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Ben jij in de mood voor moot?

Een bericht van het OT
Hallo Scouts,

Voor jullie ligt de officiële tweede versie van de eerste nieuwsbrief! Het afgelopen
jaar is niet helemaal gelopen zoals we gehoopt hadden, maar er komt beetje bij beetje
weer schot in de zaak. De terrassen mogen weer open, het zonnetje laat zich zien en we
durven langzaam weer vooruit te kijken. Vooruit, naar een fantastische zomer in Ierland met
het grootste Nederlandse contingent naar de Moot ooit. Nu al!
Voor een deel van jullie is deze nieuwsbrief een feest van herkenning, maar wij zien ook
veel nieuwe namen in onze deelnemerslijst verschijnen: Welkom! In deze nieuwsbrief kun
je algemene informatie over de Moot vinden, een tijdlijn om rekening mee te houden in je
planning en uitleg over de kosten. Ondanks dat het de goede kant op gaat, verandert er nog
veel omtrent de coronamaatregelen, daarom hebben wij voor activiteiten zoals de
voorbereidingsweekenden nog geen exacte data geprikt. Deze volgen zo snel mogelijk.
Binnenkort zal er ook weer een nieuwe online informatieavond plaatsvinden, waar wij live
jullie vragen zullen beantwoorden. Lees er meer over verderop in de nieuwsbrief. We
kijken er naar uit om er samen met jullie een avontuur van te maken, la Chéile!

Onze HO
C Lisa

Groetjes en hopelijk tot snel,
Judith, Luka, Rens, Lise en Lisa

Programma

De Moot begint met een openingsceremonie voor alle deelnemers op het
landgoed van Malahide Castle, vlakbij Dublin. Vanuit daar vertrekken de
patrols, afhankelijk van hun voorkeuren, naar diverse kampen door heel
Ierland. Dit deel van de Moot wordt de Trail genoemd, deze Trails hebben
allen een verschillende focus. Er zijn Trails die de nadruk leggen op avontuur
en actie, maar er zijn ook Trails die de nadruk leggen op cultuur, natuur of
samenleving. Zo is er voor ieder wat wils. Na vijf dagen verzamelt iedereen zich
weer in de tuinen van Malahide Castle, hier is het zogeheten Base Camp te
vinden. Op Base Camp worden er iedere dag veel verschillende activiteiten
georganiseerd. Daarnaast zal er voldoende tijd en ruimte zijn om kennis te
maken met verschillende culturen, je Trail verhalen uit te wisselen en
internationale vriendschappen te sluiten

Leeftijdregelement
World Scout Moot is een internationale bijeenkomst voor
roverscouts tussen de 18 en 26 jaar. Als je op de eerste dag van
de Moot (18 juli 2022) nog geen 18 jaar bent, kan je helaas echt
niet mee. Ben je ouder dan 26? Dan kan je mee als IST’er.
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Internationale patrols

Op de vorige pagina kon je lezen dat je als deelnemer in een patrol op Trail
gaat. In tegenstelling tot een Wereld Jamboree of Roverway, is een patrol bij
de Moot door de organisatie samengesteld. De patrols zullen bestaan uit
deelnemers van de verschillende aanwezige contingenten. Je schrijft je
daarom ook individueel in voor de Moot. Een aantal maanden voor ons
vertrek naar Ierland, geef je je voorkeuren door. Dit gaat onder andere over
het soort programma dat je graag wilt doen. Aan de hand van de voorkeuren
worden patrols van 10 deelnemers samengesteld. Met hen zul je de gehele
Moot beleven; je kookt samen, kampeert bij elkaar en doet met je patrol
de programmaonderdelen van Trail en Base Camp.

Kosten WSM21NL

Grote internationale scoutingkampen organiseren en eraan
deelnemen, kost best wat geld. Maar waar gaat jullie deelnemersbijdrage nou precies naartoe? In het onderstaande diagram hebben we
dat zo overzichtelijk mogelijk proberen weer te geven. Verreweg de
grootste uitgave die we doen, is de bijdrage aan Ierland voor de Moot zelf.
Daarnaast reserveren we een deel voor eventuele onvoorziene uitgaven,
de voorbereidingsdagen en -weekenden, de reünie en het kledingpakket.
Een klein gedeelte wordt gebruikt voor de kosten van de organisatie en
communicatie van #WSM22NL. Reiskosten van en naar Ierland en van en
naar de weekenden zijn niet inbegrepen in de prijs. Deze regel je zelf,
zodat je bijvoorbeeld ook rekening kunt houden met het plannen van
een eventuele voor- en/of nareis.

