Regionale Scouting Wedstrijd 2016

Captain Planet
Informatie voor de LEIDING
BESTE LEIDER, LEIDSTER,
Dit wordt de zeventiende RSW (regionale scouts wedstrijden) van scouting Regio De Baronie. De RSW valt of staat met de inzet van jullie
allemaal. Dit betekent dat je het grootste deel van het weekend actief bezig bent. In de leidingruimte zullen lijsten komen voor corvee en
beoordelingen en dergelijke. Mocht je toch niet op een bepaald moment bij een activiteit aanwezig kunnen zijn: laat dit dan even vooraf
weten. Dan kunnen we iemand anders zoeken. VERDER GAAN WE ER WEER EEN SUPER RSW VAN MAKEN.

ALGEMENE REGELS EN AFSPRAKEN
Badges, poorten en bezoekers: Het terrein is vrij open. Om te kunnen herkennen wie erbij hoort, krijgt iedereen een badge met zijn/haar
naam erop. Draag deze badge. Bezoekers krijgen een speciale bezoekersbadge.
Bezoekers vooraf aanmelden bij telbureau; ze worden ontvangen aan de poort.
Dranken: Tijdens het gehele weekend is op bepaalde tijden koffie en thee beschikbaar in het leidinglokaal. Als de koffiepot leeg is graag even
omruilen met een volle in de keuken. Denk aan EIGEN MOK (er zijn géén plastic bekertjes). Bier, wijn en fris wordt na het normale programma
verkocht bij de bar in het leidinglokaal.
Auto’s: Per vendel kunnen twee auto’s op het terrein worden geparkeerd op de aangewezen plaatsen, de rest kan op het industrieterrein
staan. Alle auto’s die op het terrein geparkeerd staan hebben een volledig ingevulde parkeerkaart leesbaar achter het raam liggen. Deze
kaarten worden per groep verstuurd met de fietsstroken.
Laden en lossen van materiaal vindt plaats op aanwijzing van het RSW-team.
Eerder naar huis: Mochten kinderen eerder naar huis moeten, meld dit dan even bij de subkampstaf en aan het RSW-Team. Als door ziekte
een kind naar huis gaat, ook melden bij de subkampstaf en RSW-team. Dan weten we dat de ouders onderweg zijn en weet de subkampstaf
en het RSW-team wie er wel en niet op het terrein aanwezig is.
Verantwoordelijkheid: De leiding van de groepen blijft eindverantwoordelijk voor de kinderen van hun groep, voor zichzelf en hun eigen
materiaal. De Regio is verantwoordelijk voor het regiomateriaal en het RSW-Terrein. Het RSW-team zorgt tijdens de RSW voor goede inlichting
van de leiding van de groepen bij problemen met kinderen.
Subkamp: Hulp aan de kinderen wordt geboden door de subkampstaf die altijd aanwezig is op het subkampterrein. Leiding kijkt bij naar bed
gaan of de eigen kinderen in hun EIGEN tent liggen. Leiding wordt geroepen bij evt problemen.

BEOORDELING Tijdens het weekend zijn er 1000 punten te verdienen.
Programma onderdeel
Totaal Punten
Thema/Presentatie oa. jullie thema-opdracht
70
Kamperen 		
- Vrijdagavond
60
- Zaterdagochtend
90
- Zondagochtend
70
- Foerage krat
20
240
Tocht: ( Route 160 ) ( Posten 120 )
280
Koken 		
160
Sport en spel 		
150
Rode draad 		
100
Totaal aantal punten 			
1000
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HANDIG OM TE WETEN
TERREIN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iedereen (leiding, medewerkers) is herkenbaar d.m.v. een badge
Toezicht door speciaal team onder leiding van RSW-team
Overdag toezicht bij toegangsweg/poort
’s Nachts toezicht gehele terrein
Toezicht in tweetallen, toerbeurten van 4 uur (waarna 8 uur rust).
Per nacht één lid rsw-team bereikbaar voor toezichthouders.
Op / aan leiding-slaaptent een naamkaartje met groepsnaam, zodat subkampstaf de leiding kan vinden als
er ‘s nachts iets met een kind aan de hand is.
Auto voor noodgevallen direct bij subkampstaftent
Alleen auto’s met parkeerkaart op het terrein (2 per speltak + deel van RSW-team)
Het gebruik van auto’s op het terrein alleen in overleg met het RSW-team
Verder alle auto’s geparkeerd op het terrein op de daarvoor aangewezen plaatsen.
Auto’s zijn voorzien van volledig ingevulde, leesbare parkeerkaart
Bezoekers dienen zich te melden bij de poort (hoofdingang) waar zij ingeschreven worden en een bezoekersbadge krijgen.
Bezoekers dienen vooraf aangemeld te zijn bij coördinator of telburo.
Motoren en bromfietsen ook bij auto’s parkeren.

