ScoutingPLEIN

promoten: Hoe doe je dat?

EEN VElD of plein
voor één dag
scoutingPLEIN

Hoi, laat me je voorstellen aan Scoutingplein!
Scoutingplein is het promotieplein van en voor scouting om jouw groep
op een leuke, frisse en uitdagende manier te presenteren. Handig voor
beurzen, (gemeentelijke) evenementen, Koningsdagen en braderieën.
Gebruik Scoutingplein en leen de materialen vanaf vandaag bij Scouting
Steunpunt Rotterdam!
Wij willen Scouting graag presenteren zoals we daadwerkelijk zijn. Met
leuke en vernieuwende activiteiten vol uitdaging voor elke leeftijdsgroep!
Scouting is volgens ons JONG, VERNIEUWEND, LEERZAAM, NIET
PRESTATIEGERICHT, NIET STEREO TYPE SCOUTING (buitenafbeeld
“Scouting - knoopt alleen” etc.) en UITDAGEND.
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Samen met de vernieuwde landelijke huisstijl willen we dit ook uitdragen
naar onze (toekomstige) doelgroep. Je kent het vast wel, bijna iedere
gemeente heeft wel een jaarlijkse evenement waarbij de Scouting zich
graag laat zien. Wij willen dit moment meer kansen geven door een betere
presentatie van wat we anno 2013 zijn. Een presentatie zoals de groep WIL
zijn met moderne en scouting activiteiten. Met als doel daar dan ook wat
aan over houden ; namelijk leden en vrijwilligers.
Onze uitdaging: Laten zien wat je doet door gebruik te maken van de
kwaliteiten van je vrijwilligers, leiding en scouts. Ons enthousiasme, plezier
en passie voor Scouting overdragen op bezoekers van het evenement.
Heel veel plezier en succes. Heb je vragen? Bel of mail gerust!
Alexander van der Linden
06-12025497 - groepsvoorzitter@scoutingkd.nl

LUCHTKUSSEN
Huur een luchtkussen.
Leuk voor de speltakken

Leuk idee:
Gebruik bij activiteiten
de kwaliteiten van je
leidinggevenden en/
of andere vrijwilligers!
Vraag je leiding
wat zij het leukst
vinden om te doen
buiten scouting. En
laat ze daar eens
een activiteit mee
verzinnen! Wedden dat
jullie activiteiten ineens
heel verrassend zijn?

tot scoutsleeftijd. Handig:
zet leidinggevenden met
een leuke babbel bij het
springkussen EN SPREEK

VuUR
Stook een klein vuurtje
voor de marsmellwows en
brood. Of bak poffertjes op
een zeldgemaakt poffertjes
automaat --> onderkant cola

ouders aan en toon

blikje is één poffertje.

interesse.

Boot op wind

BALLEN
VERZAMELEN

Bouw een zelfwerkende

Doe iets met ballen.

boot op luchtaandrijving.

Misschien heb je wel een

En probeer deze uit in het

tafelvoetbal spel. Of maak

zwembadje.

een heuse bowlingbaan met

BLOKJES GOOIEN
MAAR met waterbalonnen.
Leuk dus voor de leiding die

zich mag verdedigen...
Scouting is uniek
doordat je de
FAMILIE WIP
creativiteit en hobbys
van vrijwilligers kan
Een pionierobject. De
verwerken in je
familiewip!

spelaanbod!

WAT JE KAN

kegels van flessen water.

Choco fontijn
voor de dames, en iedereen
die z’n marsmellow eens
ergens anders in wil dopen.

Sminken
Als vlinder of als tijger. Jij
mag het zeggen als wij je
gezicht sminken

Ballon
Ballon met helium. Leuk als
reclame want hij is boven

MEGA TWISTER

het publiek zichtbaar!

stippen. Waar moet jouw

Levend mikado

Het spel met de gekleurde
voet of arm?

Just DANCE

Wie doet er mee? Een

(wel prijzig, kijk dus goed!)

