Landelijke Raad december 2017

INTERNATIONAAL - UPDATE

Tijdens de Landelijke Raad van Juni 2017 is er om een update Internationale Zaken gevraagd. Hierbij
laten wij de Landelijke Raad graag weten wat er op dit moment rondom Internationaal speelt binnen
onze vereniging.
Wereldconferentie WOSM
Tijdens de WOSM wereldconferentie in Azerbeidzjan is Zuid-Korea gekozen als locatie voor de
Wereldjamboree in 2023. Verder is er besloten dat er een Eurojam 2020 komt in Gdansk, Polen.
Polen, dat natuurlijk het bid verloor om de WJ en dus op deze manier nog wat met de mooie plannen
kunnen. WAGGGS heeft nog niet ingestemd met een Eurojam in 2020.
Donation Platform WOSM - World Scout Foundation
Via het Donation platform van WOSM zijn twee projecten volledig gefund via het
crowdfundingprincipe. Onder andere een project met het Leger des Heils,
https://donate.scout.org/project/f1e38b33-e775-4670-9df8-d89a31d06b6d
en een project met scouts in Uganda, https://donate.scout.org/project/97b92a84-5cc5-44ea-987230eb1916ac21 . Er loopt op dit moment nog een project met Syrische Scouts.
Check voor meer info en mogelijkheden:
https://donate.scout.org
Wereldconferentie WAGGGS
Tijdens de wereldconferentie Heeft Scouting Nederland gefocust op eventuele
partners voor onze toekomstthema’s. Waar kunnen we Internationaal gezien
nog van leren, bijvoorbeeld van de UK Girl Guides als het gaat om
communiceren over non-formele educatie, social actions en ‘Meisjes in
Scouting’. De Belgen kwamen bijvoorbeeld met interessante modellen om
jaarplanningen te maken voor groepen. Deze informatie en nog veel meer ligt nu bij het LSC-team om
inspiratie op te doen. Check de vlog voor meer belevenissen:
https://www.facebook.com/scoutingnederland/videos/10155723305609253/
UPS – Gender
Samen met WAGGGS werkt Scouting Nederland aan een Gender & Diversity tool, in lijn met onze
toekomstvisie (Open & Divers). Ook is het partnership ‘Meisjes in Scouting‘ met WAGGGS en UPS
getekend op de WereldConferentie in India.
Roverway 2018
De voorbereidingen van Roverway zijn in volle gang. In de zomer van 2018
ontvangen we duizenden Rovers uit de hele wereld in Den Haag. Vervolgens gaan
ze op Path door het hele land, om uiteindelijk te eindigen bij het Zeewolde
International Scout Centre. De voorlopig deelnemersaantallen staan op 4000 incl
vrijwilligers. De deelnemers komen uit ca 45 verschillende landen. Grootste uitdaging lijkt op dit
moment vrijwilligers om Path’s te organiseren.
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Partnership GHANA
Het partnership met Ghana loopt in 2018 af. Na een eerste consultatiebijeenkomst met de betrokken
teams zijn een aantal vragen opgesteld. Aan wat voor soort partnership heeft Scouting Nederland
eigenlijk behoefte? En hoe zou zoiets er uit zien? Hoe kunnen we zoveel mogelijk groepen/scouts
bereiken? Er gaat een team aan de slag met deze vragen, dus hopelijk binnenkort meer!
Team Internationaal
Zoals al eerder aangekondigd willen we graag Internationaal beter borgen binnen de organisatie.
Middels participatie waarbij een groot aantal scouts uit de verschillende Internationale Projecten
betrokken waren ( denk aan Roverway, Ghana, WJ, deelnemers aan Seminars ) hebben we gekeken
naar welke kansen we nog zagen. Besloten is om een team Internationaal op te richten en samen te
kijken naar de taken die een team dan zou moeten uitvoeren, zodat groepen het internationale gevoel
ook daadwerkelijk kunnen ervaren. Dat wordt op dit moment uitgewerkt. Team Internationaal valt
onder Spel, en heeft inmiddels een voorzitter : Peter Cools. Hij gaat nu aan de slag om zijn team
verder compleet te krijgen en een participatief proces in gang zetten om te kijken waar de kansen
liggen.
Seminarbeleid
Het afgelopen jaar hebben de IC’s gewerkt aan een herziening van het seminarbeleid. Belangrijkste
uitdaging was hoe we de opgedane kennis beter kunnen borgen binnen Scouting Nederland. Daarom
is een andere route afgesproken dan het standaard verslag. Seminardeelnemers gaan meer de
vereniging in om opgedane inspiratie zo goed mogelijk over te brengen en te verspreiden. Verder
willen we een bredere doelgroep aanspreken. Om meer scouts de kans te geven Internationaal aan
de slag te gaan, proberen we de daar voor geschikte internationale vacatures steeds meer ook via de
@scout of de vacaturepagina op scouting.nl te verspreiden.
Communicatie
Om Scouting Internationaal meer en meer op de kaart te zetten zijn we actiever geworden op sociale
media, zo is de vlog van de Wereldconferentie WAGGGS 5700 keer bekeken. Iedereen kan ook
lekker mee doen, onder de #scoutinginternationaal kun je posten/ meepraten. Die reacties worden ook
verzameld op scouting.nl.
Mooi!
Wij waren als Internationaal Commissarissen op sommige moment extra trots op Nederland. Daarom
willen we graag nog even noemen…










De internationale trots over ons Nederlandse ‘Pride’ avontuur!
https://www.scout.org/node/365336
Een succesvolle editie van NICES in Nederweert.
60ste JOTA-JOTI .
Marjolein Sluijters als voorzitter van WAGGGS Europe.
Scouting door Huffingtonpost uitgeroepen tot grootste wereld jongeren organisatie ter wereld!
Internationaal onderzoek waaruit blijkt dat scouts een ‘ boost for life’ op doen in hun jonge
scoutingjaren en daardoor bijvoorbeeld minder stress hebben.
Toekomstvisie/Scouting #2025-avontuur delen tijdens de beide Wereldconferenties en dan
allerlei landen die willen weten hoe we dat toch hebben gedaan, dat participatieve ;).
Intercamp Warendorf met 3500 deelnemers
WJ : NL contigent met 650 deelnemers!
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