INSPIRATIE

Vorming

Keep the fire burning!
Op woensdag muziekschool, op zaterdagochtend voetbal, ’s middags
skateboardles en zondags naar de scouts en gidsen. Hoe hou je scouting
cool en het vuur brandend tussen al die andere passies en interesses?

Geen gemis maar een kans!

Vandaag even niet

Je kan de vele hobby’s van je leden ook
bekijken als een bron van inspiratie. Die
hobby’s geven je leden vleugels. Kapoenen zullen maar wat graag in balletjurk of
voetbaltenue verschijnen voor het grote
hobbyspel. De jonggivers maken eigen
versies van hun favoriete songs terwijl de
gitaar van Kris en de trompet van Stijn
de toon erin houden. Maarten en Steven
bloeien helemaal open als ze hun stunts
met de BMX kunnen tonen tijdens een
alles-op-wieltjesactiviteit bij de givers en
Katrien geeft haar medejins een heuse
judo-initiatie.

Je leden hebben het door al hun hobby’s
vaak ontzettend druk. Onthaasten is
daarom ook voor hen een meerwaarde.
En elkaar eens lekker verwennen is niet
alleen leuk voor de leden maar ook voor
jullie zelf. Vertel je kapoenen een verhaaltje terwijl jullie samen naar de wolken
kijken. Organiseer een beautysalon voor
de jonggidsen waar ze elkaars teennagels kunnen lakken of elkaar met henna
kunnen beschilderen. En een loungebar
met thee en koekjes wordt ten zeerste
gesmaakt door de jins als ontspanning
tijdens de examens.

Vrijwilligers zijn kostbaar!

Teambuilding

Bedank je medeleiding voor hun kosteloze inzet. Je hoeft geen grote cadeaus mee
te zeulen, het zit hem in de kleine dingen.
Een versierde stoel tijdens de groepsraad, een snoepje na de activiteit, het
spreekwoordelijke schouderklopje of een
briefje onder de deur. Bespreek het op
de jeugdraad, misschien kunnen jullie in
jullie gemeente een verwendag organiseren om alle vrijwilligers in de bloemetjes
te zetten. Er zijn zelfs gemeentes waar ze
de verkiezing van de jeugdvrijwilliger van
het jaar organiseren.

Het klinkt cliché maar een teambuildingsactiviteit doet wonderen. Door
samen de sleur van het lokaal te doorbreken en elkaar op een andere manier
te leren kennen, bouw je sterkere banden
op met elkaar en dat heeft onmiddellijk
effect op jullie werking. Spreek elke dinsdagavond in Leuven, Gent of Antwerpen
(of waar je ook studeert) met je medeleiding af om samen iets te gaan eten. Ga
eens bowlen met z’n allen of richt een
zwemclub op. Of doe eens lekker zot en
bouw jullie eigen carnavalswagen.

Soms merk je dat het niet zo goed gaat
met een van je leden of medeleid(st)ers.
Je ziet ze maar sporadisch opduiken
en dat zorgt voor ergernis bij de andere
leiding. Wees de achterklap voor en durf
erover babbelen. Vraag naar de reden van
het laagbrandend vuur en zoek samen
naar een oplossing. En als je bepaalde
afspraken maakt met iemand, licht de
anderen daar dan ook in, dat voorkomt
misverstanden.

Ga er samen voor
Ben je op zoek naar leuke verwenideetjes,
wil je weten hoe je een moeilijk gesprek
aangaat of heb je nood aan een energieboost? Op 3d, Trapper of Gilwell leer je
in een gemoedelijke sfeer anderen en
hun ervaring kennen. Geen zin in een
meerdaags aanbod? Ook in jouw gouw of
district worden er vormingsmomenten
georganiseerd om je verder op te pad te
helpen.
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Eerst blabla
en dan boemboem