Zoals het spel maar dan
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heel groot

Wii, een spelletje en een
beamer. Laat je horen!
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DOEN OP JE PLEIN
Groepsspecifiek DJ WORKSHOP
Waar ben JIJ goed in? Wij

Volg een DJ workshop.

zijn een waterwerkgroep en

Uiteraard met discolampen,

doen rondvaarten met onze
gasten in onze sleper.

Coctails maken Spijkerbroek
Een paraplu, gekleurde
hangen
suiker en heel veel

Papa’s en explorers willen

een scratch apparaat en

calorievolle frisdranken.

dit altijd proberen.

heel veel scoutinghits!

Maak je eigen (alcohol vrije)
coctail!

Versier de
mummy

ROBIN HOOD
Steel van de armen en geef
het aan de rijken. Of was

Mummificier met WC papier

het andersom? Je krijgt les

binnen 5 minuten de ander.

van een echte Robin Hood

Wie heeft de mooiste

in het pijl en boog schieten!

mummy? Handig voor je

VLOT MAKEN
Maak je eigen vlot van
simpele materialen en
ontdek het wilde water.

Scouts theater

Darten
Wie gooit het eerst
Onehundredandeighty?

Communicatie
Bekijk met een verrekijker of

Vrolijke liedjes of een sketch luister met walkietalkieeen
zoals op de camping bij het boodschap op een hoog
recreatieteam. Voor als je
leiding hebt die het niet erg
vind om zich te verkleden.
Of nog leuker, laat scouts

gebouw. Maak een puzzel

of een klein tochtje met een
cadeautje op het eindpunt.

meedoen (en geef een show

MEGA PUZZEL

Leuk voor

voor bevers/welpen leeftijd)

Maak een grote puzzel die

Je kan met een zaklamp,

waterscoutsgroepen. Kondig

een hele donkere tent

Skelter strijd

Schilder als BOBB ROSS.

een roeiwedstrijd aan en

en wat barrieres prima

And a little bit Van Dijk

nodig gemeenteraadsleden

lasergamen. Iedereen krijgt

uit om tegen elkaar te

EHBO kwaliteiten.

BOB ROSS
Brown...

Ballon scheren
Scheer met een scheermes
het scheerschuim van een
ballon. Hou jij hem heel?

Lasergamen

Roeiwedstrijd

een skelter of zeepkisten
wedstijd! Of die iets met ter

strijden. Veel publiciteit dus

vijf minuten om de ander “af

altijd succes!

land ter zee en in de lucht!

Touwtrekken

VANGEN

Wedstrijd touwtrekken. Altijd

Vlegel vangen. Vang het

leuk. Ook voor ouders!

object wat om de ‘x’ tijd valt.

Snoephappen
Uit water snoep happen.

punten voor snelle tijd.

Heb je skelters? Doe dan

een pet met een sensor en
te schieten.”

in elkaar gezet kan worden.

Oud HOLLANDS
Altijd goed: Sjoelen,
ringwerpen, ringsteken,
mep de muis, limonaderace,
grabbelton, stoelendans,

Oke, hoe start ik?
Kleding
DO’s

DONT’s

Een eerste indruk maak je

Sommige mensen hebben

maar één keer. Zorg dus

een ouderwets beeld van

eens voor wat anders!

scouting. Het helpt niet echt

Een leuke kreet achterop

om je uniform met kwastjes

een stoere scoutingtrui, of

en hoed met 3 deuken te

een hip polo shirt. Je kan

dragen. Laat dat thuis! Niet

tegenwoordig alles (voor

omdat we onze roots willen

weinig) laten drukken. Voor

vergeten, maar wel omdat

bezoekers van jouw stand is

het stereo-type beeld word

het gelijk duidelijk wie er de

bevestigd. Stereo type is

medewerkers zijn.

alles wat dit plan niet is..
dit plan, een beursstand

Een scoutingdas is een

voor scouting, beschrijft

pluspunt. Zo kan je toch

alledaags scouting en

laten zien bij welke club je

rekent af met stereo types.

hoort!

