SCOUTING REGIO DE LANGSTRAAT

2014-2017

Wat
1 Regio-organisatie

Hoe

Wanneer

zoeken van een voorzitter

* actief benaderen van oud-bestuursleden van de groepen
* adverteren
* groepen oproepen kandidaten aan te melden
* actief benaderen van oud-bestuursleden van de groepen
* adverteren
* groepen oproepen kandidaten aan te melden
* werven van nieuwe trainers
* certificeren van (nieuwe) trainers
* actief benaderen van (oud) leiding van de groepen
* groepen oproepen kandidaten aan te melden
* spelteams leveren gegevens aan secretaris
* secretaris houdt de adressenlijst actueel
* door direct contact met groepsbesturen

2014

* opstellen uitdagende agenda
* gebruik maken van thema's
* groepen aanspreken die niet aanwezig zijn op regioraad

2014-2017

* mailen aan secretariaat in verband met opslaan in digitaal archief
* binnen enkele dagen na de regioactiviteit aan webmaster sturen
voor publicatie op website
* gebruik maken van "hoffotograaf"
* inrichten functionele website met nieuws, agenda en foto's
* website functioneel onderhouden met nieuws, agenda en foto's
* aanmaken van een facebookpagina
* onderhouden van facebookpagina
* spelteams zenden redactioneel stuk aan secretaris
* secretaris onderhoudt contacten met de pers

2014-2017
2014-2017

zoeken van algemene bestuursleden

borgen van kwaliteit en kwantiteit van het trainersteam
opheffen van onderbezetting spelteams
uitbreiden adressenlijst regio met helpers regionale activiteiten
streven naar 100% deelname van de groepen aan
groepsontwikkeling

Voorzitter (a.i.)
Penningmeester
Secretaris
Groepsconsulent
Spelteamcoördinator
Trainingscoördinator
Trainersteam
Regiocoach
Spelteams
Groepen
Webmaster
Regiobestuur
Praktijkbegeleider
Praktijkcoach
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2 Regioraad

verhogen opkomst regioraad

x

3 Communicatie
verslaglegging spelteamvergadering
foto's en verslagen plaatsen op website

website
website
facebookpagina
facebookpagina
persberichten regioactiviteiten

x
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* maken van een sluitende begroting
2014-2017
* gedurende 2014-2016 kosten bepalen op basis van nacalculatie 2016

x
x

x
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4 Financiën
handhaven kwaliteitsniveau regiospel ondanks dalend budget
uitwerken vaste kosten per trainingsmodule
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x
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x
x

x
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2014-2017
Voorzitter (a.i.)
Penningmeester
Secretaris
Groepsconsulent
Spelteamcoördinator
Trainingscoördinator
Trainersteam
Regiocoach
Spelteams
Groepen
Webmaster
Regiobestuur
Praktijkbegeleider
Praktijkcoach

WERKPLAN

Wat
5 Vrijwillgers

Hoe

Wanneer

waarderen van vrijwilligers en helpers
waarderen van vrijwilligers en helpers
waarderen van vrijwilligers en helpers

* opstellen van een waarderingsplan
* bezoeken van regioactiviteiten
* uitnodigen van alle ereleden, regiocoach, helpers,
regiomedewerkers, trainers voor de jaarlijkse dank-je-wel avond
* stimuleren bezoek aan Scout-In
* aanbieden van trainingen en workshops
* actief lobbyen bij de groepen
* benaderen oud-leiding en plusscouts
* houden intake en exit-gesprek

2014-2015
2014-2017
2014-2017
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2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
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* inventariseren trainingsbehoeften
* actief werven van trainers
* aanspreken groepsbestuur wanneer 80% niet wordt gehaald
* groepen benaderen indien dit niet het geval is
* jaarlijks organisaeren LoBiKa-training
* jaarlijks organiseren overleg
* modules aanbieden in overleg met landelijke Scouting Academy
* actief overleg met buurregio's

2014-2017
2015
2015-2017
2014-2017
2014-2017
2014-2017
2015-2017
2014-2017

* regioactiviteiten zijn gebaseerd op de landelijke spelvisie
* op verzoek komt trainersteam uitleg geven bij de groepen
* stimuleren deelname aan regioactiviteiten en benadrukken van
de meerwaarde van deelname aan de regiospellen
* aanmelden van groepsactiviteiten met regionale uitstraling (bijv.
sportweekend, groepsdagen e.d.) t.b.v. regiokalender
(jaarplanner)
* uitrollen spelvisie en doorlopende leerlijn (bij voorkeur volgens
landelijk thema)
* werken aan de hand van thema's en het bevorderen van
ervaringsuitwisseling tussen de groepen

2014-2017
2014-2017

waarderen van vrijwilligers en helpers
trainen vrijwilligers
werven vrijwilligers
werven vrijwilligers
vrijwilligers
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6 Scouting Academy
vraaggericht en modulair trainingsaanbod
uitbreiding trainersteam (2 personen)
kwalificatie leiding (minimaal 80%)
praktijkbegeleider in iedere groep
organiseren LoBiKa-training
jaarlijks overleg praktijkcoaches en praktijkbegeleiders
trainingen voor bestuurders
uitwisseling trainingsaanbod met buurregio's
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7 Scoutingspel
communiceren spelvisie naar de groepen
communiceren spelvisie naar de groepen
bevorderen samenwerking tussen groepen en regio en groepen
onderling
bevorderen samenwerking tussen groepen en regio en groepen
onderling
organiseren uitdagende regiospellen
spelteamoverleggen
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