Free publicity
Overzicht januari - juni 2015
Team communicatie

JAN
2015

Aandacht bij RTV Drenthe voor
groei Scouting in Drenthe
Blog van een moeder over buiten
spelen bij Scouting

FEB
2015

Item in VaarTV van RTL 4 over
Nawaka 2014
Artikel in het Nederlands Dagblad
over het overleggen van een
Verklaring Omtrent het Gedrag
bij Scouting

MAA
2015

Artikel in Tubantia over scouts die
naar de Wereld Jamboree gaan
Item over Scouting bij Koffietijd

APR

MEI

JUN

Aandacht in De Telegraaf voor de
deelname van Scouting Nederland
aan de Week van de Watersport

Aandacht in regionale en
landelijke pers voor de rol van
scouts bij Dodenherdenking

Publiciteit rondom actie
zonnepanelen Natuur & Milieu en
Scouting

Aandacht voor Scouting in uitzending NOS Koningsdag 2015

Radio-interviews rondom de VOG
estafette en de VOG in het algemeen

Spread over Scoutinglandgoed
Zeewolde in Blik op Zeewolde

2015

2015

En verder...
Publiciteit voor de open dagen op Scoutinglandgoed Zeewolde en voor de organisatie van
het eerste grote Scoutingevenement op het nieuwe landgoed: Scout-In15.
Aandacht voor de HIT op Tym.nl, waar een Scoutingmoeder over de HIT-avonturen van
haar achtjarige dochter vertelt.
Artikel in het AD over de jonge architecten Estelle en Chennah (beide 11 jaar) die tijdens
de opening van Scoutinglandgoed Zeewolde oog in oog komen te staan met Koningin
Máxima.
Aandacht in diverse media voor het onderzoeksrapport van de DSP-groep over de rol van
Scouting bij buitenspelen.

Aandacht voor de Medische en EHBO Stam in EHBO Magazine.

2015

r Japan
Hordes scouts trainen vooScou

ting leeft in Drenthe
Koningin Máxima naar Scouting in Zeewolde
Herdenken wordt edutainment

‘Ik ben 8 en kan best alleen op Sc

outingkamp’