Tip: door kleding voor
medewerkers te
verplichten uuh.. regelen
kan je makkelijker aan je
om
medewerkers vertellen
...
het uniform thuis te laten
n
Zo bereik je makkelijk ee
or
eenduidig beeld, is het vo
ie ze
de bezoekers duidelijk w
t
kunnen aanspreken en las
nde
but not least; de welbeke
oude garde word op deze
de
manier gestimuleerd om
and
‘look en feel’ van jullie st
in
ook zo te laten zijn zoals
dit boekje geschetst....

MAak gebruik van
ouders voor je
promotie zij weten nog beter

Let’s talk!

wat kinderen zoeken in een hobby.
(en dus ook waarom hun zoon/
dochter bij jou op de groep zit!

PRATEN MET OUDERS....

Jargon
scouting

Het is een beetje eng in

Wees bewust van Scouting Jargon.

het begin maar maak een

Heb je een kraam? Zorg

leuke babbel. DURF ouders

dan dat je VOOR je

en geintresseerden aan te

kraam staat. Zo is contact

spreken. WEES oprecht

makkelijker. owh.. en ga er

geïnteresseerd en dan komt

ook niet bij zitten. Dit staat

de rest vanzelf.

ongeïnteresseerd. Neem

Ook leuk; vraag het eerst

dan gewoon even pauze!

aan ouders van je huidige

Termen als opkomst, groep, speltakken
etc zijn lang niet altijd voor iedereen (lees;
buitenstaanders) duidelijk.
Gebruik meer algemenere termen. Zo

leden.. Wat daar bij ons

Tipje: Stel open vragen.
Vraag aan een ouder waar

uit kwam? ‘‘Scouting is

Laat die ouders ontdekken

je een gesprekje mee hebt

niet prestatie gericht. Je

dat jij die enthausiasteling

wat zij belangrijk vinden

hoeft dus niet ergens heel

bent die zaterdag graag z’n

bij een vereniging waar

goed in te zijn.’’ Fijn voor

best doet voor de leukste

de zoon/dochter lid van is.

als je niet wil dat je kind

opkomsten.

Op die manier heb je vaak

word uitgscholden langs de

een leuk gesprek met veel

voetbalvelden, en sinds wij

Enne, als de kinderen bezig

ingangsmogelijkheden om

het gevraagd hebben een

zijn kan jij best even die

jouw scouting verhalen op

prima verkoopargument

flyer over je groep toelichten

een enthauiaste manier te

voor scouting.

bij de ouder.

vertellen.

snapt iedereen het! Enne... Scouting
is voor alle mensen hetzelfde. Dus
een groepsnaam zegt mensen meestal
niet zoveel. Je bent gewoon ‘scouting’.
Daarom is dit pakket ook zo bruikbaar!
Opkomst omzeilen met tijdstip/ plaats
groep: gebruik vereniging
speltakken:
leeftijdsgroepen

Let’s talk!
ELEVATOR PITCH
Bedenk een elevator pitch.

merken mensen dat het leuk

Een elevator pitch is een

is. Een uitspraak als; ‘ onze

beknopte introductie (max

groep is gewoon de leukste’

1 minuut gespreksstof) van

is een dooddoener. Het zegt

alles wat jij belangrijk vind

niks en brengt geen waarde.

aan scouting en waarom jij

Dat zegt namelijk elke

denkt dat je dat iedereen wil

vereniging.

laten meemaken.
Vind je dit moeilijk? Denk
Hoe? Lees verder:

dan eens na waarom jij

Jij weet waarom jij het leuk

je elke week inzet voor

hebt (gehad) bij Scouting

scouting. Misschien omdat

en kan dat dus ook het

je nieuwe dingen leert of

beste vertellen. Mensen

misschien wel om dat je het

willen weten wat je doet,

heerlijk vind om dingen voor

waarom je dat doet, wat je

kinderen te organiseren. Of

ervan leert en wat kinderen/

dat je creatief bent en hier

jongeren daar aan hebben.

jouw creaties kan loslaten?

Mensen vinden de vraag
‘What’s in it for me’ steeds

Als dat is wat jouw het

belangrijker.

meeste interesseert, is
dat misschien wel het

Uit jouw enthousiasme

verhaal wat jij kan vertellen.

