Taaie kost #1 Bekijk de nieuwsbrief online.

Taaie Kost #1
Lieve IST’ers,
wat hebben we een heerlijk weekend achter de rug: gezelligheid, leuke activiteiten, tijd om bij te kletsen, koffie en thee
om ’s morgens op te warmen en wat was het gezellig bij het kampvuur en in de tent ’s avonds! Veel IST’ers hebben
nieuwe contacten opgedaan, ideeën gekregen en plannen gemaakt. Samen hebben we een flinke stap gezet richting de
reis naar Amerika, maar… eerst staan nog het tweede IST-weekend en het contingentskamp op het programma.
Blijf nog even nagenieten!
En… lees deze Taaie Kost, de IST-nieuwsbrief, goed door.
Liefs,
Margot en Bart
ist@wsj.scouting.nl

IST-weekend: Organisatieteam, bedankt!
Natuurlijk bedanken we het organisatieteam van het IST-weekend voor hun inzet. Samen met IST-coördinatie, troepstaf
en het CMT is het weekend een gezellig en geslaagd kamp geworden.

ScoutsOnline: Houd alles up-to-date!
Het is belangrijk, dat alle informatie in ScoutsOnline nog klopt. Heb je nog hetzelfde e-mail-adres als een jaar geleden?
Zijn je diëten en medicijnen nog hetzelfde?
Check het even: sol.scouting.nl > MijnScouting > MijnInschrijvingen

Kleding: geef je maten door voor 25 oktober
Bijna alle IST’ers hebben hun maten doorgegeven voor de polo, Scoutfit en de broek.
Heb je dat nog niet gedaan? Dan kan je dat nog doen op afspraak in Oegstgeest of
Leusden. Mail dan even naar logistiek@wsj.scouting.nl.

Kleding: Was de grootste maat poloshirts te krap voor jou?
De maattabel is een beetje aangepast, dat betekent dat er nu ook grotere maten poloshirts beschikbaar zijn. Voor
IST’ers voor wie de grootst maten poloshirts wat krap waren, biedt dat mogelijkheden. Opnieuw passen gaat niet lukken,
maar even overleggen met team Logistiek&Inkoop is dan handig, zodat jij de maat krijgt die
jou past:logistiek@wsjs.scouting.nl.
Voor IST’ers, die niet de grootste maat hadden, verandert er niets. Ook de maten Scoutfits en broeken veranderen niet.

Kleding: Extra polo’s en extra das?
Het Nederlands contingent zorgt voor alle leden van het contingent voor een kledingpakket met twee broeken, twee
polo’s, een Scoutfit, een pet en een contingentsdas.
Als jij meer polo’s wilt hebben, kan je die nu bestellen voor 11,50 euro per stuk. Ze zijn te bestellen tot 1 november via
ScoutsOnline: https://sol.scouting.nl/as/form/17291/participant/new.
Bij het bestellen hoef je geen maat op te geven, je krijgt dezelfde maat als de maat die je tijdens het clusterkamp of
tijdens het IST-weekend gaat invullen na de passessie.
Ook kan je één extra das bestellen, bijvoorbeeld om te swoppen. De das kost 5 euro. Hoe de das en de polo eruit zien,
blijft nog een verrassing, maar uiteraard zie je de huisstijl van het Nederlands contingent er duidelijk in terug.

Gezocht: Beeldredacteur voor team communicatie
Team communicatie zoekt versterking van een IST’er. Heb jij ervaring met het uitzoeken, ordenen en beoordelen van
beeldmateriaal? Zie jij de uitdaging in een samenwerking met team communicatie en de vormgevers?
Lees dan de hele vacature en meld je aan: https://wsj.scouting.nl/vacatures

Job offers: Nog even geduld…
Veel IST’ers hebben van de Amerikaanse organisatie al een ‘job offer’ gehad.
Heb je nog geen aanbieding gekregen?
Wacht dan nog even af, nog niet alle ‘job offers’ zijn verstuurd, maar de WSJ-organisatie heeft beloofd dat iedereen voor
vertrek naar de WSJ een aanbieding gaat ontvangen.

WSJ: aankomst en vertrek
De Amerikaanse organisatie heeft duidelijkheid gegeven over de aankomst- en vertrekdata voor IST’ers.
15-16 juli: aankomstdag voor ‘critical IST’.
Als jij niet gehoord hebt, dat je daarbij hoort, geldt dit niet voor jou.
18-19 juli: aankomstdag voor alle andere IST’ers.
19-21 juli: IST-training
2 augustus: vertrekdag voor IST’ers

Foodhouse: ja of nee?
De vraag of het Nederlands contingent voor een foodhouse gaat zorgen in Amerika is nog niet te beantwoorden. Ideeën,
plannen, mensen en goede wil zijn er genoeg, maar het overleg met de Amerikaanse organisatie is nog niet afgerond.
Er valt nu dus nog niet met zekerheid te zeggen of het foodhouse er komt of niet.