CORVEE-ROOSTER RSW 2016 - Zie lijst in leidingruimte TAAKVERDELING / CONTACTPERSONEN
- Algemene coördinatie Leon - Financiën Leon, Annekee - Beoordelingen Annekee, Hans - Calamiteitenplan Hans, Maikel - Materiaal, logistiek
Stan, Robin, Koen, Jens, Arjan - Licht en geluid Koen - Keuken Leon - Sub-kamp Mandy - Thema + Rode draad Anne, Myrthe + Hank - Vrijdagavond
programma Maikel, Lars - Tocht Route Posten Jack, Erik, Freek - Zaterdagavond programma Fons - Sport en Spel Jacob - poort / bar: RSW-team
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PROGRAMMA LEIDING
RSW ‘CAPTAIN PLANET’ 8 - 9 - 10 APRIL 2016
PROGRAMMA VRIJDAG 8 APRIL
Tijd/	plaats	

Programmaonderdeel

18.30 uur
		
18.30 uur
		
		
		
		

Poorten open t.b.v. materiaal
Opvang aanhangers, leiding en kinderen hoofdingang
Inschrijven ploegen
Inleveren groepsvlaggen / themaopdracht / uitreiken badges leiding
Materiaal ploegen kan op de plaats van bestemming worden gebracht.
Vlaggenmasten worden in orde gemaakt
Fietsen bij binnenkomst per ploeg stallen in de fietsenstalling

Let op info
RSW-team
Subkamp
Annekee
Allen

Activiteitenterrein
19.30 uur
Verzamelen voor de opening / in uniform / welkom namens de organisatie
Jordi
		
Voorstellen wie wat? Vlag hijsen.
19.45 uur
Start opbouw / alle auto’s met parkeerkaart parkeren op de aangewezen plaatsen, auto’s zonder parkeerkaart van het terrein af.
Subkamp
19.55uur
		
		
		
Leidingruimte
20.30 uur
		
21.00 uur

Beoordelen kampopbouw
Ploegleiders overleg
Voorbereiding themaopening
Voorbereiding avondprogramma

Telburo
Subkamp
Anne/Myrthe / themagroep
Maikel / Lars vr av werkgroep

Opening voor de leiding leidingruimte (met koffie)
Welkom; algemene regels
Indeling van de taken avondprogramma
Instructie voor de leiding van de posten voor Tocht (zaterdag)

Activiteitenterrein
22.15 uur
Themaopening bij de grote tent allen in thema kleding Anne /Myrthe / Themagroep
22.15 uur
Start avondprogramma
23.45 uur
Dagsluiting 		
		
opruimen door de leiding
Subkamp
00.15 uur
Welterusten wensen door de leiding
Leidingruimte
00.15 uur
		
		
		
		
02.00 uur

Leiding naar de leidingruimte. Indien nodig: Doorspreken afgelopen en volgende dag
Kampvuurtje aan 		
Bar open / Frituur open
Alle kinderen liggen in de eigen tent.
Leiding is alleen na overleg met de subkampstaf op het terrein van de kinderen aanwezig
Controle gehele terrein

Slaapterrein Leiding
		
Geen Muziek of zelf meegenomen drank RUST!!! –
		
Houdt rekening met subkamp en omgeving.
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Allen
Leon
Maikel / Lars + wg
Jack / Erik / Freek

Maikel, Lars / vrij av
speaker
Sub-kamp

Leon
Stan
Barploeg / Leon
Leon / RSW-team

PROGRAMMA ZATERDAG 9 APRIL
Tijd/	plaats	

Programmaonderdeel

Subkamp
07.30 uur
08.00 uur
		
08.45 uur

Opstaan en wekken ploegen
Foeragekratten uitdelen evt. extra’s
Eten ploegen / Afbouw keukens van de ploegen
Ploegleiders overleg

Leidingruimte
08.00 uur
		
		
		

Wekken RSW-team en leiding
Eten leiding in de leidingruimte
Maken van de lunchpakketten voor de tocht
Corvee etensploeg en de toiletgroepen + wasbak Zie lijst in leidingruimte
Eigen thermoskan vullen met koffie / thee. Jerrycan / water en ranja Leiding posten
Posten weg 		

Activiteitenterrein
09.30 uur
Centrale dagopening, uitleg dagindeling / Voorbereiding van de tocht (tent)
		