VOG en Moot
Het Nederlands contingent bestaat geheel uit
(voor de wet ;) ) volwassen scouts. Samen met
Scouting Nederland is besloten dat het hebben
van een VOG voor iedereen verplicht is. We pakken
dit, samen met Scouting Nederland, centraal op. Hier
hoef je dus nog niks voor te doen. Na het sluiten van de
inschrijvingen krijgen jullie meer informatie en een link
toegestuurd. Via die link kun je dan jou VOG aanvragen.
Zonder VOG kun je niet mee naar Ierland. Natuurlijk
zullen wij het hier nog met jullie over hebben, maar
omdat dit zo belangrijk is, brengen we het nu
alvast onder de aandacht.
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Kampbijdrage 73%
Onvoorzien 8%
Voorbereidingsdagen
en -weekenden 7%
Kledingpakket 5%
Kosten organisatie 5%
Promotie 1%
Verzekeringen,
calamiteitenfonds
en overige 1%
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Informatiebijeenkomst
In verband met de maatregelen rondom COVID-19 is het helaas (nog) niet
mogelijk om een klassieke informatiebijeenkomst te plannen. Daarom organiseren
we binnenkort een online informatieavond! We kunnen ons goed voorstellen dat er
veel van jullie vragen hebben over de Moot. Om hierbij te helpen, starten we op
vrijdag 18 juni vanaf 20:00 uur een livestream via Instagram en Facebook om
vragen* te beantwoorden. Natuurlijk kun je ons ook altijd bereiken via e-mail,
Facebook of Instagram met vragen.
*Heb je nu al een vraag en denk je dat anderen ook kunnen profiteren van
het antwoord, stuur ze ons vooral! Vertel ook gerust aan je medescouts
over deze online informatiebijeenkomst ;)

Belangrijke data

Voorlopig hebben we de onderstaande evenementen in onze
agenda staat. Het kan zijn dat we bijeenkomsten uit moeten stellen
of later af moeten gelasten in verband met de maatregelen rondom
COVID-19. We hopen van niet, maar mocht dit toch noodzakelijk
zijn, dan laten we dat uiteraard op tijd weten.

Kalender

18 juni 2021
15 aug. 2021
27 aug. 2021
1 sept. 2021
20 sept. 2021
Oktober 2021
November 2021
Januari 2022
April 2022
18 t/m 28 juli 2022
Oktober 2022

Online informatieavond
Fysieke (ovb) informatiemiddag
Whatsapp avond
Sluiting aanmelding IST
Sluiting inschrijving deelnemers & IST
Kennismakingsdag IST
Kennismakingsdag deelnemers
1e voorbereidingsweekend
We samenwerken met The International Award For Young People?
2e voorbereidingsweekend
TIAFYP is een award programma waarbij jongeren tussen de 14 en
WORLD SCOUT MOOT!
25 jaar hun grenzen verleggen en een persoonlijke uitdaging aangaan.
Reünieweekend
Deelname aan dit programma is geheel vrijblijvend, maar het zou

Wist je dat?

betekenen dat je in de aanloop naar de Moot de mogelijkheid krijgt om tijdens
de voor-bereidingen te werken aan jouw uitdaging. Meer informatie over
TIAFYP is te vinden op de website.
Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief, al twee keer zo veel deelnemers zich hebben ingeschreven als vorig jaar toen we moesten stoppen?
De Ierse organisatie van de Moot inclusiviteit erg belangrijk vindt? Zij willen dat
alle scouts mee kunnen op kamp. Wel is het belangrijk dat je je special needs
duidelijk aangeeft, zodat er ook rekening mee gehouden kan worden.
Er in augustus een go/no go moment is? Daarin wordt
bepaald of de moot 2022 wel of niet doorgaat.
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