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Aanleiding
• Teruglopend aantal 

Meisjesscouts en 
Meisjeswelpen 

• Vooral in de jongere leeftijd te 
weinig leden voor de langere 
termijn continuïteit 

• Algemene werving campagne 
trok vooral jongens aan 
(afdelingen zitten vol)



Actie
• Leiding van Meisjesscouts en Meisjeswelpen steken de koppen bij 

elkaar 

• Verschillende mogelijkheden worden afgewogen: campagne op 
scholen, vriendinnetjesopkomst, reclamebanner op markt etc 

• Er is ‘haast' ; het seizoen loopt ten einde en op tijd leden betekent 
misschien ook nog zomerkamp deelname van deze nieuwe leden 

• Besloten wordt om een event op te zetten dat binnen 4 weken tijd 
plaats vindt. 



Week 1
• Activiteit aangemaakt op onze website 

• Ingezonden artikel naar lokale huis-aan-huisblad gestuurd 

• Flyers en posters ontworpen en naar drukker gestuurd 

• Spandoek besteld 

• Docentenbrief en ouderbrief naar alle Oosterhoutse basisscholen 
gestuurd 

• Bericht op Facebook en heel vaak gedeeld. Op persoonlijke timelines, 
maar vooral ook scholen en buurt-groepen leverden veel reactie op. 

• Betaalde advertentie (budget €50) op Facebook



Bericht in huis-aan-huisblad (zelf geschreven)



25 MEI
14:00 - 17:00

GIRL POWERRR
EVENT100% GRATIS

Flyer A6



Poster



Spandoek



Docentenbrief



Ouderbrief





Voorbeeld van een Facebook post





Week 2-3

• Scholen nagebeld / gemaild voor herinnering  

• Flyers en posters aan jeugdleden meegegeven.  
Er is zeer actief uitgedeeld door de jeugdleden! 

• Platformen in Oosterhout gezocht om het event te delen 

• Deelneemsters een bevestiging gestuurd met de hint om nog een 
vriendin mee te nemen



Week 4

• E-mailing opgesteld voor deelneemsters 

• Oosterhoutse redactie van de regionale Krant (BN/De Stem) een 
persoonlijke uitnodiging gestuurd om langs te komen op de dag 
zelf. Positief ontvangen. 

• Survivalbaan opgebouwd en activiteiten verder uitgewerkt.  

• 50 deelneemsters op de inschrijflijst



Mailing voor deelnemers



GIRL POWERRR DAG

• 100 roze ballonnen gekocht en opgeblazen (pomp geleend bij 
supermarkt) 

• Alles aangekleed en laatste briefing 

• Kampvuur opgestookt en last-minute inloopspel (staarten-tikkertje) 
verzonnen 

• Meisjesscouts waren aanwezig voor uitleg paracord knopen



ACTIVITEITEN
• Brood bakken boven kampvuur 

• Paracord armbandjes knopen 

• Survivalparcours 

• Bungee run 

• GPS Puzzel 

• Knotshockey











NAZORG

• Alle deelneemsters hebben een flyer om 3x te komen kijken mee 
gekregen 

• Mailing opgesteld naar alle deelneemsters met foto’s en 
samenvatting: Het was geweldig 

• Persbericht opgesteld voor lokale huis-aan-huisblad



E-mailing



Onze algemene informatieflyer



Krantartikel



Krantartikel



Bericht in huis-aan-huisblad (zelf geschreven)



RESULTAAT
• 4 weken na het evenement in totaal 11 kijksters bij de 

Meisjeswelpen afdeling 

• Hiervan zijn inmiddels al 8 meisjes definitief ingeschreven 

• Een aantal heeft aangegeven pas na de zomer te willen starten 

• 2 jongens zijn bij een jongensafdeling komen kijken 

• Er wordt erg positief over deze actie gepraat in Oosterhout. 
Niemand heeft het kunnen missen door de roze achtergrondkleur :-) 

• In totaal is er €150 geïnvesteerd in de activiteit en campagne. Dat is 
voor dit resultaat een goede kosten/batenverhouding.



VRAGEN

Mocht ja naar aanleiding van deze case beschrijving nog vragen 
hebben, dan kun je mailen naar girlpowerrr@scoutingerasmus.nl

Scouting Erasmus
www.scoutingerasmus.nl

mailto:girlpowerrr@scoutingerasmus.nl

