Checklist – Scouts to RSW
Het sturen van scouts naar de RSW vraagt van de leiding enige
voorbereiding. In deze checklist brengen we een aantal dingen naar
voren. Deze checklist is bedoeld voor scoutsleiding uit de regio
Neder Veluwe.
Januari:
Lees deze checklist door.
Bezoek de scoutsraad van 19 januari bij de Scouting Bennekom. Hier krijg je de
eerste informatie van de RSW en kan je alvast het deelnemersboekje inkijken.
Februari:
Verspreid het deelnemersboekje onder je leden en lees het zelf goed door.
Meld je deelnemende ploeg aan via SOL (er is dit jaar geen voorinschrijving, alleen
een definitieve inschrijving): http://tiny.cc/inschrijvenRSW2018
Meld je aan als jury of medewerker: mail naar scouts@nederveluwe.nl
Maart:
Bezoek de scoutsraad van 7 maart bij de Langenberg groep in Ede. Hier zullen onder
andere de posten van het zondagochtend programma worden verdeeld (leiding van
elke deelnemende ploeg regelt namelijk een post).
LET OP: 17 maart is de laatste inschrijfdatum.
April:
Oefen met je scouts nog een keertje het koken op houtvuur.
Oefen met je scouts nog een keertje lopen van een route op een stafkaart.
Zet de spullen klaar volgens de materialen lijst uit het RSW deelnemersboekje
Regel het vervoer voor vrijdag 13 april en zondag 15 april.
Lees samen met je scouts nog een keer goed het deelnemersboekje door.

Materiaallijst
Ploegtent
Pionierpalen
Grondboor
Sjorlijnen
Tafelbladen
Gasstel (let op de datum van de slang)
Gasfles
Brandblusser / blusdeken
Grasplaggen voor een tafelvuur
Tafelvuur rooster
Vuilniszakken
Kookgerei
Keukentafel zeil
Thema aankleding
Ingrediënten voor ontbijt/avondmaaltijd
 (zie deelnemersboekje)
2 rugtassen/ploegtassen
2 kompassen
2 kaarthoekmeters
2 mobiele telefoons (volle accu)
Schaar, plakband, pen, papier en kleurpotloden
Boek ‘Hiken’, een document of zakboekje-app
met uitleg van routetechnieken
Goede loopschoenen en kleding (weersafhankelijk)
2 kaarthoezen

Aandachtspunten
Als tijdens de RSW bij een ploeg
materialen missen dan zal de
contactpersoon van de ploeg worden
gebeld om (vervangend) materiaal te
komen brengen.
Let bij gasslangen op de datum van de
slang. Gasslangen mogen niet ouder
zijn dan 5 jaar. De slangen worden
gecontroleerd. U kunt opgebeld worden
tijdens de RSW mocht dit niet in orde
zijn.
Neem bij twijfel of vragen contact op
met het Projectteam – RSW:
scouts@nederveluwe.nl
Of stel je vraag in de eerst volgende
scoutsraad.
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