Nieuwsbrief mei 2017
Korte nieuwtjes
De samenwerking met Rode Kruis begint vorm te krijgen; in de komende drie jaar wordt in drie
groepen verspreid over Nederland, het Awardprogramma door vrijwilligers van het Rode Kruis
aangeboden aan jongeren. Naast een EHBO training (voor Individueel talent) hebben de
jongeren de keuze uit vele andere activiteiten op het gebeid van sport, vrijwilligerswerk en
Expeditie. Door dit in een ‘jeugdgroep van het Rode Kruis te doen maken ze op een informele
manier kennis met die organisatie en de lokale partners.
In april werden in gezelschap van Dhr. Bovens, Gouverneur van Limburg en mevrouw Pen,
burgemeester van Maastricht 45 Gouden Awards uitgereikt; een prachtig aantal en een paar
leuke en bijzondere presentaties! Rond die uitreiking hadden we twee gasten van de
Awardorganisatie uit Tsjechië. Zij brachten ook een bezoek aan de Awardgroep in Weert en het
jongerenwerk in Maastricht; mooie gesprekken waar de collega’s veel van hebben opgestoken.

Gouden Awards in Maastricht, 8 april

Deelnemers aan de bijeenkomst met Scouting op 5 mei

Tijdens het weekeinde van 5 en 6 mei bracht John May, de secretaty general van de Award
Foundation in Londen, een bezoek aan de Award in Nederland. Samen met Melissa Stoakes,
regional director, hebben we gesprekken gevoerd met Scouting Nederland, het Rode Kruis en
met potentiële sponsors. Op the British School in the Netherlands hebben ze 40 Gouden Awards
uitgereikt. Het bestuur van de Award in Nederland heeft met hem van gedachte gewisseld over
de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen in Nederland.
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John May

Gouden Awards voor 40 jongeren in Voorschoten.

Overige foto’s zijn op de site te vinden: http://award.nl/fotos/

Oproep uit Tsjechië
Een school uit omgeving van Praag heeft ons benaderd voor een samenwerking:
www.gympb.cz
A golden group of our students, aged 16 - 17, is planning their expedition in the Netherlands.
It will take place 1st - 6th September 2017, starting in Amsterdam. We would like to cycle round
a lot.
The students are talented in many ways, most of them are musicians. They are able to
communicate in English, German, French. And what is most: they are willing to communicate
with the local people.
Would it be possible to contact a similar group of DofE students in the Netherlands in purpose to
help us with the planning (things worthy to see and do there, practical advice) via the
Internet/social sites. We could also arrange a meeting if the other side is willing or help them to
organize something in the Czech Republic. It is just an idea but it could be interesting, maybe
beneficial for both sides.

Mocht je interesse hebben dan laat het even weten en leggen we wellicht een
mooie verbinding!
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ORB2.0
In het nieuwe schooljaar gaan we starten met de invoering van het ‘nieuwe’ ORB, oftewel het
online record book. Deze versie bevat naast een internetversie ook een App. Op dit moment zijn
we bezig met de vertaling maar we kunnen zowel de Engelstalige als de Nederlandstalige versie
gebruiken. Op maandagavond 25 september organiseren we een bijeenkomst met
kennismaking & training voor Awardbegeleiders. Het is belangrijk dat minstens 1
vertegenwoordiger per school of organisatie hierbij aanwezig is dus noteer de datum vast.

Aanbod Outward Bound
Nog op zoek naar een uitdagende Expeditie voor
deelnemers? Onder goede begeleiding? Kijk dan snel
in de bijlage van deze mail naar het aanbod van
Outward Bound Nederland of volg deze link: https://www.outwardboundnetherlands.com/5-

day-life-skills-summer-expedition/

Aanpassing tarieven
Binnenkort vallen bij de deelnemende scholen en organisaties de rekening voor de jaarlijkse
bijdrage weer op de mat. Het bedrag is gebaseerd op de deelnemers per 1 mei 2017. De staffel
die we daar al een aantal jaren voor gebruiken, wordt voor het nieuwe schooljaar aangepast.
Oftewel, de tarieven gaan iets omhoog; zie de bijlage voor de concrete bedragen.

Contactgegevens & portefeuilles van bestuursleden
Voor informatie of met vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Hierbij een overzicht van
de bestuursleden met hun portefeuille en mailadres:









Dhr. Jos Heijmans, Weert – voorzitter; jos.heijmans@award.nl
Dhr. Rien Wijdeven, Bernheze – vicevoorzitter: rien.wijdeven@award.nl
Dhr. Marcel Scherrenburg, Tilburg – penningmeester: marcel.scherrenburg@award.nl
Mevr. Anja van Suijlekom, Tilburg – secretaris: anja.van.suijlekom@award.nl
Mevr. Denise Vestjens, Utrecht – coördinator Ambassadeurs: denise.vestjens@award.nl
Dhr. Franck Horio, Tilburg – coördinator Beoordelaars en IT: franck.horio@award.nl
vacature – communicatie & PR
Mevr. Sophie Kerstens, Maastricht – GAHN en evenementen: sophie.kerstens@award.nl
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Mevr. Janieke van de Heuvel, Utrecht – Activiteiten GAHN en webmaster:
janieke.van.den.heuvel@award.nl
Mevr. Pascalle Cup, directeur, pascalle.cup@award.nl

Uitreikingen
Het doorgeven van data van uitreikingen, vragen of ondersteuning nodig bij een uitreiking? De
contactpersoon hiervoor is Marjon de Jong. (lid van bestuur portefeuille presentatie &
representatie) marjon.de.jong@award.nl of mdjmaastricht@gmail.com

Maandagavond 22 mei hebben 24 jongeren hun Gouden Award ontvangen
tijdens een ceremonie op hun school.

Jaarverslag 2016
In de bijlage tref je ook het Jaarverslag 2016 aan en ter informatie ook het Meerjarenplan 2017
t/m 2019.
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En welke Expeditie je ook aan het voorbereiden bent:

Wandelen in Schotland

Kanoen in de Biesbosch

Lopen door Nederland

Fietsen in Nordrein-westfalen

We wensen jullie veel succes met alle voorbereidingen en bel of mail
gerust als er vragen of onduideljikheden zijn! In de bijlage vind je het
nieuwe ‘Risk assesment formulier’ waarmee je aantal basale zaken op
een rijtje krijgt. Ook in de bijlage een lijstje met dingen die de deelnemers
zeker getraind moeten hebben voor ze op pad mogen.
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