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ZOOM 100 jaar Scouting 

FOS OPEN SCOUTING en SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN  
slaan de handen in elkaar voor 100 jaar scouting. 

Samen staan we sterk, en kunnen we alles grootser aanpakken. Zoek daarom in je eigen stad, 
gemeente, dorp of wijk een groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen om mee samen te 
werken. Uiteindelijk is er maar één winnaar: scouting en guiding zelf! 

Surf dus als de bliksem naar de website www.scoutsengidsenvlaanderen.be en noteer de 
contactgegevens van de groep(en) in je buurt. Nodig dan de groepsleiding uit in jullie lokaal of 
ga gezellig bij hen buurten en bespreek samen hoe je scouting in de kijker kunt plaatsen. 

SCOUTING IS COOL EN FLASHY!! Ook na 100 jaar! 

En dat gaan jullie samen bewijzen… Enkele suggesties:  

• Als je nog geen groepsblad hebt, maak er dan een waarin je je groep voorstelt. 
• Heb je al een blad, voorzie dan een speciale ZOOM 100-editie, met een grotere oplage 

zodat je tijdschriftjes in de buurt kan verspreiden. 
• Stel je groep in de kijker via leuke activiteiten: het zomerkamp, een groot spel, een viering, 

zang en dans… 
• Leg deze activiteiten vast op foto of film en gebruik speciale visuele technieken. 
• Wonen er in je buurt toevallig professionals? Vraag aan fotografen, regisseurs, acteurs, 

technici, kostuumontwerpers jullie bij te staan met raad en misschien zelfs… met daad! 
• Zorg dat de film of het theaterproject rond je groep niet onopgemerkt voorbij gaat: geef 

een feest, of vertoon het project op een braderij. Spreek de lokale radio en TV aan, neem 
contact op met de elektrozaak op de hoek om je film af te spelen op een groot scherm in de 
etalage, of geef een publieke vertoning in je lokaal, de plaatselijke bibliotheek, of een 
drukbeklant café! 

SCOUTING IS FUN VOOR ALLE JONGEREN! 

En jullie gaan ze daarvan overtuigen… Enkele suggesties:  

• Hou een speciale buitenvergadering in het park, en maak er iets speciaals van met de hulp 
van oud-leiding, vrienden en sympathisanten… 

• Scouting is ook sportief: organiseer een sport die je in de stad kunt beoefenen (klimmen, 
mountainbiken, zwemmen…). Zorg wel voor een goede voorbereiding, een degelijke 
uitrusting en professionele begeleiding. 

• Sjor een toren voor je lokaal als blikvanger. 
• Wees met een standje aanwezig op een plaatselijke rommelmarkt, kermis, beurs... 
• Nodig schoolvriendjes en speelkameraadjes uit de buurt uit op een speciaal voor hen 

georganiseerd ludiek (scouts)spel. 

SCOUTING IS NUTTIG EN LAAT BLIJVENDE SPOREN NA! 

Jullie groepen worden ‘onvergetelijk’, bijvoorbeeld door:  

• Een (speel)pleintje, sportveld, wijklokaal samen op te ruimen en fleuriger te maken via het 
planten van boompjes, het bouwen van nestkastjes, het herstellen van grote of kleine 
euvels… met een ludiek gedenkplaatje als herinnering. 

• De aanwezige natuur op te waarderen: organiseer bvb. een ‘dauwtrip’ voor de bewoners, 
afgesloten met een ontbijt in jullie lokaal of stippel  een ‘natuurroute’ uit, compleet met 
wandelkaart en wegwijzers… 

• Contact op te nemen met een wandelclub in de buurt (cfr. de ‘Marching’ van Aktivia) en stel 
je lokaal ter beschikking als rustplaats tijdens een wandeltocht. Als je ’s winters 
pannenkoeken bakt of ’s zomers ijsjes of zelfgeperst fruitsap verkoopt, zorgt dit bovendien 
voor extra inkomsten voor jullie kas! 
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• Een inzameling te organiseren, nu eens niet voor de scoutskas, maar voor de minder-
bedeelden in je gemeente. Doe dit in nauwe samenwerking met organisaties die ervaring 
hebben op dit vlak (OCMW, Moeders voor Moeders, straathoekwerkers….). Kondig datum en 
uur van ophaling ruimschoots vooraf aan via een folder of laat de mensen hun spullen 
(speelgoed, kleding, boeken...) op de dag van jullie vergadering naar jullie lokaal brengen, 
waar een ruimte voorzien is als depot en enkele scouts ter beschikking zijn voor het 
ontvangen en sorteren van de spullen. 

• Mee te helpen bij de organisatie van een bestaand evenement in je gemeente (wijkfeest, 
braderij, markt…), met een opvallende scoutsdelegatie. 

SCOUTING IS ART! 

Ga samen de artistieke toer op, en laat je verbeelding freewheelen! 

• Organiseer een (foto)tentoonstelling over de geschiedenis van je groep en kader die in de 
geschiedenis van je gemeente. 

• Organiseer een tekenwedstrijd voor bevers en welpen en hang de resultaten op tijdens een 
‘Opendeurdag’ in je lokaal. 

