Nieuwsbrief december 2016
Aan het einde van het jaar kijken we terug maar zeker ook vooruit. We kijken terug op een goed
Awardjaar met nieuwe Awardprojecten, bijna 600 deelnemer die zich hebben aangemeld, een
aantal prachtige uitreikingen en een nieuwe hoofdsponsor. Maar waar het uiteindelijk om gaat:
heel veel jongeren die de kans kregen nieuwe dingen te ontdekken, vrienden te maken, hun leefwereld te vergroten en dromen waar te maken.
We bedanken iedereen van harte
voor de samenwerking; zonder een
grote groep van meer dan 200
mensen verspreid over Nederland
is dat niet mogelijk!
In deze nieuwsbrief kijken we vast
vooruit: twee Gouden Award
uitreikingen, trainingen en mooie
internationale mogelijkheden.

Landelijke Awardbijeenkomst 25 maart 2017
Voor iedereen die actief betrokken is bij de International Award in Nederland vindt op zaterdag
25 maart 2017 in Utrecht de landelijke Awardbijeenkomst plaats. We hebben op basis van een
behoeftepeiling de datum verschoven en een programma gemaakt voor de middag. De focus
van de workshops ligt op de Expedities, het coachen en motiveren van de deelnemers en
internationale mogelijkheden. In januari ontvang je de uitnodiging inclusief de gegevens van de
locatie. We hopen vanuit alle Awardprojecten minimaal 1 vertegenwoordiger te ontmoeten
zodat alle informatie ook bij iedereen terecht komt.

Internationale mogelijkheden
Slovenië en Tsjechië
Vanuit Tsjechië is de uitnodiging gekomen voor een school in Nederland om aan te sluiten bij
een uitwisselingsproject waarvoor subsidie wordt aangevraagd via Erasmus+. De coördinatie en
aanvraag wordt gedaan door mensen van een school uit Slovenië. Beide scholen bieden ook het
programma van de International Award aan. Thema is ‘responsible travel’. Zie de bijlage voor
een eerste opzet en mail even naar pascalle.cup@award.nl als je interesse hebt.
Israël
Onze Awardcollega’s uit Israël ontvangen graag deelnemers en Awardbegeleiders om samen
bijvoorbeeld een Expeditie, uitwisseling of Residential te doen. Hun gastvrijheid is groot; ze
voorzien in alle verblijfskosten. Interesse? Mail Pascalle.
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Inspirerende training in Litouwen
Inmiddels zijn twee mensen uit Nederland naar de internationale training ‘Visualize me!’ in
Litouwen geweest: Stephan Beute en Charelle Kaijzer. Ook deze training was gesubsidieerd door
Erasmus+ en zeer de moeite waard. Het videoverslag van Stephan kun je zien op Facebook:
https://www.facebook.com/awardnl/ of via YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=DZnsw7MLz9o Charelle maakte een mooi beeld als
inspiratie voor jullie (in de bijlage een grotere versie; zeer de moeite waard!).
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Twee Gouden Award uitreikingen in 2017
Zaterdagmiddag 8 april in Maastricht en zaterdagmiddag 6 mei in Voorschoten
De deelnemers die vóór 24 maart (Maastricht) of 20 april (Voorschoten) klaar zijn met alle
onderdelen, kunnen zelf kiezen waar ze hun Gouden Award ontvangen. Ze moeten zich voor
13 januari 2017 aanmelden bij info@award.nl. Vanaf januari ontvangen de jongeren dan via de
mail meer informatie over o.a. het aftekenen van hun logboekje, de locatie en de presentaties.
We hebben inmiddels alle jongeren die staan ingeschreven voor Goud al een mail gestuurd om
zich te melden. Maar heb kan natuurlijk geen kwaad als Awardbegeleiders hen daarin
herinneren! Uiteraard zijn de Awardbegeleiders van Gouden deelnemers van harte welkom op
de uitreikingen.

Deelnemers, licenties en financiën
Begin januari ontvangen alle Awardprojecten een overzicht van alle deelnemers die zich bij ons
hebben aangemeld. Begeleid je jongeren die niet op die lijst staan, dan hebben zij zich niet via
de site aangemeld en ook de deelnemersbijdrage niet betaald. Dat is wel nodig om uiteindelijk
de medaille en het certificaat te ontvangen dus het is belangrijk dat de jongeren dat alsnog
doen.
Licenties
Aan het begin van 2018 zal er weer een externe audit plaatsvinden om onze licentie van de
Foundation in Londen te verlengen. In Nederland hebben een groot aantal Awardprojecten
inmiddels hun sublicentie van ons ontvangen, anderen ontvangen in januari hun eerste. Enkele
scholen en organisaties ontvangen in januari hun tweede licentie voor de komende twee jaren.
Prijsaanpassing
De schoolbijdrage zal per schooljaar 2017-2018 iets omhoog gaan. We zijn op dit moment nog
aan het rekenen, de exacte bedragen volgen zo snel mogelijk.

Trainingskalender
28 januari in Eindhoven: training
voor nieuwe Awardbegeleiders, in
het Engels
12 februari in Utrecht: training voor
nieuwe Awardbegeleiders, in het
Nederlands
18 maart een training voor nieuwe
Beoordelaars van de Expedities.
Voor meer informatie kun je mailen
naar info@award.nl of kijk even op
de website.
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