Nog een tipje....
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Dan is DAT een leuk gesp

Scouting is volgens mij namelijk
de kracht van het gebruiken
van elkaar kwaliteiten en dat
verwerken in het spel dat
we met z’n allen spelen, op
alle niveau’s en lagen in de
organisatie.
In mijn verhalen, wanneer ik
over scouting vertel, zitten
meestal de volgende dingen:
Mijn ontwikkeling, leerlijn.
Voorbeelden uit praktijk. De
plezier en lol die ik als scout
heb beleefd. En hoe ik daar,
onbewust, zoveel van heb
geleerd in een ontspannen
setting waarbij er respect is voor
elkaar(s)/ kwaliteiten. En dat ik
die dingen iedereen wil geven
en daar nu dus enthousiast over
kan vertellen.etc. zie tip boven

WARM
WELKOM

Te gebruiken:

Uitnodiging
Zorg voor een afspraak/

Zet, als het kan, JE NAAM

uitnodiging voor

erbij. Zo weten mensen

een volgende keer.

makkelijker het gesprek te

Misschien mag je wel een

herinneren.

t zitten
In het scoutingpleinpakke
waar je
een aantal visitekaartjes
ijven..
zelf je naam op kan schr
voor
Persoonlijke herinnering
die je
bij de (speltak-)informatie
meegeeft!

telefoonnummer noteren
om een keer (of meer?!)

Wij plannen één week na

vrijblijvend te laten kijken.

het promotie evenement
vaak ook de open dag. Dit is

Een folder met een

makkelijk uitnodigen. “Mag

websiteadres is natuurlijk de

ik jullie uitnodigen voor de

meest makkelijke manier om open dag van scouting? Die
de aandacht te trekken.
is volgende week!”

Gesproken met:
Alexander

Leuk idee:
Leuk idee:

Scouting NL heeft
uitnodigingen die je kan
en
laten drukken. Deze hebb
afknipbare strookjes om
gratis te komen kijken.

We maakten een flyer
t
met alle activiteiten op he
scoutingplein. Zo lok je
mensen jouw terrein nog
makkelijker op!

bel me voor meer info!
06- 12025497
Laat je uitdagen!
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(let op: vraag toestemming

HIPPE

LOOK
Scoutingplein is gemaakt als een soort
beursstand. Jij verzint de activiteiten, wij
geven je de voorzet en de materialen om
jezelf leuk te presenteren.

We hebben aluminium frames met
spandoeken, Roll up banners, vlaggen voor
activiteiten, presentatiebakjes voor flyers
etc.

Op de volgende pagina’s zie je
promotiematerialen die wij al voor je
hebben gemaakt. Enne, ze zijn niet
groepsspecifiek, dus door iedereen te
gebruiken!

Jij kan de stand aankleden zoals je zelf wil.
De materialen breng je na gebruik schoon
terug bij het steunpunt. Iets kapot? Meld
het gelijk zodat we direct nieuwe materialen
kunnen bestellen/repareren.

Zeker doen!
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maken van jullie idee! ...zie

What’s in it for you!?
WERVING VRIJWILLIGERS
Wij zijn afhankelijk van de mensen die ons kunnen
en willen helpen. Maar wanneer wil je helpen?
Wanneer zou JIJ bij scouting komen (als je daar niet
zo in bent doorgegroeid?) Als het (nog) niet je manier
van leven is?
Oftewel wat kan werk bij Scouting jou bieden?
Wij zijn er van overtuigd dat vrijwilligerswerk
steeds meer iets moet brengen voor de vrijwilliger
én de club. Wij moeten dus voorwaarden
scheppen en dingen geven. Zie het als een soort
randvoorwaarden. Randvoorwaarden niet in de vorm
van geld, wel in de vorm van nuttige bagage voor
jouw leven. Zoals we ook die bagage hebben kunnen
geven aan onze bestaande leidinggevenden.
In de vrijwilligershoek staat onze groepsbegeleider
om een praatje te maken met iedereen. Wellicht
kunnen wij bieden, wat JIJ zoekt!
De roll up banners? Die laten met kreten precies
zien wat jou in gesprek kan brengen! Op het
scoutingplein zal je deze vinden bij de stand;
vrijwilligerswerving.