Totaaloverzicht:
Januari
•
Foto’s in Meiden Magazine
•
Aandacht voor groei bij Scouting in Drenthe op RTV Drenthe: ‘Scouting leeft in Drenthe’, http://ow.ly/O7abS
•
Blog van een moeder over buiten spelen bij Scouting: ‘Buitenspelen bij de Scouting: ik beloof‘
Februari
•
Aandacht voor het overleggen van een VOG bij Scouting in het Nederlands Dagblad: ‘Verklaring goed gedrag breekijzer’
•
Item in VaarTV op RTL 4 over Nawaka 2014: http://ow.ly/O79C9
Maart
•
Publiciteit rondom eerste evenement en open dagen Scoutinglandgoed Zeewolde op 5 maart:
- De Stentor: ‘Scoutinglandgoed Zeewolde al bijna klaar’ (internet)
- Zeewolde Actueel: ‘Eerste grote evenement op Scoutinglandgoed georganiseerd door Zeewoldenaar’ (internet)
- Lokale Omroep Zeewolde: ’Eerste grote evenement: Scout-In15’ (internet)
- Blik op Zeewolde: ‘Ruben Pol organiseert Scout-In’ (internet)
- Blik op Zeewolde: ‘Open dagen Scoutinglandgoed’ (internet)
•
iScout 7 maart:
- Dichtbij.nl, Duin- en Bollenstreek: ‘Lisser scouts maken digitale wereldreis’ (internet)
- Dichtbij.nl, Groot-Leiden: ‘Scouting Shawano’s Oegstgeest maakt digitale wereldreis’ (internet)
- Dichtbij.nl, Alphen: ‘iScout bij Scouting Uithoek’ (internet)
•
Open dagen Scoutinglandgoed Zeewolde op 14 en 15 maart:
- Omroep Almere: ‘Opendagen Scouting Landgoed Zeewolde’ (internet)
- Lokale Omroep Zeewolde: ‘Open dagen Scouting Landgoed’ (internet)
•
Aandacht voor scouts die naar de Wereld Jamboree gaan op 16 maart:
- Tubantia: ‘Losserse scouts maken reis van hun leven naar World Jamboree’
•
Aandacht voor Scouting bij Koffietijd: http://www.koffietijd.nl/scouting-nederland/
•
Artikel over de B.E. groep St. Joris uit Holten in Lotje en Co
•
Artikel in EHBO Magazine over de Medische en EHBO Stam: ‘Scouting en EHBO: een feestje’
April
•
Aandacht voor de deelname van Scouting aan de Week van de Watersport:
- Artikel in de Vaarkrant van De Telegraaf: ‘Scouting Nederland doet mee aan de Week van de Watersport’ (internet)
- Artikel in De Telegraaf: ‘Zeeverkenners openen hun deuren’
•
Aandacht voor Scoutinglandgoed Zeewolde in De Landeigenaar: ‘Scouting Nederland ontwikkelt een nieuw landgoed’
•
Aandacht voor Scouting tijdens Koningsdag: http://ow.ly/O79FZ (vanaf 25 minuten)
•
Artikel op Tym.nl over de HIT: ‘Ik ben 8 en kan best alleen op Scoutingkamp’ (internet)
Mei
•
Aandacht voor scouts die naar de Wereld Jamboree gaan in Nieuwsblad Geldermalsen: ‘Geldermalsense scouts naar Japan’ (internet)
•
Artikel over scouts die helpen bij Dodenherdenking:
- De Volkskrant: ‘Herdenken wordt edutainment’
- Omroep Brabant: ‘Spannende Dodenherdenking voor scout Mart Meijer (13) uit Noordhoek: bloemen uitdelen op de Dam’ (internet)
•
Regionale aandacht voor LSW op Dichtbij.nl, Amsterdam Zuid-Oost: ‘Strijd om titel ‘beste scouts van Nederland’  (internet)
•
Aandacht voor contingentskamp Wereld Jamboree op 18 mei:
- De Stentor: ‘Hordes scouts trainen voor Japan’
- Vechtdal in Beeld: ‘800 scouts naar Ommen’ (internet)
- Rondommen.nl: ‘1000 “bijzondere” scouts komen aan in Ommen (internet)
- Vechtdal leeft: http://ow.ly/O79Jl
•
Aandacht voor VOG estafette:
- AD: ‘Clubs screenen hun vrijwilligers nog nauwelijks’ (internet)
- NPO Radio1, interview Fedde Boersma: http://ow.ly/O79M1
- NPO Radio2, De Heer Ontwaakt, interview Yvonne Snelders: http://ow.ly/O79O3
- RTV Utrecht: ‘Scouting Nederland blij met campagne rond VOG’s’ (internet)
- DrachtsterCourant: ‘Scouting tegen grensoverschrijdend gedrag’ (internet)
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- Eindhovens Dagblad: ‘Clubs nog steeds laks met screenen van vrijwilligers’
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•
Aandacht voor Pinksterkamp Dwingeloo: http://ow.ly/O79Re
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Artikel in Dagblad van het Noorden over het NPK: ‘Gesloopt door Pinksterkamp’
ister d
ct op je
e
lu
ir
d
n
e
n
e
•
Aandacht voor Scouting in het Schoenmaatjesjournaal: http://ow.ly/O79Tf
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•
Artikel in het Brabants Dagblad over moderne Scoutingactiviteiten: ‘Hopmans’ hoed is hoody’
geluids
•
Aandacht voor opening Scoutinglandgoed Zeewolde door Koningin Màxima:
- Omroep Flevoland: ‘Maxima opent Scoutinglandgoed Zeewolde’ (internet)
- Blik op Zeewolde: ‘Koningin Máxima opent Scoutinglandgoed’ (internet)
- Zeewolde Actueel: ‘Koningin Máxima opent Scoutinglandgoed Zeewolde’ (internet)
- Tijdschrift Vorsten: ‘Koningin Máxima naar Scouting in Zeewolde’ (internet)
- Haarlems Dagblad: ‘Koningin Máxima naar Scouting in Zeewolde’ (internet)
- Blauw bloed: ‘Koningin Máxima opent Scoutinglandgoed Zeewolde’ (internet)
- koninklijkhuis.nl: ‘Koningin Máxima opent Scoutinglandgoed Zeewolde’
- De Stentor: ‘Koningin Máxima naar Zeewolde voor opening Scoutinglandgoed’
Juni
•
Aandacht voor actie Natuur & Milieu in Energienieuws: ‘Scouting gaat voor zonne-energie’ (internet)
•
Artikel in het AD over jonge architecten toiletgebouw (Estelle en Chennah): ‘Oog in oog met Màxima’
•
Aandacht in de Gelderlander voor recordpoging Regio Klein Gelderland: ‘Scouting doet recordpoging grootste Scoutingdas’ (internet)
•
Spread over Scoutinglandgoed Zeewolde in Blik op Zeewolde
•
Aandacht vanuit Staatsbosbeheer Flevoland voor de opening van het Scoutinglandgoed: ‘Koningin Maxima opent het Scoutinglandgoed bij Zeewolde’
•
Aandacht voor het rapport over buitenspelen van de DSP-groep:
- NPO Radio2, interview Yvonne Snelders bij De Heer Ontwaakt: http://ow.ly/O79Xm
- Reformatorisch Dagblad: ‘Buitenspelen kwijnt door mobieltjes’ (internet)
- Ezpress: ‘Scouting levert zeer belangrijke bijdrage aan buitenspelen’ (internet)