Ploegenfoto’s		
10.00 uur
Opstarten van de tocht
Opbouwploeg zaterdagavond
10.30 uur
Corvee toiletgroepen kinderveld
		
Beoordelen kampterrein als de laatste ploeg is vertrokken
Leidingruimte
12.30 uur
Eten alle aanwezigen op het terrein
Activiteitenterrein
16.00 uur
Opvang thuiskomst tocht, drinken (bij slecht weer in de grote tent)
Tocht
16.30 uur

Posten sluiten / kinderen terugsturen naar terrein

Leidingruimte
17.00 uur
17.30 uur
		
19.00 uur

Warm eten voor beoordelaars en eerste helft Sub-kamp
Warm eten voor rest van de leiding en Sub-kamp
Corvee: etensploeg en de toiletgroepen
uitleg zaterdag avond / zondagochtend

Subkamp
17.15 uur
17.30 uur
17.45 uur

Foerageren ploegen (Basis pakket, ontbijt, consumptiebon
Gezamenlijk start bereiden warme maaltijd (wordt beoordeeld)
Warme maaltijd Beoordelen

Activiteitenterrein
19.45 uur
Start zaterdagavond programma workshops / en andere activiteiten
21.45 uur
Gezamenlijke sluiting avondprogramma
		
scouts die willen slapen kunnen naar bed / Opruimen terrein door de leiding
22.45 uur
Dag sluiting, overige scouts ook naar bed
		
Opruimen terrein door de leiding
Deelnemersveld
23.15 uur
Welterusten wensen door de leiding
23.15 uur
Leiding naar leidingtent; evt doorspreken afgelopen en volgende dag
23.15 uur
Kampvuurtje aan / Bar open / Frituur open
		
		
02.00 uur
		

Alle kinderen liggen in de eigen tent.
Leiding is alleen na overleg met de subkampstaf op het terrein van de kinderen aanwezig
Controle gehele terrein
Geen auto’s op het Leidingslaapterrein - Geen Muziek - RUST!!!
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Let op info
Sub-kamp
Sub-kamp

zelf
Keuken + corvee

Jack / Erik, tocht werkgroep
speaker
Carel / hr Schelling
Jack / Erik, RSW-team
Fons + wg
Zie lijst in leidingruimte
Annekee: 8 pers.
Keuken
Sub-kamp

Keuken
Keuken
Zie lijst in leidingruimte
za: Fons / zon: Judith
Subkamp / keukenploeg
Ploeg 1
Ploeg 2
Fons + wg
speaker
Fons/infra
speaker
Fons/infra
Leidingtent
Leon
Stan / RSW

RSW-team

PROGRAMMA ZONDAG 10 APRIL
Tijd/	plaats	

Programmaonderdeel

Subkamp
08.30 uur
		
		
		

Opstaan en wekken ploegen
Ontbijten ploegen, evt. aanvullen van tekorten.
Na ontbijt foeragekrat inleveren
Ploegleiders overleg

Leidingtent
08.00 uur
		
		

Wekken RSW-team en leiding
Eten leiding in de leidingtent
Corveeploegen Zie lijst in leidingtent

Activiteitenterrein
08.45 uur
Opbouwen zondagprogramma
09.00 uur
Inleveren van de Rode draad
09.25 uur
Centrale dagopening, uitleg dagindeling
09.30 uur
Start zondagmorgen programma
Subkamp
09.30 uur

Let op info
Sub-kamp
Sub-kamp
Sub-kamp

Allen
Hank/thema
speaker
Jacob + wg

Beoordelen kamperen (8 pers.)

Telburo

Activiteitenterrein
10.45 uur
Sluiting zondagmorgen spelen
		
Sluiting van het thema

speaker
Anne/Myrthe /Themagroep

Leidingruimte / Subkamp
11.00 uur
Afbreken
		
Corvee afwassen / schoonmaken
Terrein / poort
11.00 uur
		

Poort open t.b.v. materiaalafvoer
Vrachtwagens parkeren op aanwijzing infra

Activiteitenterrein
12.30 uur
Eten van iedereen
		
Leiding terrein schoon opleveren
Algemeen
13.00 uur

poort

Leiding

Terrein schoon / Toiletgroepen schoon / Poort open voor ouders

Activiteitenterrein
13.30 uur
Algehele afsluiting
		
Prijsuitreiking
Leon / Annekee
	Inschrijving LSW
14.00 uur
Vervoer terug; rest opruimen
		
		
16.00 uur

Zie lijst

1 Persoon per vendel blijft achter en meld zich op de plaats waar hij of zij staat ingedeeld
zie planlijst leidingruimte (zal zaterdagavond opgehangen worden)
Sluiting van het terrein
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speaker

