Nieuwsbrief november 2016
Het nieuwe schooljaar is alweer even bezig dus hoogste tijd voor een Nieuwsbrief vol informatie,
data, activiteiten en oproepjes.

Uitreikingen
In 2016 zijn er al een aantal uitreikingen geweest waarbij in totaal 214 Awards werden uitgereikt in
onder andere Helmond, Baarn en Almere. In de komende periode zijn er nog uitreikingen op een
aantal scholen. Op 4 november was op de Koninklijke Militaire Academie in Breda een feestelijke
bijeenkomst van vier scholen. In totaal werden er zo’n 60 Bronzen en 7 Zilveren Award uitgereikt.
Sancta Maria Mavo Den Bosch

Pierson College Den Bosch

2College Durendael Oisterwijk

Newman College Breda

Organisatie van de uitreikingen
Inmiddels heeft Nelleke de Kruik afscheid genomen en heeft Marjon de Jong haar taak overgenomen.
Dat betekent dat de Awardbegeleiders aan haar mogen melden als ze een datum voor een uitreiking
geprikt hebben. Marjon zorgt dan voor de materialen, regelt een vertegenwoordiger van Award
Nederland en biedt ondersteuning in de organisatie. Contact met Marjon via mail;
marjon.de.jong@award.nl

We vragen tegenwoordig aan de Awardbegeleiders om een lijst met namen van de deelnemers die
hun Award in ontvangst gaan nemen. We checken of ze officieel zijn aangemeld en kunnen zo onze
administratie goed op orde houden.

Filmpje!
Beelden zeggen vaak meer dan geschreven tekst en verhalen. Zo dacht Stan Beekmans van het
Maaswaal College er ook over. Hij heeft er voor gezorgd dat twee Engelstalige filmpjes van onze
collega’s uit Canada en Londen, ondertiteld zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=eZUZQ2Orbf4
https://www.youtube.com/watch?v=O5lKWcNouV8
OPROEP heb je zelf filmmateriaal of foto’s dan ontvangen wij die graag om te gebruiken op de site,
Facebook of in foldermateriaal: info@award.nl

Expedities
Voor veel jongeren is dit het onderdeel dat het meeste aanspreekt. Of het is het onderdeel dat het
spannendst en onbekendst is. Voor Awardbegeleiders is dit het onderdeel dat veel tijd vraagt.
Plannen en aanmelden
Nu het kouder wordt en de dagen korter, denk je niet meteen aan de Expedities. Toch merken wij dat
het prikken van data steeds lastiger wordt. Het beeld ‘als de kerstboom staat begin je met de
voorbereidingen van de Expeditie’ is daarom niet zo gek. Zeker de data voor de Proefexpeditie en de
Qualifying Expeditie (de ‘echte Expeditie’). Via het formulier op de website kunnen de deelnemers
hun Qualifying Expeditie doorgeven: 6 weken vooraf aan een Expeditie in Nederland. Zeker 12 weken
voor een Expeditie in het buitenland.

Supervisor en Beoordelaar
We merken dat de rol van Supervisor en Beoordelaar niet bij iedereen duidelijk is. Daarom een even
technisch stukje.
De school of organisatie die de Expeditie van de deelnemers organiseert of ondersteunt, is
eindverantwoordelijk voor de deelnemers. Dat betekent dat de Supervisor een vertegenwoordiger van
de school is die mee gaat op Expeditie; op gepaste afstand of in de buurt. Kiest een school ervoor om
een groep deelnemers zonder Supervisor op pad te sturen dan is dat de keuze van de school.
Natuurlijk is er ook een Beoordelaar aanwezig, vaak iemand die bij de school of organisatie hoort. Als
er nog geen ‘eigen’ Beoordelaar is, kan een Beoordelaar van Award Nederland de Expeditie
beoordelen. Deze Beoordelaar is echter nooit eindverantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de
deelnemers.

Training nieuwe Beoordelaars
Op zaterdag 18 maart 2017 is de eerstvolgende training voor Beoordelaars. Heb je als school of
organisatie mensen gevonden die die rol op zich gaan nemen dan zijn ze van harte welkom. We
zoeken ook uitbreiding van ons eigen team Beoordelaars. Dus heb je zelf 2 of 3 weekeinden tijd om
met een groep op pad te gaan en heb je erving met hiking, outdoor of bv. scouting? Of ken je iemand
die dat super leuk zou vinden en daar geknipt voor is? Neem dan even contact met Franck Horio voor
meer informatie; franck.horio@award.nl
Expedities in het buitenland
Onze collega’s in Tsjechië, Slowakije, Finland, Slovenië en Israël vinden het geweldig om groepen uit
een ander land te ontvangen voor een Expeditie. Met de nieuwe collega’s uit Luxemburg zijn we in
gesprek om ook met hen een samenwerking rond de Expedities op te zetten. Mocht je daar
interesse in hebben dan neem even contact op met Pascalle Cup voor een eerste gesprek over
mogelijkheden; pascalle.cup@award.nl

