Nieuwsbrief september 2015
Het nieuwe schooljaar is voor iedereen hopelijk goed van start gegaan na een fijne zomer.
We wensen iedereen een succesvol jaar met veel plezier, inspiratie en mooi resultaten.

 Kalender bijeenkomsten inclusief de uitreiking van de Gouden
Awards 2016
 Nieuwe promotiematerialen
 Aanbod voor deelnemers
 Materialen voor het werken met deelnemers
 Kort ander nieuws
Kalender
We organiseren de komende periode weer een aantal trainingen en natuurlijk weer een landelijke
Awardbijeenkomst. Daarnaast staan we op een aantal informatiemarkten en zijn er al diverse
Uitreikingen gepland. Deze kalender is vanaf 19 september ook op onze site te vinden en houden we
zo goed mogelijk up-to-date: www.award.nl

19 september

werkdag voor het bestuur en aantal Ambassadeurs

25 september

promotiestand op de Teachers conference voor Internationale Scholen in Den Haag

26 september

training voor nieuwe Awardbegeleiders in Utrecht; aanmelden bij
Pascalle.Cup@award.nl

4 oktober

training voor nieuwe Ambassadeurs; aanmelden bij Amy.Crooijmans@award.nl

28 oktober

uitreiking Bronzen en Zilveren Awards in Almere, Baken Trinitas College, meer
informatie bij nelleke.de.kruik@award.nl

28 oktober

Jos Heijmans (voorzitter bestuur) en Pascalle Cup (directeur) nemen deel aan
International Award Forum in Canada

1 november

Awardbegeleiders training en netwerk bijeenkomst voor Awardbegeleiders van
Scouting in Leusden

10 november

promotiestand op EP-Nuffic bijeenkomst over internationalisering en tweetalig
onderwijs in Utrecht

7 november

Informatie aan leiding van Jong Nederland op de afdelingsraad

12 november

promotieworkshop slotconferentie van K2 in Veghel

13 november

Uitreiking Awards Den Bosch, informatie bij nelleke.de.kruik@award.nl

14 november

Beoordelaarsdag, informatie bij franck.horio@award.nl

2016
5 maart

landelijke Awardbijeenkomst, een training voor nieuwe Awardbegeleiders en voor
nieuwe Beoordelaars

19 maart

uitreiking Gouden Awards 2016, meer informatie bij Nelleke.de.kruik@award.nl

20 maart

een netwerkbijeenkomst Awardbegeleiders en training Awardbegeleiders voor
Awardbegeleiders van Scouting in Leusden

2 april

training voor nieuwe Beoordelaars, aanmelden bij franck.horio@award.nl

2 juni

training voor nieuwe Awardbegeleiders

Extra informatie over de uitreiking Gouden Awards 2016
Deze uitreiking vindt plaats op zaterdagmiddag 19 maart 2016. Belangrijke data om alvast aan
deelnemers door te geven zijn:
1 februari: de sluitingsdatum voor het inleveren van het logboekje bij Award NL voor check en
akkoord. Boekje kan per post worden opgestuurd naar: International Award for Young People, the
Netherlands, t.a.v. Pascalle Cup, Vazalstraat 2, 5021 DR Tilburg.
Vrijdagavond 26 februari; een bijeenkomst voor alle jongeren die een Gouden Award ontvangen, op
een locatie centraal in het land.

Uitreiking Gouden Awards 2015

Nieuwe promotiematerialen
Om jullie te ondersteunen bij de werving van deelnemers zijn er heel binnenkort een aantal nieuwe
materialen beschikbaar; een A2 poster om op te hangen en een ansichtkaart om uit de delen aan
jongeren.
Nu al te vinden in de bijlage van deze nieuwsbrief zijn een PDF om ouders van deelnemers te
informeren. Ook als bijlage een PDF die deelnemers mee kunnen nemen naar de organisatie waar ze
vrijwilligerswerk doen of aan de slag gaan voor een van de andere onderdelen. Deze materialen zijn
door ons gemakkelijk aan te passen dus mocht je een specifieke tekst willen opnemen dan neem
even contact op.

Aanbod voor deelnemers
Het lijkt nog ver weg maar we hebben al wat aanbod uit andere landen voor Expedities en
Residentials; informeren jullie je deelnemers? Verdere informatie zetten we zo snel mogelijk op de
site.
Het Sparkkamp in Finland van 29 juli tot 10 augustus 2016. Tijdens dit kamp is het mogelijk om het
Residentieel project uit te voeren en natuurlijk een Gouden Expeditie te doen in een internationaal
gezelschap. Ook in de zomervakantie wordt er een internationale Expeditie en Residential in
Slovenië georganiseerd. Zowel het kamp in Finland als in Slovenië worden voor een deel
gesubsidieerd door Erasmus+ dus de deelnemersbijdrage is daardoor aanzienlijk lager.
Ook is er een Gouden Expeditie en Residential in Zuid-Duitsland van 29 juli tot en met 6 augustus.
Meer informatie bij franck.horio@award.nl

Materiaal voor het werken met de deelnemers
Om met jongeren te komen tot ideeën en mogelijkheden voor hun activiteiten kun je natuurlijk in
gesprek gaan met elkaar. Vaak zullen ze al ideeën hebben of elkaar kunnen helpen. Wanneer dat wat
lastiger is, kun je als Awardbegeleider gebruik maken een werkboek vol info, invulbladen, foto’s en
opdrachten. Dit werkboek tref je aan in de bijlage. Veel succes!

Kort ander nieuws

Awards voor Scouts
In september hebben we de eerste Awards uitgereikt aan jongeren die binnen Scouting hun Award
hebben behaald; gefeliciteerd! In 2015 zijn er tot nu toe 367 Awards uitgereikt.
Brons: 185

Zilver: 117

Goud: 65

Na de conferentie van mei
Na de succesvolle conferentie in mei van dit jaar zijn we in gesprek met diverse nieuwe contacten op
het gebied van sponsoring. Ook hebben zich een aantal scholen gemeld die met de Award gaan
beginnen. We voeren nu gesprekken met onder andere de VO-Raad en EP-Nuffic om meer aandacht
te krijgen voor de Award.

Award als sociale interventie
In samenwerking met Windesheim Hogeschool Flevoland en Movisie starten we met het beschrijven
van de Award als een sociale interventie. Samen met heel veel andere informatie kunnen we dan
opgenomen worden in de databank ‘succesvolle sociale interventies’. Het komend jaar gaan we
daarvoor onderzoek doen naar de manier waarop het Awardprogramma wordt aangeboden.

Skanfonds
Het Awardprogramma aanbieden aan jongeren in kwetsbare situaties krijgt een extra impuls door de
toegekende subsidie van het Skanfonds. Via het jongerenwerk en o.a. BVJong gaan we hiermee aan
de slag.
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