Samenvatting
CPO Scouting Sint Victor
20‐05‐2022, 20:30‐21:45u
Aanwezig: CPO’s, DB (ED, FK, EtP)
Afwezig met kennisgeving: Gidsen, AP
Afwezig zonder kennisgeving:

1. Mededelingen
o Gwen bevallen van zoontje Lars! Kaartje aan bord.
o Startdatum trainingen volgt via Regio. Aanmelden kan nog. Start in nieuwe seizoen.
2. Ingekomen onderwerpen ter bespreking
o Geen, enkel aantal rondvraag vragen.
3. Reeds besproken nog openstaande onderwerpen
o GHZ formulieren
Let erop dat nieuwe leden ook een GZH formulier inleveren.
o

Betalingen sponsorloop en dansmarathon
Loopt via Guusje en Davy. (Ferdi/Arthur pakken het op)
Volgens Tim H sponsorloop compleet?

o

Draaiboekenoverleg jubileumkamp
27 mei ingepland
‐ Start 20.45 met alle kaderleden incl stam en kampcommissie RS.

o

Beschikbaarheid en verdeling leidingteams
Bestuur benadert iedereen afzonderlijk en vat het samen tijdens AB 22 juni.

3. Evaluatie recente activiteiten of lopende zaken
o Kaderavond
Begon met een goede inventarisatie. Daarna leidingteams en intro scoutingapp. Sloten het af met
vuurtje en Qualificatie F1.
o

RS roulatiesysteem

Loopt goed, geen bijzonderheden
o

Issues STAM groep
Is de kalender nu gevuld? Ja
Zitten de juiste mensen in de app? Ja
Betaald iedereen bargeld? Iedereen die afneemt wel. Aantal niet maar zullen dan ook vanuit
vereniging niks drinken.
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Rondvraag

o

Kijkopkomsten (welpen)
25 juni voor doordraai. Communiceren naar ouders?
Volgend jaar minimal 2x?

o

EHBO avond
Nog geen contact opgenomen met Yvon. 24 juni (inmiddels reeds ingepland op 1 juli)

o

Kader startweekend (AB?)
Komt bij AB ter sprake.

o

Overvliegen/Jota/Reunie
Ferdi stuurt deze week nog de mailtjes (excuus, nog niet gedaan 27/5)

o

Periovic opstarten? (AB)
AB ter sprake brengen

o

Fotohoek kamp?
Tim al in jubileumcommissie gedropt. Nog geen reactie

o

Vergunning autowassen?
Is er wel, maar kan het niet vinden.

o

Stambivak
door? 3,4,5 juni
Volgens stefan 8 leden mee.

o

Esta’s en Bevers 10 juni geen opkomst i.v.m. wandelvierdaagse.

Sluiting 21.50u

Volgend CPO: zie kalender
4. Verslag en actielijst.
a) Verslagen: De verslagen staan op de website.
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