Aanwezig: Regioteam,Scouting Scherpenzeel, Die Wiltgraeff, OPV schoonoord, Jan Hilgers,
Maureen Heitmeijer en John van Erd
Afwezig (met kennisgeving):,
Afwezig (zonder kennisgeving):

1.

Opening & vaststellen agenda
De online vergadering is om 20:05 uur geopend.
Geen toevoegingen aan de agenda.

2.
-

Ingekomen stukken & Mededelingen
Geen ingekomen stukken.
Mededelingen: Nele, Matthijs en Ricardo stoppen als leden van het explorerteam. Hans Bouw
(Pieter Maritz) en Anne Bleeker (Scouting Bennekom) nemen het direct van ze over.
Voor beide nieuwe leden is er tijdens de explorerraad unaniem voor gestemd door de
aanwezigen.

3.

Notulen vorige Explorerraad
Geen op- of aanmerkingen.

4.

Afgelopen activiteiten
Er hebben geen activiteiten plaatsgevonden sinds de laatste explorerraad.

5.
-

Aankomende activiteiten en Explorerraden
2e activiteit Online-/offline spel
Het spel is door Maureen van het scoutsteam toegelicht, maar voor de mensen die er
niet bij waren staat het hieronder nog een keer in het beknopt beschreven.
Het explorerteam is, in samenwerking met de andere regioteams, bezig met het
organiseren van het ‘Online-/offlinespel’. Dit is een regioactiviteit waarbij jeugdleden in
groepjes of individueel een app kunnen downloaden waarbij ze verschillende
opdrachten moeten uitvoeren, die coronaproof zijn. Binnen de app wordt onder
andere gebruik gemaakt van “augmented reality”, wat een interactief element vormt
binnen het spel. In de appgroep ‘Teamleiders Explorers NV’ staat een voorbeeld van
de toepassing van AR. Het doel van het spel is om de opdrachten en vragen binnen
de app zo snel mogelijk te volbrengen, waarbij elk goede antwoord leidt tot de
volgende uitdaging. Als alle uitdagingen zijn voltooid is het spel afgelopen. De
deelnemers worden uitgedaagd om verschillende soorten puzzels, vergelijkbaar met
de puzzels van jotihunt, op te lossen. Dit kan zowel op individueel als in kleine
groepjes.
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De app zal van 9 tot en met 23 april online gaan. Het is aan de verschillende groepen
zelf om te bepalen hoe zij de app binnen hun programma willen vormgeven, gezien er
een aantal groepen online en een aantal offline hun opkomsten houden. Hierbij blijft
de begeleiding van de groepen verantwoordelijk voor het naleven van de
coronamaatregelen.
Tussen de opdrachten door zullen de deelnemers filmpjes te zien krijgen. Het lijkt ons
heel erg leuk om van alle teams een kort filmpje (<1 minuut) te ontvangen waarbij ze
de jeugdleden aanmoedigen en motiveren. Graag ontvangen wij deze filmpjes vóór 28
maart. Bij het filmen is het essentieel dat dit verticaal gebeurd.
Opgave via SOL is niet nodig. Wij zullen eventuele benodigdheden en informatie over
de app eind deze maand naar jullie mailen.
-

3e activiteit op 5 juni 2021 ‘XXL iets met water’ door OPV Schoonoord (€250,-)
3e explorerraad op 10 juni 2021 met jeugdleden bij Pieter Maritz

-

2021/2022
1e explorerraad met jeugdleden op 6 oktober 2021 bij Scherpenzeel
1e activiteit op 6 november 2021 ‘Lasergamen’ door Pieter Maritz (€399,-)
2e explorerraad op 9 maart 2022 zonder jeugdleden bij de Langeberg
2e activiteit op 19 maart 2022 (€399,-)
3e explorerraad met jeugdleden op 9 juni 2022 bij OPV Schoonoord
3e activiteit op 11 juni 2022 (€399,-)

6. Rondvraag/hoe is de afgelopen tijd verlopen voor alle groepen ivm covid?
De aanwezige groepen hebben verteld over hoe zij de opkomsten en hun zomerkamp vorm hebben
gegeven sinds de zomer. Hierbij zijn verschillende ideeën en tips uitgewisseld met betrekking tot
zowel het online als het offline bieden van activiteiten aan de jeugdleden.
Er zijn verder geen vragen aan bod gekomen.
7.
Sluiting
Om 21:30 uur werd de vergadering gesloten.
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