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Opening & vaststellen agenda
Geen wijzigingen in de agenda
RSW 2022: 13 t/m 15 mei
De website en het boekje zijn online, te vinden op nederveluwe.nl/rsw.
Ten opzichte van vorige editie van de RSW is veranderd dat in het deelnemersboekje
(kampboekje) nu alleen nog de informatie staat die ter plekke nodig is. Alle informatie voor
leiding en alle informatie vooraf staat nu alleen op de website.
We hebben nog veel vrijwilligers nodig voor de RSW! Controleer de website en geef je op als
je ergens wil helpen!
Inschrijven voor de RSW kan vanaf nu via SOL. Deze eerste inschrijving is op groepsniveau.
Hier kan worden aangegeven of er een ploeg wordt gezonden, en of er een reserveploeg
wordt opgegeven. In een tweede inschrijving, die later wordt verzonden, kunnen individuele
jeugdleden worden ingeschreven.
Als iedere groep meedoet is er geen plek voor reservegroepen. Is die ruimte er wel, dan wordt
er uit de opgegeven reservegroepen een selectie gemaakt tot de activiteit vol is.
Er komt later hulp voor de inschrijving via SOL online. Kom je er niet uit? Neem dan gerust
contact met ons op!
Scouts to RSW (checklist voor vertrek voor leiding)
Op de website is het document Scouts to RSW te vinden. Hier staat alles in wat je moet doen
om een ploeg voor te bereiden op de RSW. Controleer voor je ploeg vertrekt naar de RSW of
je alles op deze lijst hebt. Als er iets mist wordt de contactpersoon van de ploeg gebeld.
Hike
Deze uitleg wordt tijdens de RSW ook aan de jeugdleden gegeven.
De hike op de RSW loopt iedere ploeg in twee groepen. De oudere leden lopen samen in een
seniorengroep, de jongste leden lopen in een juniorengroep. Deze groepen krijgen ook een
andere kaart. De junioren krijgen een normale stafkaart, en de senioren krijgen een
aangepaste stafkaart. Hiervoor is het leren van coördinaten handig!
Op deze kaarten staan de basisposten aangegeven. Vanaf een basispost kan een groep met
een routetechniek naar een volgende post navigeren, die niet op de kaart staat. Bij een aantal
bemande posten kunnen ze een extra opdracht doen voor extra punten.
We verwachten voor iedere groep (dus per ploeg 2x) een telefoon, en eventueel een back-up
telefoon. We werken vanaf dit jaar met een digitale check-in bij de posten, om fraude te
voorkomen.
Postenspel
Er is tijdens de scoutsraad een inschrijflijst aanwezig waar leiding zich kan inschrijven op een
post voor het postenspel op zondag. Deze ingevulde lijst wordt later naar de scoutsleiding
gestuurd. Niet aanwezige leiding wordt verdeeld over lege posten.
Per ploeg die wordt gestuurd verzorg je een post bij het postenspel. Naast deze hulp ben je
altijd welkom om te helpen bij andere onderdelen van de RSW, zie hiervoor de website, waar
het inschrijfformulier te vinden is.
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Extra dagactiviteit scouts zaterdag 18 juni 2022?
Het scoutsteam was bezig met het organiseren van een activiteit voor alle scouts van de
regio. Hiervoor werd gedacht aan het kijken van een film bij Pathé Ede, met een klein
programma er voor of na. Dit is duurder dan begroot, en zou een bijdrage van €2,- per scout
vragen. De film zou een actuele film worden, die op dat moment in de bioscoop draait.
Een alternatief hiervoor is het doorschuiven van deze activiteit naar volgend jaar, inclusief het
budget, of een andere activiteit op deze datum.
Mede omdat de scouts al zelf naar de film gaan als ze dit willen, en omdat er weinig interactie
is tussen de scouts en de groepen, is er gekozen voor een alternatieve activiteit op dezelfde
datum.

4.

Leidingfeest (kaderactiviteit) 18 juni 2022
Het feest voor de scoutsleiding van de regio van zaterdagavond 18 juni 2022 gaat niet door. In
plaats hiervan is op ditzelfde moment een vervanging van de nieuwjaarsinstuif, waar alle
roverscouts en vrijwilligers van de regio welkom zijn, inclusief alle scoutsleiding.
Het thema hiervan volgt later, waarschijnlijk is de locatie de Pieter Maritz groep.

5.

Planning regio scouts activiteiten 2022/2023 met elkaar afstemmen
7 oktober 2022: Eerste scoutsraad van het nieuwe seizoen. We zoeken nog een locatie, laat
het vooral weten via scouts@nederveluwe.nl als jouw clubhuis beschikbaar is!
11 januari 2023: Scoutsraad
10 & 11 februari 2023: Winterkamp in de vorm zoals het voor dit jaar was gepland
14 – 16 april 2023: RSW, gekozen om niet tegelijk met de Sint Joris te vallen, en niet in de
meivakantie te laten vallen
17 juni 2023: Activiteit voor de scouts leiding

6.

Begroting regio scouts activiteiten 2022/2023 met elkaar afstemmen
Begroting is getoond en goedgekeurd. Het winterkamp krijgt een eigen bijdrage.

7.

Rondvraag & Sluiting
Bij de RSW komt er een besturenavond.
Oproep: Meld je aan als vrijwilliger voor de RSW!
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