Nieuwsbrief januari 2018.
Aan het begin van dit feestelijke jaar een korte nieuwsbrief voor alle Awardbegeleiders
en vrijwilligers van Award NL. Uiteraard verzonden met de beste wensen voor een
mooi 2018!

Award NL 25 jaar actief
Zoals het logo van deze memo al laat zien, bestaan we dit jaar 25 jaar in Nederland. Een mooie
mijlpaal waar we op verschillende manieren aandacht aan besteden. Onder andere door een aantal
bijzondere activiteiten. We hopen jullie hier te zien en te ontmoeten want samen zorgen we ervoor
dat de Award in Nederland actief is!

Activiteiten in 2018
Bij deze alvast een overzicht; meer concrete informatie volgt per activiteit.
Datum
25 en 26 januari
2 februari
11 maart
31 maart
21 april
17 mei
9 juni
21 juni
30 juni
20 september
22 september
6 oktober
15 oktober
9 of 10 november

Activiteit
Externe audit met bestuur en team Londen
Training voor nieuwe Awardbegeleiders in Zwolle
Landelijke Expeditiedag voor deelnemers Bronzen en Zilveren Award
Training voor nieuwe Beoordelaars
Training voor nieuwe Awardbegeleiders in Eindhoven
Sponsor workshop en diner in Nuenen
Landelijke Gouden Award uitreiking
Mini symposium HR en Award
Afsluiting van schooljaar voor kernteam / vrijwilligers Award NL
Training nieuwe Awardbegeleiders
Award feest ter ere van 25 jaar
Landelijke Awardbijeenkomst ‘Outdoor XL’ i.s.m. Scouting NL voor
Awardbegeleiders en vrijwilligers
Golftoernooi op de Duke
Sponsorevenement met diner en muziek
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Speciale trip naar Nepal
Nepal, Slovenië, Finland en Kenia; de afgelopen jaren was er voldoende aanbod voor deelnemers aan
het Awardprogramma. Nu is er de kans voor volwassenen om op reis te gaan ‘in de geest van de
Award’! Outrac heeft een super-reis georganiseerd: Voluntour. Een combinatie van vrijwilligerswerk,
persoonlijke ontwikkeling & een Expeditie lopen. Lees voor meer informatie de informatie in de
bijlage en bel of mail Gerrit Onstein gerust voor meer informatie: 0031-681890625 of
outrac@kpnmail.nl

Personele wijzigingen
Marjon de Jong is aan het einde van het vorig jaar helaas gestopt met haar werkzaamheden voor de
International Award. Ze was actief bij de organisatie en coördinator van de uitreikingen en kan dat
niet meer combineren met haar andere activiteiten. Tot we een vervanger gevonden hebben, is
Pascalle Cup de contactpersoon voor de uitreikingen.
Achter de schermen zijn we met het Awardteam NL een nieuw organisatieplaatje aan het maken.
Zodra dat duidelijk is, horen jullie daar meer over. Tot die tijd zijn dit jullie contactpersonen:









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
Dhr. Franck Horio, Tilburg – coördinator Beoordelaars en IT: franck.horio@award.nl
Mevr. Janieke van de Heuvel, Utrecht – Activiteiten en webmaster:
janieke.van.den.heuvel@award.nl
Mevr. Bea de Cort, , Hilvarenbeek – P&O: bea.de.cort@award.nl
Mevr. Pascalle Cup, directeur - pascalle.cup@award.nl

ORB 2.0
Tot nu toe zijn de ervaringen met het ORB 2.0 prima en zijn bijna alle Awardunits succesvol
overgestapt. Zoals bekend sturen we vanaf 1-1-2018 geen logboekjes meer op. Op www.a.ward.nl
staan de handleidingen onder het tabje ‘downloads; maar bel of mail met problemen met ORB;
orbhelpdesk@award.nl.
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