Mensen maken de International Award

Na het afscheid van een aantal mensen in het Bestuur en Raad van Advies hebben we in
de afgelopen maanden gelukkig een aantal enthousiaste nieuwe vrijwilligers verwelkomt en
ingewerkt. Stefan Diender en Leander van Dongen zijn nieuwe leden van de Raad van advies en
nemen beiden een groot netwerk en expertise op het gebied van communicatie en marketing en ICT
mee. Ook binnen het bestuur zijn een aantal nieuwe gezichten, ze stellen zich graag aan jullie voor:

Denise Vestjens
Denise.vestjens@award.nl

Mijn naam is Denise Vestjens, ik ben 24 jaar oud en ik kom uit Utrecht. Sinds
september ben ik begonnen als bestuurslid. Ik ben enthousiast geraakt over de
manier waarop de organisatie bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van
jongeren. Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is om jongeren te
stimuleren om hun talenten te ontdekken en het Awardprogramma is een
mooie manier om dit te doen. Ook het feit dat zoveel jongeren zich na hun
Gouden Award in gaan zetten als Ambassadeur is naar mijn mening een mooie
bevestiging van de toegevoegde waarde van het programma!
Als Bestuurslid ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie en communicatie
tussen het bestuur en de Gouden Awardhouders en Ambassadeurs. Ik vind het
leuk om het enthousiasme van hen te stimuleren door er mede voor te zorgen
dat zij toegevoegde waarde kunnen leveren bij het promoten van de Award in
Nederland!

Mijn naam is Marcel Scherrenburg, 39 jaar en woonachtig in het mooie
Tilburg, samen mijn vriendin Christel en onze zoon Sep en dochter Puck.
In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als belastingadviseur bij een
accountantskantoor in Tilburg. Naast het werken en het gezin, ben ik ook
nog een fanatieke hardloper.
Sinds 1 april 2016 ben ik als penningmeester werkzaam bij de Award. Ik
beheer het geld en verzorg de gehele administratie. Het is een leuke,
leerzame en afwisselende functie die mij prima bevalt. Vooral de
betrokkenheid, het doel en jongeren spreekt mij erg aan bij de Award. Ik
vind het belangrijk om in de samenleving een steentje bij te dragen en
daarom werk ik voor de Award.
Marcel Scherrenburg
Marcel.scherrenburg@award.nl
Mijn naam is Marjon de Jong. Ik ben woonachtig in het zuiden van het land.
Heb zelf twee kinderen en in de afgelopen 10 jaar heb ik mij beroepsmatig
bezig gehouden met het ontwikkelen en uitbreiden van een bedrijf. Met
ingang van november a.s. ga ik de (bestuurs-)taken van Nelleke de Kruik zo
goed mogelijk overnemen en daar waar mogelijk verder uitbreiden.
De Award vind ik een fantastisch initiatief waar ik heel graag als vrijwilliger
mijn energie in wil steken ten gunste van alle jonge mensen die zich positief
willen ontwikkelen op verschillende gebieden. Ik hoop samen met jullie
allemaal een positieve bijdrage te mogen en kunnen leveren aan de verdere
ontwikkeling, bekendmaking en verspreiding over NL van 'The Award'. Het
geeft mij een fantastisch gevoel om deel uit te mogen maken van zo’n grote
Marjon de Jong
groep gemotiveerde, enthousiaste vrijwilligers die samen zich ten dienste
Marjon.de.jong@award.nl
stellen van onze toekomst, de jeugd in Nederland.
Ik ben Anja van Suijlekom, getrouwd en moeder van twee jongens en
sinds maart 2016 als secretaris van het bestuur van de Award Nederland
werkzaam. Pascalle, onze directeur, een oud-collega van mij, heeft mij
benaderd om de secretarisrol op me te nemen. Ik doe dit met heel veel
plezier en vooral de doelgroep spreekt me erg aan. Als ik tijdens Awarduitreikingen het enthousiasme van de jongeren zie, word ik helemaal
vrolijk en denk ik bij mezelf: “Ja, hier doen we het voor!” Ik hoop nog
lang het bestuur van de Award te kunnen ondersteunen. Het is mijn lust
en mijn leven om op secretarieel gebied bezig te zijn. Ik kan daar echt
Anja van Suijlekom
van genieten en ik vind het een voorrecht om dit te mogen doen bij zo’n
Anja.van.suijlekom@award.nl
leuke club.

Mede door een nieuw sponsorcontract kan ook de directeur, Pascalle Cup, verder gaan om samen met alle
vrijwilligers het Awardprogramma in Nederland te organiseren en verder uit te zetten.