een gave stand
met BANNERS
Wij geloven dat Scouting de meest veelzijdige hobby
is die je kan hebben. Doordat wij vrijwilligers hebben
die hun passie kunnen stoppen in het programma
kan deze zeer divers, uniek en afwisselend zijn.
Scouting is uitdaging!
Als lid bij Scouting zal je merken dat je elk jaar
nieuwe dingen leert. Niet zoals op school. Gewoon
in een natuurlijke omgeving. Van elkaar, door zelf
uit te vinden en diversiteit van activiteiten. We
noemen dit de doorlopende leerlijn. Veel van ons
zullen uiteindelijk leiding bij scouting worden. Wist
je dat deze ervaring door werkgevers vaak hoog
gewaardeerd is?
Scouting is een vriendelijke manier om jezelf te
ontwikkelen en spelenderwijs voor dingen te gaan.
Maar dan zonder prestatiedrang. Bij scouting kan je
op je eigen tempo de wereld ontdekken. Even weg
van de computer.
Wij laten je graag zien waarom jij lid bent van
scouting. De termen hiernaast zal je dan ook vinden
ter promotie van wat scouting eigenlijk is verspreid
op het scoutingplein.

WELKOM

op het scoutingplein

Wat kan je doen?
Activiteiten vlaggen
Om je activiteiten ook een beetje aan te kleden

De meeste vlaggen zijn algemeen gehouden zodat je

hebben we een heel aantal activiteiten vlaggen laten

ze voor veel activiteiten kan gebruiken.

maken. Vertel wat je doet!

wij wensen je

heel veel succes &
PLEZIER
Scoutingplein is bedacht om elke groep de

Heb je aanvullingen voor de elevator pitch,

‘tools’ voor een professionele presentatie

het verkopen van ons ‘product’ (jouw groep,

op een evenement te geven.Je zult zien dat

scouting) of een leuke manier om in gesprek te Alexander van der Linden

als je ook de tips doorleest en toepast dat

komen? Ik wil het graag horen!

het makkelijk zal zijn om een gemeentelijk
evenement op te fleuren.

Oproep!
Heb je tips om leiding te trainen in het

Misschien heb je zelf ook aanvullingen en/of

aanspreken van ouders, of ben jij een persoon

ideeën voor scoutingplein? Ik hoor het graag!

die bijvoorbeeld verkoopcursussen geeft in

Bel of mail gerust!

groepsvoorzitter@scoutingkd.nl
06-12025497

BEDANKT

Scoutingplein is bedacht om de werving van
leden en vrijwilligers meer kracht bij te zetten
Scoutingplein is namelijk nooit echt af. Ik hoop het zakenleven? Dan ben ik op zoek naar
en is gerealiseerd met subsidie van Regio
Maasdelta. Ik bedank alle vrijwilligers die zich
dit boekje steeds verder aan te vullen met jouw jou! Ik geloof namelijk dat de uitstraling de
belangeloos hebben ingezet om de spullen
opmerkingen en ideeën. Ook jullie verhalen en eerste stap is.. maar dat het juiste gesprek
te laten drukken, bedenken en maken. De
ervaringen hoor ik natuurlijk graag! Heb je de
potentiele leden/vrijwilligers over de streep kan spullen zullen per 1 januari 2014 bij Scouting
vraag of behoefte aan ander materiaal? Laat
trekken. Wil jij deze marketing/verkoopcursus
Steunpunt Rotterdam te huur zijn voor
aangesloten scoutinggroepen.
het weten, wellicht is het idee zo leuk dat we
ontwikkelen? Dan kom ik graag in contact!
het kunnen maken!

IK HEB EEN LEUKE ACTIVITEIT bedacht!
Gaaf! (print dit uit)
wat hebben jullie gedaan?

wat had je voor spullen nodig?

Mis je iets in het Scoutingplein pakket?
Naam:
Telefoon:
E-mail:
Groep:
Doe dit formulier bij de plastic boxen waar je spullen inzitten... Dan kan iedereen jouw idee hergebruiken. Super bedankt!