IST-badge
De eerste delen van de IST-badge zijn al verdiend! Door een actieve deelname aan het programma van het ISTweekend kon al een eerste deel van de badge verdiend worden.
De andere delen zijn te verdienen door aanwezigheid op CK, een leuke opdracht te voltooien tijdens de WSJ en door op
een andere manier actief te helpen bij de voorbereiding van de WSJ.
Heb je het eerste deel gemist? Geen zorgen, dan krijg je het volgende IST-weekend nog een keer de kans om deze te
krijgen!

Voor- of nareis: Reisbureaus denken met je mee
Tijdens het IST-weekend kwam een medewerker van D-Reizen informatie en ideeën presenteren over mogelijkheden
voor je eigen voor- of nareis. Ook National Travel helpt graag.
Wil je meer weten?
Mail dan voor 15 november even naar:
National Travel - Andy Morrison: andym@nationaltravel.com
D-reizen - Magda Stomphorst: magda.stomphorst@d-reizen.nl
Na die datum weten zij om hoeveel mensen en om welke wensen het gaat, zodat ze maatwerk kunnen bieden.

WSJ-programma: Global Development Village-programma’s uit Nederland
Het Nederlands contingent gaat enkele programma’s verzorgen op de WSJ, bij het onderdeel Global Development
Village. De onderdelen zijn:
1.

Dangerous to be an animal
Hierbij kunnen de jeugddeelnemers en IST’ers activiteiten doen die te maken hebben met bedreigde
diersoorten over de hele wereld.

2.

Plastic not so fantastic
Hierbij wordt er gefocust op het feit dat we leven in een wereld waar veel te veel plastic wordt gebruikt en dat
dit zeer schadelijk is voor de wereld. Hoe kunnen we samen minder plastic gaan gebruiken?

3.

Sustainable Clothing
Het proces van het maken van kleding wordt besproken, wie doet wat en waar en wat wordt daarmee
verdiend? Hoe kan dit beter? Wat weten we hiervan?

Troepweekenden: Houd je aan je beloftes
Veel IST’ers helpen bij troepweekenden, dat is geweldig. Maar… helaas komt het regelmatig voor dat IST’ers op het
laatste moment afmelden en dat is lastig voor de troepstaf. Dus… probeer je aan je beloftes te houden. Bedankt voor de
inzet!

2e IST-weekend: Regel je prom-date!
Tijdens het 2eIST-weekend (in het laatste weekend van maart 2019) studeren alle IST’ers
af van de Taai Taai Highschool. Dus het is tijd voor Promnight.
Regel snel je promdate en… we zien jullie op de rode loper!

Reisgidsen gezocht
Ben jij die IST’er die onze troepen op sleeptouw neemt in New York City? Die persoon die het wel even regelt en zijn of
haar hand niet omdraait voor een probleempje onderweg? Dan zoeken we jou!
Na de WSJ zullen de jeugddeelnemers per troep een nareis maken. Om dat soepel te laten verlopen en de
jeugddeelnemers een fantastische beleving bezorgen, zijn we op zoek naar IST’ers. We zoeken vier IST’ers voor de
ondersteuning in Washington en 14 IST’ers voor de ondersteuning in New York City.
Verantwoordelijkheidsgevoel, goede contactuele eigenschappen en kennis van de Engelse taal zijn
belangrijke competenties.
In Washington DC
Je verblijft zeven dagen in Washington, op de campus van een universiteit. Dit is gedurende de nareis de thuisbasis van
het contingent. Vanaf hier ondernemen we allerlei activiteiten in de omgeving. Jij helpt het CMT door op de
activiteitenlocaties troepen te ontvangen en wegwijs te maken. Je kunt deze klus inpassen in je eigen nareis. Op 9
augustus aan het einde van de dag zit je taak erop.
In New York City
Je verblijft vier dagen in New York. In die periode zullen de troepen in drie groepen naar New York komen. Jij ontzorgt
de troepstaf door ze te helpen met het vinden van hun weg; te voet of met lokaal vervoer. Jij weet waar je ze heen moet
leiden en kent de routes. Dat is een verantwoordelijke en intensieve taak. Op 8 augustus aan het einde van de middag
vertrekken de laatste troepen, waarna jouw taak erop zit. Je kunt deze klus inpassen in je eigen nareis. Er wordt dan
ook niet voorzien in vervoer van New York naar een volgende bestemming. Als je kennis hebt van New York City is dat
voor deze functie een pre.

Wat krijg je ervoor terug?

• Verblijf in een hostel
• Ten minste een maal toegang tot de activiteiten op jouw route
• Drie maaltijden per dag
• Je vervoer naar Washington DC en New York City
• Een voorbereidende workshop in Nederland
• Een reisverzekering
• Een geweldige ervaring, samen met gezellige en enthousiaste collega IST’ers

Goed om te weten
Deze beleving is niet gratis, we vragen hiervoor een eigen bijdrage van ongeveer €300. Dat bedrag is inclusief een
korting van 25%, die leden van het CMT en de troepstaf ook krijgen.
Heb je vragen of wil je je aanmelden?
E-mail dan naar: programma@wsj.scouting.nl. Stuur een korte motivatie mee en geeft duidelijk aan of je interesse hebt
om in Washington of New York te ondersteunen.
Reageren kan tot 28 oktober.

