Notulen Scoutsraad
d.d. 08 oktober 2021

1.

Opening & vaststellen agenda
Om 20:10 wordt de vergadering geopend.

2.

Mededelingen
Vanuit Scouting Nederland de vraag aan onze regio of wij een WSJ 2023 informatiedag kunnen
organiseren. Er blijkt best wel animo vanuit de groepen hiervoor te zijn (zie rondvraag).

3.

Winterkamp - 11 & 12 februari 2022
Activiteit: Workshops voor de scouts
- Voorstel van 2 jaar geleden, op de zaterdag workshops geven aan scouts, is akkoord
bevonden door de aanwezige groepen.
Planning inschrijving:
✔ 1. Groepsinschrijving + opgave welke workshop leiding geeft – vanaf nu t/m 15
november 2021
✔ 2. Individuele inschrijving scouts – vanaf december 2021 t/m 10 januari 2022
Wokshops
- Lijst met bedachte workshop door de regio, zie bijlage en Regio Scoutsleiding app.
- Weet je als groep een super gave workshop die niet op de lijst staat, dan is dat helemaal
prima. De lijst is namelijk niet leidend. Vul dat in SOL in bij “naam workshop zelf bedacht”.
- Workshop grootte: voor ongeveer 10 a 15 scouts per keer. Workshop kan 45 min. duren of bij
langere workshops 2x 45 min (1,5 uur).
- Leiding neemt alle materiaal mee om een aantal keer de workshop te kunnen geven.
Inschrijven jeugd (individuele inschrijving)
- We vragen jullie als leiding om de opgave van jullie PV/VK/Waterscouts/Scouts te begeleiden.
De groepjes waarin ze nu terecht gaan komen zullen dus volledig gemixt zijn. Vindt een scout
dit spannend? Zorg er dan voor dat hij/zij zich samen met een mede scout opgeeft voor
dezelfde workshops en geef dit in het formulier aan.
- Help ze bijv. tijdens een opkomst met individueel inschrijven via SOL of Google form (methode
inschrijven volgt nog), middels een laptop/computer die tijdens een opkomst aanwezig is.
Draaiboek
- Concept draaiboek zie bijlage en Regio Scoutsleiding app.
● Leiding neemt zelf eten en drinken mee voor zaterdagochtend ontbijt en zaterdagmiddag
lunch voor je eigen scouts + eigen leiding.
● Leiding neemt zelf tafels/stoelen/zitlappen/picknickkleden etc. mee voor eigen scouts + leiding
om bij je tent te kunnen ontbijten en lunchen.
● Leiding zorgt ervoor dat alle scouts hun eigen mok bij zich dragen tijdens het kamp.
● Leiding zorgt bij koud weer voor voldoende warme slaapspullen/kleding voor eigen
PV/VK/Waterscouts/Scouts.
● Het Scoutsteam regelt centraal eten en drinken voor de pauzes. Pauzes: de vrijdagavond
snack, de za-ochtend (rond 10:45 uur) en de za-middag (rond 14:30 uur).
Locatie
- Grasveld bij Scouting Pieter Maritz in Ede of groot grasland aan de Dikkenbergweg in
Bennekom.
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●

Vervoer: er komt een eenrichtingsverkeer. Op beide terreinen mogen GEEN auto’s rijden.
Aanhangers afkoppelen en zelf de grasvelden op duwen. Scouts en leiding zullen hun eigen
bagage lopend meenemen naar hun slaapplek.

Begroting
- Er is vanuit de regio een budget van 1080,- euro voor deze activiteit.
- Op basis van eerdere herfstaktiviteit deelname (200 a 250 scouts) en vorige Regio aktiviteit
met de app (deelname door alle scoutsleden in de regio, 536 scouts) gaan we nu uit van een
deelname van 400 a 450 scouts plus 60 a 100 leiding. Dit houdt in ongeveer 550 personen
max.
- Er is niet veel regio budget voor een kamp met zoveel personen.
- Op basis hiervan werd door jullie aangegeven zelf de zaterdag ontbijt + lunch te regelen.
- Op basis hiervan gaven jullie aan dat centraal regelen van eten en drinken tijdens de kleine
pauzes (vrijdagavond/za-ochtend 10:45 en za-middag 15:00) wenselijk is.
- Op basis hiervan vonden jullie het in de nabespreking geen probleem om een kleine
vergoeding van 10,00 per scout te vragen. Bij budget over, storten we dit naar rato terug naar
de groepen.
- Op basis hiervan werd door jullie goed bevonden dat de leiding geen financiële bijdrage
toevoegt aan het winterkamp.

4.

RSW - 13, 14 & 15 mei 2022
Wordt nu opgestart. Het thema is bekend: “De wereld rond in 2022 kleuren.” De volgende
vergadering in Januari zal uitgebreid over de RSW gesproken worden.

5.

Rondvraag
Vanuit Scouting Rhenen: of er jeugdleden van andere groepen ook naar de WSJ 2023 willen
gaan? Antwoord is ja. Vanuit scouting Rhenen zijn er 6 die interesse hebben, bij de OPV 1 en bij
Bennekom PV 2 a 3. Tevens is onze regio vanuit Scouting Nederland op 22 september jl
benaderd om een informatiedag hiervoor op te zetten. Gezien de animo van de groepen wordt dit
opgepakt en verder gecoördineerd door het scoutsteam. Er komt in okt/nov 2021 een
informatiedag, die zal gehouden worden bij Scouting Rhenen (mits het clubhuis vrij is).

Volgende Scoutsraad
Woensdag 12 januari 2022
Scoutinggroep Jan Hilgers in Ede
Dwarsweg 1, 6715 AT EDE

De vergadering is afgesloten om 20:36

- Bijlagen -

1. Workshoplijst
2. Draaiboek - Concept
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