Samenvatting
CPO Scouting Sint Victor
17 september 2021, 20:30-21:45u
Aanwezig: CPO’s, Bestuur (PV, AP, ET, FK)
Afwezig met kennisgeving: EV, ED
Afwezig zonder kennisgeving:1. Opening en vaststellen agenda; Welkom allen, bedoeling is om de komende CPO’s weer kort en
bondig in een uur te doen. Ditmaal echter een wat langere agenda. Aanwezigen hebben
mogelijkheid tot uitloop.
2. Mededelingen
a. Secretaris: Ferdi neemt vanaf nu de secretarisrol over van Eric Visser.
b. Contactpersonen dit seizoen: Na het overvliegen hoort het bestuur van iedere speltak wie de
contactpersonen worden.
c. Mail omtrent gebruik stoelen: Binnen de vereniging werd lang gevraagd om stoelen. Bestuur
verbaasde zich hoe er met de stoelen om werd gegaan. Daardoor melding stoelen om gesprek
aan te gaan. Melding Stam was prima. RS heeft het al goed opgepakt door oude stoelen te
gebruiken. Wat niet nodig is is dat oude stoelen zelfs worden gesloopt. Zet ze dan apart en
geef het door aan materieelbeheer. Dan kunnen we nog een poging doen deze te repareren.
We hebben nu ook nette stoelkarretjes om het verplaatsen te vergemakkelijken. Gebruik ze
waarvoor ze zijn en let op het gebruik van de stoelen.
3. Verslag en actielijst.
a. Verslagen: De verslagen worden weer op de website geplaatst.
ACTIE: FK en Ricardo.
4. Evaluatie recente activiteiten
a. EHBO: Ging goed, Tip is om ook te denken aan mensen die het voor het eerst doen. Het ging
voor sommige nu te snel. Bij volgende EHBO training splitsen.
b. Onderhoud clubhuis: Was teleurstellend. Werd volgens bestuur niet of nauwelijks proactief
door teams opgepakt. Bestuur mist eigenaarschap bij groepsraadsleden. Margo gaf als tip om
tijdens infobijeenkomsten met ouders aan te geven dat we soms ouders nodig hebben voor
klusjes. Tip is om ook in de groepsapp met ouders nogmaals aan te geven waarbij de ouders
kunnnen reageren. Vele handen maken licht werk en het is nog gezellig ook.
c. Nieuwe schragen: Er worden schragen bijgemaakt zodat we er weer voldoende hebben voor
alle tafelbladen. Vrijwilligers welkom om te helpen ze te schilderen.
d. BBQ: Was een geslaagde avond! Vraag was nog even waarom Ruud er was. Antwoord was dat
die door bestuur was uitgenodigd, gezien zijn contact met ons als vereniging.
e. Zomerkampen: Voorbereidingen rond materiaal kan véél beter. Te laat materiaallijsten
ingeleverd... incomplete lijsten, geen afstemming tussen speltakken, dat moet bij volgende
bivak(ken) / kamp(en) anders. Voor komende zomerkamp, hebben we dat probleem gelukkig
niet zo snel door het jubileumkamp. Margo gaf aan dat we moeten kijken naar het kampgeld.
DB is het hiermee eens en heeft hierover al gesproken; wordt zeker opgevolgd, rekening
houdend met feit dat we niet in ieders portomonnee kunnen kijken. Scouting moet voor ieder
kind/gezin betaalbaar blijven.
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f.

Start seizoen 2021/2022: DB was verrast dat startdatum opkomst opeens op een andere
datum begon dan gepland. 2 speltakken begonnen opeens een week eerder. De kalender is
aangepast. Gevolg is dat kalender volgend seizoen ook een week eerder begint.

