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Het contingent is compleet!
We zijn compleet! De jeugddeelnemers zijn ingeschreven, de troepstaf is
geselecteerd en de IST’ers zijn zich nu aan het inschrijven. Over een paar weken
beginnen de troepweekenden, de troepstaf heeft het eerste troepstafweekend al achter de
rug en de IST’ers maken al mooie plannen voor hun IST-weekenden.
Via deze nieuwsbrief krijg je het laatste contingentsnieuws en je kan ook op de hoogte
blijven door de website van het Nederlands contingent in de gaten te houden of ons te
volgen op Instagram of Facebook.
We gaan er samen een geweldig avontuur van maken, leef mee, beleef mee en zorg voor
jezelf en voor heel veel anderen voor een geweldige voorbereiding en voor een geweldige
World Scout Jamboree!
We gaan ervoor!
Suzanne en Marcel
Contingentsleiding

Houdt ie gegevens up-to-date!
Toen je je inschreef voor het Nederlands contingent heb je heel veel gegevens ingevuld
op het inschrijfformulier in ScoutsOnline.
Je kan dit formulier zelf aanpassen als er gegevens wijzigen.
Als er dus op het gebied van je gezondheid iets wijzigt, verbeter het dan meteen in
ScoutsOnline, zo heeft je troepstaf meteen de juiste informatie.
Je vindt dit formulier op sol.scouting.nl > Mijn Scouting > Mijn inschrijvingen.

Volgende betalingstermijn was op 1 maart
De datum van de tweede termijn van de deelnemersbijdrage was 1
maart.
Iedereen heeft inmiddels een e-mail ontvangen met daarin een iDeallink om deze termijn te betalen.
De bedragen voor deze 2e termijn zijn:
- Troepstaf/CMT
- Jeugddeelnemer

€ 500,00
€ 700,00

- IST

€ 630,00

Een overzicht van alle betaaltermijnen is terug te vinden in de deelnemersvoorwaarden op de website:
https://wsj.scouting.nl/downloads/deelnemersvoorwaarden.
Als je vragen hebt over de betaling, neem dan per e-mail contact op met het team financiën: financien@wsj.scouting.nl

Logo's gebruiken?
Veel jeugddeelnemers en IST’ers zijn bezig om geld te verdienen om
hun WSJ-avontuur te betalen. Er zijn erg creatieve manieren gedacht
om geld te verdienen.
Maar… als je leuke spullen wilt bedrukken met het contingentslogo of
met je troeplogo, overleg dan eerst even met team communicatie. Ze
denken graag mee met je ontwerpen en ze geven je graag tips.

Bovendien zijn er ook wat regeltjes, die vind je ook bij de Downloads op wsj.scouting.nl .
Team communicatie is te bereiken via communicatie@wsj.scouting.nl .

Jouw eerste troepweekend in 30 seconden?
Tijdens de 19 troepweekenden, die in maart plaats vinden, gebeuren
heel veel bijzondere dingen. Wil je die bijzondere momenten delen met
het contingent? Maak er dan een kort filmpje van en stuurt dit filmpje
naar team communicatie.
Er zijn veel bijzondere momenten te bedenken: Een eerste
kennismaking, een stoer spel, samen een grens verleggen, bijkletsen
bij het kampvuur, samen plannen maken voor de WSJ, van een
afstandje genieten, lol trappen met elkaar en met de troepstaf…
Laat jouw bijzondere momenten zien en stuur na je troepweekend een superfilmpje op!

The international award for young people
De World Scout Jamboree is een geweldige uitdaging,
maar… zoek jij nog een extra uitdaging?
Doe dan mee aan het programma van de International Award
for Young People. Via dit programma ga je namelijk grenzen
verleggen, ga je uitdagingen aan en verdien je één van de
awards.
Eén van je troepstafleden is al opgeleid tot award-begeleider en kan je tijdens je eerste troepstafweekend alles vertellen
over dit programma. Kan je niet langer wachten?
Dan vind je hier ook alle info.

Social media: Volg jij ons al?
Volg jij het Nederlands contingent al op social media? We zijn te vinden
op Facebook en op Instagram. Zie de links onderaan deze nieuwsbrief.
Je vindt alle belangrijke informatie ook op de website van het contingent via
wsj.scouting.nl
Heb jij zelf een pagina, waar je al je WSJ-belevenissen op vermeldt? Laat het dan
even weten aan team communicatie.

