Nieuwsbrief april 2016
Uitreiking Gouden Awards 2016 in Almere
Een inspirerende uitreiking vol goede verhalen, prachtig muziek en mooie foto’s van deelnemers
van het Baken Trinitas uit Almere, Jan van Brabant uit Helmond en the International School of
Amsterdam. De burgmeester van Almere, Frank Weerwind, reikte de Gouden Awards uit en was
oprecht onder de indruk van de presentaties van de jongeren en het evenement zelf. Voor een
uitgebreid verslag kun je terecht op www.award.nl
Complimenten aan iedereen die mee heeft geholpen en met name aan Janieke van den Heuvel
en Sophie Kerstens, beide Gouden Award houders, die alle presentaties van de deelnemers op
een geweldige manier aan elkaar hebben gepraat, zowel in Engels als Nederlands. Jenny
Schroevers (ook Gouden Award houder) heeft heel veel foto’s gemaakt ook op Facebook en de
website te vinden zijn.

Award in Almere
Tijdens de uitreiking heeft het Jongerenwerk Almere officieel aangegeven te starten met het
Awardprogramma. René Peeters, lid van de Raad van Advies, vertelde dat er overleg is om de
International Award in het MBO van Almere op te zetten. Hij heeft daarover contact met een
ROC aldaar.
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Gouden Awards BSN
Maandag 21 maart werden in Voorschoten 20 Gouden Awards uitgereikt in een korte
ceremonie met een aantal presentaties. Namens Award Nederland was Franck Horio aanwezig
om de Awards uit te reiken. Na afloop ontving Mr Ben le Heux, Awardbegeleider en grote
kartrekken van alle Awardactiviteiten op de BSN een bedankje in de vorm van een Awardrugzak
met passende inhoud.

Samenwerking met Outward Bound Nederland
Na de succesvolle workshops tijdens de landelijke Awardbijeenkomst op 5 maart heeft Outward
Bound Nederland nu het aanbod voor deelnemers klaar. Dit is natuurlijk te vinden op hun site
www.outwardboundnetherlands.com is in nauw overleg met Award Nederland ontwikkeld.
Hiermee wordt Outward Bound Nederland de eerste ‘approved activity provider’ in NL.
Naast een Gouden ‘Water’ project (een combinatie van Proefexpeditie, Residential Project en
Expeditie) bieden ze op verschillende data en locaties Proefexpedities voor Brons, Zilver en
Goud aan. Deelnemers kunnen zo onder deskundige begeleiding kaart & kompas leren
gebruiken, leren navigeren op het water, technieken leren, basic EHBO skills leren en
bijvoorbeeld een kampvuur maken. Voor een uitgebreid schema; zie de bijlage van de
Nieuwsbrief!
Daarnaast kun je al individuele deelnemer inschrijven voor hun tochten en zo het onderdeel
Expeditie afronden. Maatwerk is altijd mogelijk dus ben je Awardbegeleider en zoek je iets
anders, neem gerust contact met hen op.
Data, locaties en kosten:
Proefexpeditie
Brons; lopen
Expeditie Brons;
lopen

1 dag

Nederland

2 dagen + 1
overnachting

Nederland

Proefexpeditie
Zilver; lopen

2 dagen + 1
overnachting

Zeeland

Expeditie Zilver;
lopen

3 dagen + 2
overnachtingen

Zeeland

Proefexpeditie
Goud; kano

4 dagen + 3
overnachtingen

Zeeland of
IJsselmeer

Vrijdag 19
augustus
Zaterdag 20 en
zondag 21
augustus
Maandag 15 tot
en met dinsdag
16 augustus
Woensdag 17
tot en met
vrijdag 19
augustus
Zondag 7 tot en
met woensdag
10 augustus

60,- p.p.
150,- p.p.

210,- p.p.

210,- p.p.

525,- p.p.
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Expeditie Goud/
kano; kano

4 dagen + 3
nachten

Zeeland of
IJsselmeer

Residentieel
Project Goud =
zeilen op
authentieke
zeilboot & Water
programma
Waterproject
Goud = incl.
Proefexpeditie,
Expeditie Goud én
Residential
Project

5 dagen + 4
overnachtingen

Zeeland of
IJsselmeer

13 dagen = 12
overnachtingen

Kano, zeilen

Donderdag 11
tot en met
zondag 14
augustus
Maandag 15 tot
en met vrijdag
19 augustus

525,- p.p.

Zondag 7 tot en
met vrijdag 19
augustus

1675,- p.p.

690,-

Jeugdwerk en Award
Jongrenwerk de Schoor uit Almere en AZC Weert gaan definitief meedoen met de International
Award. Mede dank zij de subsidie van het KANS fonds (voorheen Skan fonds) en Janivo is er
meer ruimte om jongeren mee te laten doen. Voor de vrijwilligers die op het AZC aan de slag
gaan, ontwikkelen we een training op maat. Werken met vluchtelingen, in het Engels , uit een
heel andere cultuur, is toch weer andere koek dan werken met tieners op een Nederlandse
school.

ING Nederlandfonds
Dank zij vele stemmen op de Award hebben we van ING, regio Tilburg, een prachtig bedrag van
2000,- ontvangen; dank jullie wel!
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Award in Friesland
Naast een aantal stafleden van Scoutinggroepen in Friesland gaat waarschijnlijk ook de
Maritieme Academie in Harlingen het Awardprogramma aanbieden. De training in Joure staat
gepland op zaterdag 21 dus mochten er anderen willen aansluiten, neem even contact op met
Pascalle.cup@award.nl.

Onderzoek door 2 studenten van Windesheim
Een aantal Awardbegeleiders zijn de afgelopen maanden geïnterviewd door Eva en Charelle,
twee studenten Pedagogiek van Hogeschool Windesheim; bedankt hiervoor! Vragen rond de
trainingen voor Awardbegeleiders en de manier waarop zij werken met de deelnemers, stonden
centraal. Na de analyse van de interviews komen de studenten met aanbevelingen en moeten
ze een product maken waardoor de pedagogische kwaliteit versterkt kan worden.

Feedback
Een andere manier waarop we als landelijke organisatie feedback hebben verzameld is via een
vragenlijst, uitgedeeld tijdens de landelijke Awardbijeenkomst. Mensen die er toen niet waren
en die toch input willen geven kunnen het formulier op de website vinden. Jullie reactie wordt
zeer gewaardeerd; zo kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op jullie vraag.

Planning schooljaar 2016-2017
In de kalender op de website kun je zien welke activiteiten we voor het nieuwe schooljaar
gepland hebben; schrijf vast wat data op van bijvoorbeeld de Landelijke Awardbijeenkomst op 2
februari, de landelijke uitreiking van de Gouden Awards op 22 april en een aantal andere
bijeenkomsten voor Awardbegeleiders en Beoordelaars.

Succes met alle Awardactiviteiten en veel plezier bij de voorbereidingen
van de Expedities. En mocht je hulp nodig hebben, vragen hebben over
materialen of criteria; bel of mail gerust!
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