4. Afstemming aankomend activiteiten
a. Overvliegen: Overvliegen is volgende week. Gidsen en verkenners hebben samen al overlegd.
Welpen en Esta’s hadden dit nog niet besproken. Welpenleiding wil graag meedoen en stelt
voor dat alle 4 groepen met elkaar zorgen voor opbouw en afbreken van de onderdelen.
Zaterdagavond zal het kader, Stam en bestuur ook overvliegen. Het bestuur zal hierover nog
een mailtje rondsturen met verdere info. ACTIE: PV
b. Installeren en winkeltje: Gidsen en welpenleiding willen graag 2 oktober intalleren i.v.m.
bezetting. Bestuur vindt dat prima. Margot vraagt wat te doen met oude blouses waarbij
insignes te veel of verkeerd zitten. Conclusie is te veel eraf en verkeerd geplaatst indien
mogelijk veranderen.
c. JOTA: Team moet nog worden samengesteld. Verzocht wordt dit weekend per speltak een
organisator door te geven aan voorzitter. Zou goed zijn om ook eens andere gezichten te zien.
d. Speculaasactie: Gezien de aangepaste factsheet van Scouting Nederland, mogen we dit jaar
weer “Live” langs de deuren. Dit levert immers ook een stuk meer op. ACTIE: FK zal met EV de
vergunning aanvragen.
e. Lotenactie: Dit jaar kwam het er niet van. Volgend jaar doen we weer mee.
f. SSV Vereniging Agenda seizoen 2021-22:
1. Kader startavond: na installeren die avond gebruiken om avond met kader zaken te
bespreken met hapje en drankje. Tijdstip en verder info volgt vanuit bestuur.
2. Intro-avond: Sluit aan bij commentaar klusavond. Wij kennen de (nieuwe) ouders vaak
niet. Door 2x per jaar een avond te houden waarbij (nieuwe) ouders uitgenodigd
worden voor een informatieve avond verenigingbreed. Geen strak omlijnd plan, maar
goed om ouders te informeren en een beter beeld te geven van onze vereniging.
Uiteraard houden speltakken ook zelf informatiebijeenkomsten. Verzoek blijft daar
ook bestuur voor uit te nodigen.
3. Kalender: Nieuwe versie van kalender zal secretaris uploaden op website. ACTIE: FK
Tim vraagt nog of de kijkopkomst van 17/18 juni een week verplaatst kan worden
i.v.m. bezetting leiding. Dat weekend is namelijk Pinkpop. Bestuur vindt dat geen
probleem. ACTIE: FK past kalender aan naar 24/25 juni.

g. Mededelingen JUB cie: geen meldingen momenteel
h. Gebouw & Materiaalbeheer: Slot op deur materiaalhok. Tassen verdwijnen en materiaal
wordt spreekwoordelijk vanaf een afstand in hok gegooid. Dat is zonde en onnodig. Bestuur
heeft deze beslissing uitgelegd; er ligt sowieso geen materiaal te gebruiken zonder dat
afstemming met materiaalmeester is.
i. Stam +: Afgelopen woensdag was er een gesprek tussen potentieel Stam+ en bestuur. Bestuur
zal de uitkomst hiervan met elkaar bespreken. Gesprek was positief!
j. Rondvraag:
Tim: hoe snel antwoord op materieellijst? Antwoord Peter: 2-3x per week. Aantal dagen voor
benodigd is fijn, anders risico dat niet meer in agenda past. Alleen benaderen hetgeen achter
slot staat. Dus geen VERbruiksmateriaal zoals stookhout oid.
Margo: Digitale webwinkel nodig? Gezamelijk denken we van niet. Als Margo het overzicht
maar heeft.
Ferdi: een/enkele sleutelbezitters gaan onzorgvuldig om met clubhuis
(opruimen/licht/afsluiten) Geattendeerd om hierop te letten.
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Sluiting 21.45uur
k. Volgend CPO: vrijdag 29 Oktober om 20.30uur.

Actielijst:
Actienummer

Actiepunt

Actie eigenaar

25-5-2019-1 Reparatie en aanschaf grote tenten
24-1-2020 Uitleg SOL aan ouders

DB/AB
speltakken

23-4-2021-5 Contact Webmaster ivm smoelenboek

17-09-2021 Verslagen op website plaatsen

Esta’s / Maaike

FK

17-09-2021 2 Overvliegen kader en Stam informeren

PV

17-09-2021 3 Team JOTA samenstellen

Speltakken/VZ

17-09-2021 4 Speculaasactie, vergunning aanvragen

FK en EV

17-09-2021 5 Kader startavond, mail met info

Bestuur

2022 Lotenactie organiseren

NNB
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