• Lanceer een affichecampagne: hang op strategische plaatsen een zelf ontworpen affiche als 
blikvanger, en vergeet niet concrete informatie te vermelden over de dagen en uren van de 
vergadering, en de contactpersoon. 

• Brainstorm met je ploeg hoe jullie je gemeente in de toekomst willen zien evolueren, maak 
een maquette en organiseer hierover een debatavond waarop je de inwoners van de 
gemeente, maar bvb. ook de burgemeester en de schepen van Jeugd uitnodigt. Vergeet ook 
de plaatselijke pers niet! 

• Maak een show met dans en muziek rond scouting, en voer hem op voor de bewoners van 
een rusthuis of tehuis voor gehandicapten. 

SCOUTING IS HISTORY! 

Net als jullie groep, heeft ook je gemeente zijn eigen geschiedenis. Misschien zijn er wel 
enkele plaatselijke tradities, die je kan overgieten met een ‘scoutsausje’. Wat dacht je van:  

• Een volksspelentornooi op jullie terrein. 
• Een ‘kampmaaltijd’ zoals in de tijd van toen (doe hiervoor beroep op oudscouts )… eens iets 

anders dan de traditionele zomerse BBQ! 
• Een jaarmarkt met scoutsanimatie (sjorwerk, spelletjes, muziek…). 
• Een scoutsfuif met muziek uit de fifties en sixties, met als eregasten de 50+-ers van je 

gemeente (neem hiervoor contact op met de dienst bevolking). 

SCOUTING IS MULTICULTUREEL! 

Organiseer een activiteit die de culturele rijkdom en verscheidenheid van je buurt in de verf 
zet, zoals:  

• Een etentje uit de ‘wereldkeuken’, in samenwerking met de lokale gemeenschappen 
• Een ‘multiculturele avond’ met folkloristische dansen en muziek… 
• Een ‘thee-uurtje’ met muntthee en zuiders gebak, Engelse thee en scones, koffie en 

Vlaamse specialiteiten (broodpudding, mattentaarten…). 
• Een workshop met ‘vreemde’ muziekinstrumenten zoals djembe of  didgeridoo.   
• Een fototentoonstelling over de ‘geschiedenis’ van een paar migrantengezinnen.    
• Een bezoek aan een clubhuis met tegenbezoek aan je lokaal. 
• Werk hiervoor bij voorkeur nauw samen met de zelforganisaties! 
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WELKE ACTIVITEIT JE MET JE GROEP OOK KIEST, HET KOMT EROP AAN: 

• Zoveel mogelijk positief naar buiten te treden en je bekend te maken. 
• Zoveel mogelijk (nieuwe) mensen te bereiken en voor scouting te interesseren. 
• Zoveel mogelijk mediabelangstelling te wekken. 
• Zoveel mogelijk contacten op te bouwen met andere (scouts)groepen. 
• Zoveel mogelijk samen te werken met lokale ‘spelers’ in de gemeente of de wijk. 

JE STAAT ER DUS NIET ALLEEN VOOR, MAAR KAN BEROEP DOEN OP: 

• De 5 Belgische scoutsfederaties die samen zullen zorgen voor voldoende media-aandacht op 
nationaal vlak en speciaal ZOOM 100 promomateriaal (affiches, DVD’s, folders, spel, 
speciaal logo en huisstijl). 

• Je eigen federatie, die zijn eigen affiches en folders ter beschikking zal stellen en je 
desgewenst zal adviseren bij het kiezen van een project op maat van je groep. 

• Je eigen leiding die via dit project een goede sfeer wil creëren in de eenheid. 
• Je scoutsbroeders en –zusters die wàt graag in een project zullen stappen dat hun groep 

meer positieve weerklank geeft in de gemeente 
• Je collega’s van Scouts en Gidsen Vlaanderen, want dit is geen project van ‘zij tegen ons’, 

maar van ‘wij samen’. 
• Je ouders, oud-scouts, buren, lokale verenigingen, gemeentebestuur… die allemaal hun 

beste beentje zullen voorzetten om je project te doen slagen. 

En nu willen jullie natuurlijk nog maar één ding: zo snel mogelijk met ZOOM 100 starten! 
 
 
 
 
Goed zo! Maar overloop toch eerst nog even deze  

CHECKLIST 

• Begin na het zomerkamp gerust te brainstormen met je groep, neem contact op met de 
Scouts en Gidsen Vlaanderen groep in je buurt, en kies jullie eigen project(en) en 
doelgroep(en). Zie hiervoor o.a. de suggesties hierboven. 

• Neem de nodige praktische schikkingen: reserveer lokalen, zorg voor het ontlenen van het 
nodige materiaal, contacteer eventuele plaatselijke partners. 

• September: leg de definitieve keuze van de groep vast, bestel promomateriaal, zet de 
organisatie op poten en maak de uitnodigingen klaar.  

• 8 oktober 2006: VERKIEZINGEN! Maak hiervan dankbaar gebruik door via posten voor de 
stembureaus jullie initiatief bekend te maken in de buurt en uitnodigingen uit te delen. 

• November 2006: Het is zover! Zoom 100 wordt een scoutsevenement waarover nog lang zal 
worden nagepraat! 

 
 
 


