COMMUNICATIE

HOE BLIJF JE ALS (A)EL OP DE
HOOGTE VAN HET ALLERLAATSTE
FOS-NIEUWS?
Via jullie hopen we dat onze informatie
langs de eenheidsraad de volledige eenheid
bereikt.
FOS-mail / Onmisbare lectuur voor elke
(A)EL: op regelmatige basis versturen we
een digitale nieuwsbrief met nuttige info
voor jullie eenheid. Daarnaast komt er soms
ook een FOS-mail op papier. Deze bevat
bruikbare publicaties van FOS Open Scouting en andere organisaties. Deze komt enkel wanneer nodig en versturen we naar de
persoon met de functie ‘verantwoordelijke
briefwisseling’ in KEEO.
Startbundel / Dat is, jawel, het pareltje waarin je nu leest! Bomvol info om een
nieuw jaar te plannen en te starten. Hieraan verbonden: het startpakket: boordevol
ledenwervingsmateriaal. Elke eenheid kan
een gepersonaliseerd startpakket aanvragen om zo verspilling tegen te gaan.
De Admibundel / Alle paperassen, formulieren én de nodige uitleg daarover worden
jaarlijks gebundeld in deze ondersteunende
bundel. Bij het begin van elk scouts- en gidsenjaar wordt hij verdeeld naar alle eenheden. Je hebt de keuze tussen een digitale en
papieren versie.

De Kampspecial / Alle nodige kampinformatie, tips en acties om de zomerkampen
goed in te zetten. Deze bundel krijg je rond
1 mei in je mailbox. Je kan hem ook terugvinden via de website: fosopenscouting.be/
kampspecial
Infoavond eenheidsondersteuning / Leuke
avond met workshops voor (A)EL & ondersteuners. Dit jaar valt de infoavond op
vrijdag 13 september. Stafmedewerkers en
vrijwilligers van FOS proberen jullie een antwoord te geven op al jullie vragen over het
leiden van een eenheid. Zeer nuttig voor elke
eenheidsleider! Startende eenheidsleid(st)
ers leren zo het bos tussen de bomen te
zien en ervaren eenheidsleid(st)ers kunnen
een antwoord vinden op uitdagingen die zij
reeds ondervonden hebben of goede tips delen met andere eenheidsondersteuners!
(A)EL-netwerken / Uitwisselen met (A)EL’s
uit je buurt. Kijk eens over het muurtje en
leer van elkaar! Daarnaast zijn er ook de
netwerk-groepen op facebook waar je terecht kan met vragen, tips etc.

COMMUNICATIE NAAR LEIDING
We communiceren als FOS Nationaal in
de eerste plaats met (assistent-)eenheidleid(st)ers, maar leid(st)ers die geïnteresseerd zijn in nieuws van FOS Open Scouting
kunnen via heel wat kanalen makkelijk op
de hoogte blijven.
FOS-mail voor leiding / 3 Keer per jaar
heerlijke weetjes. Want als leiding sta je
nooit alleen.
Cursussen & evenementen / Verbreed je
horizonten! Voor jou en je tak zijn er nationale cursussen én evenementen. Bekijk de
eenheidskalender en stap dit jaar over de
eenheidsgrenzen, ga ontmoeting tegemoet!

FOS OPEN SCOUTING ONLINE
Uiteraard zijn we ook op het wereldwijde
web te vinden. Via verschillende kanalen
kom je bij FOS Open Scouting terecht.
De website / Op de website kan je info vinden over verschillende thema’s. Daarnaast
heeft ook elke eenheid een eigen pagina
waar je contactgegevens en evenementen
kan plaatsen. Hou zeker deze pagina goed
up-to-date als je wil dat je eenheid gevonden kan worden. Voor meer info over het inloggen op de website; mail communicatie@
fos.be
www.fosopenscouting.be
FOS WIKI / AAARGH! Is ledenwerving voor
jou een moeilijk werkwoord? Adem dan diep
in en uit en lees eerst wiki.fos.be/foswiki/
Ledenwerving. De FOS-wiki is namelijk dé
plek voor al je communicatienoden-en vragen! Iedereen kan alles wijzigen! Deze website draait dan ook enkel op input van vrijwilligers: voor een deel JaHoe!?- en TRAVO
vrijwilligers maar vooral door leiding.
www.foswiki.be

