Notulen
Speltakoverleg Explorers Scouting café
Datum: 12 november ’16
Aanwezig:

Voorzitter:
Notulist:

Locatie: Burmania Leeuwarden

Naam:
Nick
Wouter
Mark
Annemarie
Maarten
Rico
Corné
Gerben
Mirjam

Groep:
Burmania

Aantal Eplo’s:
27

De Twirre
Greate Pier

11
4

Willem Feijten
Bart Jaasma

Regio Fryslân
Regio Fryslân

Linde groep
?
TOES (Team Ondersteuning Evenementen Scouting)
Jambowa
3

Agenda:







Opening,
Evaluatie Sterke Yerke,
Rondje langs de begeleiders,
Inbreng begeleiding,
Sluiting.

Notulen:

 Opening.
Wilem Feijten heet een ieder welkom.
 Evaluatie Sterke Yerke
Wat is Sterke Yerke, hier nog even in het kort wat Sterke Yerke inhoud”
“Sterke Yerke 2016, 24 uur op een vlot voor explorers/wilde vaart en roverscouts/loodsen
(tot 23 jaar). In het weekend van 16,17 en 18 September 2016 dagen wij explorer/wilde
vaart en roverscouts/loodsen uit om een vlot te bouwen waar ze 24 uur op door gaan
brengen. Het beste mooiste vlot en alle uitdagingen/opdrachten die daarbij worden geven
zullen een team de eretitel 'sterke Yerke 2016 ' opleveren. De activiteit wordt gehouden
bij 'De Potten' in Sneek. Omdat dit de eerste keer is dat deze activiteit georganiseerd
wordt kunnen er maximaal 10 teams van 6 personen meedoen”.
Van deze activiteit is een filmpje gemaakt en deze is aan het begin van dit overleg getoond. Na
het zien van dit filmpje werd iedereen weer enthousiast en kwamen de verhalen los. Zo ook aan
de kant van Willem, die ook even de geschiedenis van Sterke Yerke samenvatte. In dit weekend
zijn de oprichters hiervan ook langs geweest om te kijken hoe dit evenement uitpakte.
Kort samen gevat was dit super geslaagd en voor herhaling vatbaar.
Dit zal hoogst waarschijnlijk om de 2 jaar gehouden worden.
Wel werd gevraagd of de evenementen ruim van te voren aangegeven kunnen worden.

 Rondje langs de begeleiders
Bij kleine Explorer groepen is het soms moeilijk om een grote opkomst te bedenken als je maar
drie of vier leden hebt.
Idee uit de groep: “ga samen met een andere groep een grote opkomst bedenken, samen ben je
sterk.
Explorers bedenken en bereiden hun eigen opkomsten voor, bij sommige groepen gaat dit prima.
Ook wordt aangegeven dat bij de Scouts hier ook aan gewerkt wordt zodat de overstap van Scout
naar Explorer niet te groot is, d.w.z. dat de PL’s en APL’s ook zo nu en dan opkomsten
voorbereiden bij de Scouts. Ook belangrijk is de communicatie tussen leiding Scouts en
begeleiding Explorers.
Idee is om Sterke Yerke om de 2 jaar te organiseren en wat kunnen we dan in het andere jaar
organiseren.
Idee nummer
1. Liftwedstrijden bv langs de elf steden met aanvullende opdrachten.
Nadeel hierbij is het liften in de 21ste eeuw kan dat nog, wat vinden ouders hiervan en
wat kun je er aan doen om het zo veilig mogelijk te houden.
2. Boomhut bouwen en hier vervolgens 24 uur op te bivakkeren. Dus plateau bouwen
tussen bomen, tent, keuken, wc, kampvuur enz. enz. er op. Natuurlijk ook weer met
extra opdrachten en de schoonheidsprijs.
De aanwezige begeleiding kiest voor de liftwedstrijd.
Idee vanuit de groep om ook de begeleiding te vragen voor hulp bij de voorbereiding bij
activiteiten als deze. Het komt voor dat ze als eens eerder zoiets hebben gedaan en kunnen ze
hierbij helpen.
 Sluiting.

