „stekker‟ service voor opladen van een mobieltje.
Financiën: de kampprijs per persoon blijft €11,00. Het biertje kost nu ook €1,25 per glas. Tijdens de vlootraad
zullen we de begroting presenteren. Betaling van de totale kampprijs van de groep zal per incasso gaan lopen.
Alcohol: we kunnen ons geen Pinksterkamp voorstellen zonder het biertje ‟s avonds in de Admiraliteitstent. Maar
uiteraard dienen ook wij ons te houden aan de aangepaste alcohol wet die nu zegt dat alleen personen van 18
jaar en ouder alcohol mogen kopen en nuttigen. De kampstaf heeft hier duidelijk een verantwoordelijke rol in,
maar jullie ook! Wederom dient elke deelnemer een polsbandje te dragen. Hiermee zijn wij als kampstaf in staat
precies aan te geven wie er wel of niet in ons besloten evenement thuis hoort (onderdeel van de terrein
vergunning) en aan de kleur van het bandje kan iedereen zien of er door de drager alcohol gekocht / genuttigd
mag worden. Ook dit jaar moeten jullie je inschrijven via SOL. De contactpersoon doet dit voor de groep. Zo
kunnen wij ruim op tijd een lijst uitdraaien met 18+ en kunnen jullie bij aanvang van kamp, als de contactpersoon
de groep aanmeldt, deze lijst ondertekenen en het juiste aantal polsbandjes ontvangen. Het is jullie eigen
verantwoordelijkheid de juiste gegevens door te geven en te zorgen dat de juiste persoon het juiste bandje krijgt.
Mocht er controle komen en er worden overtredingen in deze richting gevonden dan draait de groep zelf op voor
de kosten van de overtreding. Verder gaan we ervan uit dat iedereen zijn eigen plicht kent en leden onder de 18
jaar erop aanspreekt wanneer de regels overtreden worden.
Bezoek is welkom, maar dient zich ook te moeten inschrijven en een polsbandje te dragen.
Kampstaf en handjes: de kampleiders zijn Ernst-Jan en Haidy, ondersteund door verschillende commissies /
functies bezet door veelal bekenden en hier en daar nieuwe gezichten. Lijkt het je leuk om ons team te komen
ondersteunen, laat dan wat van je horen!
Met vriendelijke groet,
Ernst-Jan en Haidy
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TECHNISCHE ADVIES COMMISSIE
De leden van de commissie zijn alle boten weer langs
gegaan voor de droge / winterkeuring.
Het valt op dat onderhoud aan de zwaardkast lastig is. Her
en der werden er slechte zwaardkasten aangetroffen.
Zonde! De TAC zal hier wat aandacht aan besteden. En jullie
input is ook welkom!
Verder heeft Boer Metaal Techniek de prijslijst beschikbaar.
Benieuwd wat een vlet kost? Zie hier voor een preview. De
hele folder ligt op tafel!

A-TEAM
Wat moet de input zijn van deze
commissie? Naast het Dolfijnen
programma op PIKA wordt er op dit
moment niets ingevuld door dit team. Wat
verwachten jullie?

NAUTISCHE ADVIES COMMISSIE
Lijkt het je leuk om je didactische
vaardigheden te verbeteren? Of om
je zeilniveau te verhogen?
Er wordt weer een 16+ kamp georganiseerd
op 16 en 17 april. Je kunt je opgeven om te
trainen voor je eigen zeilniveau(kielboot 1,2 of
3) maar ook voor ZI2.
Wat is ZI2 precies?
Zoals je waarschijnlijk weet werken we bij
scouting me het CWO. ZI-2 staat voor
zeilinstructeur niveau 2. Dit is een opleiding
vanuit het CWO. Je kunt je hiervoor opgeven
als je je kielboot 3 hebt. Als de kennis is
weggezakt, gaan we natuurlijk trainen op het
kamp. Je krijgt gedurende het kamp
didactische handvatten, hoe kun je zeilles
geven? Hoe kan het effectiever? Hoe kun je
zorgen voor veilige leeromgeving?
Op het einde van het weekend wordt gekeken
en afgesproken welk traject doorlopen kan
worden. Misschien kun je op het kamp je ZI-2
afronden, maar misschien moet je bij de eigen
groep nog iets doen.
Wordt scouting een soort zeilschool met al
die instructeurs?
Het is zeker niet de bedoeling dat scouting
een zeilschool wordt. De kracht is
spelenderwijs leren zeilen maar volgens ons
denkt iedereen wel eens dat de lessen
effectiever kunnen.
Lijkt dit je leuk? Geef je dan voor 27 maart op
via http://bit.ly/1pogXpl
De kosten zijn 20 euro per persoon.
Heb je nog vragen of twijfel je nog mail dan
naar cwo@admiraliteit12.nl
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Heb je opmerkingen, ideeën, tips of wil je ons helpen bij één van de activiteiten of commissies?
Noteer hieronder hoe en wat, je naam en contact gegevens en geef dit strookje af aan het bestuur!
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