SOCIAL MEDIA

FOS Open Scouting / Dé facebookpagina
van onze organisatie. Deze pagina dient
als een uithangsbord. Heeft jullie eenheid
iets zots verwezenlijkt? Willen jullie eens
tonen welke leuke sjorringen jullie hebben
gemaakt op kamp? Deze pagina is het uithangbord van FOS Open Scouting: omdat
iedereen mag weten wie we zijn!
Wij zijn FOS Open Scouting / Vanaf dit
scoutsjaar starten we de facebookgroep:
wij zijn FOS Open Scouting. Een groep voor
elke fiere fosser. Een grote community voor
iedereen met een hart voor FOS. Hier delen
we interne zaken en laten we ook iedereen

in interactie treden met elkaar. Wil jij weten
hoe je jouw kamp duurzamer kan maken?
Ben je op zoek naar de persoon met groene
das die je tegenkwam op saamdagen? Promotie maken voor jullie fuif? Stel dan hier je
vraag aan de ‘community’. Maak zeker reclame binnen jullie eenheid om lid te worden!
Instagram / #duckface #selfie? Vanaf dit
werkjaar proberen we ook onze instagram
levendig te houden. Willen jullie met de eenheid onze instagram kapen? Contacteer
dan communicatie@fos.be en deel je story!
Vergeet ons ook niet te vermelden in jullie
communicatie: @fosopenscouting #wildvanfos.

AAN DE SLAG MET DE HUISSTIJL
FOS Open Scouting liet een update van de
huisstijl uitvoeren. We wilden niet de stijl
volledig veranderen, noch het logo. Maar
deze aanvullen met een extra kleuren en een
nieuwe omkadering (icoontjes, patronen,
sjablonen, ...). Ook jullie kunnen met deze
huisstijl aan de slag gaan!
Alle informatie omtrent de huisstijl kan je
terugvinden op huisstijl.fosopenscouting.be.

LEDEN WERVEN & BEHOUDEN
Wild van FOS Open Scouting? Laat het
aan de wereld weten! Schreeuw het (zeker)
in september van de daken en zorg dat zo
veel mogelijk nieuwe kinderen, jongeren en
– waarom niet – nieuwe leiding de weg vinden naar jouw eenheid! Maak toffe foto’s en
filmmateriaal (instagram, vine, facebook, …)
en post die met #wildvanfos op social media. In september lanceren we de compilatiefilm!
Gratis ledenwervingspakket!
Een #WildvanFOS-pakket op maat van jouw
eenheid met gratis postkaartjes, posters,
stickers en personaliseerbare infoblaadjes.
Ideaal om op te hangen, personaliseren en
uit te delen. Voor de doelgroep -12, +12 & leiding. Ben je een seascouts? Ook voor jouw
eenheid hebben we ledenwervingsaffiches in
thema.
Meer info: fosopenscouting.be/thema’s/ledenwerving
Als je nieuwe leden werft, heb je er niet veel
aan als die nieuwe leden na twee weken alweer afhaken. Je moet dan ook voldoende

aandacht schenken aan onthaal en opvolging, zodat ze de overstap naar definitief
lid maken. En ook de huidige leden leg je
best in de watten. Hoe je dat doet lees je op
wiki.fos.be/foswiki/ Ledenbehoud

TOON DAT JULLIE ER ZIJN
Voor leuke spelletjes, voelbaar enthousiasme & bevlogenheid moet je zelf zorgen. Met
enkele zaken om je stand/lokaal op te vrolijken kunnen we je alvast wél helpen:
x Lange banner FOS Open Scouting
x Windbanners van FOS Open Scouting
x Buttonmachine
x Sjorbamboe
x FOS-drinkbekers
Vind het aanbod op de achterkant
van deze fiche terug. Reserveer ze via
info@fosopenscouting.be
Meer info op
fosopenscouting.be/uitleendienst

OUDERCOMMUNICATIE
Informeer de ouders
Nieuwe ouders verwelkom je met de ouderfolder. In die gratis folder wordt uitgelegd
wat FOS Open Scouting is, hoe het met
verzekeringen zit, waarom we een uniform
dragen.
Bestel de gratis folder op fosshop.be/ledenwerving
Oudercommunicatie
Als eenheid heb je er alle belang bij om een
goede relatie op te bouwen met de ouders.
Met een goede communicatie kom je al een
heel eind ver. Op de FOS-Wiki vind je 10 tips
om voortaan nog beter te communiceren
met de doelgroep ouders.
Lees meer op wiki.fos.be/foswiki/

HEB JE FACEBOOK?
Dan is het nu de moment
om lid te worden van

WIJ ZIJN
FOS OPEN SCOUTING
dé groep voor alle
FIERE FOSSERS

