JOTA-JOTI 2015
1e JOTA-JOTI bulletin

Beste JOTA-JOTI organisatoren!
Ik kan me voorstellen dat julie nog niet aan de JOTA-JOTI denken. De zomer is nog maar net
begonnen en als de JOTA-JOTI begint is het alweer herfst. Toch zijn we al druk bezig om wederom
een onvergetelijke JOTA-JOTI te organiseren. We hopen dan ook dat jullie weer massaal meedoen dit
jaar. Want wat wij ook verzinnen aan activiteiten, zonder deelnemers wordt het een erg saaie JOTAJOTI.
De inschrijving is dit jaar al eerder begonnen dan de afgelopen jaren en loopt dit jaar tot 15
september. Maar waarom wachten, of je nu inschrijft of pas half september maakt weinig uit en je
loopt dan niet de kans dat je het vergeet.
Wij wensen jullie veel succes met de voorbereidingen van de zomerkampen en de JOTA-JOTI. Voor
het allerlaatste nieuws houd je de JOTA-JOTI website in de gaten: www.jota-joti.nl of volg je ons via
de social media op Twitter (@jotajoti_nl) en Facebook (www.facebook.com/JOTAJOTINL)

Beste zendamateurs!
Dit informatiebulletin is niet alleen voor de Scouts bedoeld, maar ook voor u als zendamateur. U hebt
dit eerste bulletin van ons ontvangen of het gedownload van de JOTA-JOTI website. Daar zijn we heel
blij mee want dat betekent dat u belangstelling heeft voor de JOTA-JOTI en voor wat scouts en
jongeren willen doen met communicatie en techniek. De JOTA-JOTI en vooral de JOTA kunnen niet
zonder de hulp van zendamateurs zoals u. Scouts en leiding kunnen uw hulp goed gebruiken. Denk
daarbij dan niet alleen aan zenders, antennes, solderen, verbindingen maken maar ook eens aan Wifi
en hoe computers een belangrijke rol spelen bij zendamateurs. Nieuwe technieken zoals PSK, WSJT
of WSPR maken communicatie mogelijk op een manier die de jeugd aanspreekt! Chatten? Maar dan
via de radio. Wij willen u graag uitdagen om met moderne communicatietechnieken een nieuwe impuls
te geven aan de JOTA-JOTI. Scouts willen graag “een boom opzetten” en daar kunt u een belangrijke
rol bij spelen.
Wanneer u al mee helpt bij een scoutinggroep dan wensen wij u veel plezier toe met de
voorbereidingen voor de JOTA-JOTI. Helpt u (nog) niet mee dan nodigen wij u graag uit om contact
met ons op te nemen zodat wij u in contact kunnen brengen met een scoutinggroep bij u in de buurt.
Ook u wensen we veel plezier met de JOTA-JOTI.
Tot in oktober op de JOTA-JOTI 2015.
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Plaats en tijd
De JOTA-JOTI is, zoals elk jaar, in het derde volle weekend van oktober. In 2015 is dat 16 t/m 18
oktober. In Nederland start de JOTA-JOTI op vrijdagmiddag om 12:00 uur lokale tijd waarna er om
22.00 uur een speciale openingsuitzending is. De JOTA-JOTI duurt tot zondag 24:00 uur.

Inschrijven voor de JOTA-JOTI
De JOTA-JOTI is voor Scoutinggroepen van Scouting Nederland. De inschrijving voor de JOTA-JOTI
is in mei gestart en eindigt op 15 september. Inschrijven kan via de JOTA-JOTI website op www.jotajoti.nl. Hier vind je ook de deelnemersvoorwaarden van de JOTA-JOTI. Voor vragen over de
inschrijving kunt u terecht bij inschrijving@jota-joti.nl.

Kosten
Ondanks dat alles duurder wordt zijn de inschrijfkosten voor de JOTA-JOTI dit jaar gelijk gebleven.
De kosten voor deelname aan de JOTA-JOTI zijn 30 euro.
Groepen die alleen deelnemen aan de JOTI betalen 17,50 euro.

Thema
Ook dit jaar zijn we weer druk bezig om uitdagende spellen te verzinnen die passen in het thema “zet
eens een boom op”. Zodra er meer over bekend is vind je dit op onze website.

Bijzondere roepletters bij de JOTA
Wanneer je meedoet aan de JOTA kan de zendamateur gebruik maken van bijzondere roepletters.
Bijzondere roepletters kunnen bijvoorbeeld uitdrukking geven aan een bijzondere gelegenheid zoals
het 25-jarig jubileum van je scoutinggroep. Bijzondere roepletters kunnen voor sommige
radiozendamateurs ook heel interessant zijn, het risico is er dan wel dat de aandacht hierdoor afgeleid
wordt van de Scouts en daarvoor zijn de bijzondere roepletters niet bedoeld. Wanneer je overweegt
om samen met een radiozendamateur bijzondere roepletters te gaan gebruiken sta dan eens stil bij de
vraag waarvoor je aan de JOTA mee doet. Wanneer jullie hebben besloten bijzondere roepletters te
gaan gebruik dan is de Landelijke JOTA-JOTI organisatie graag bereid ze te registreren en een /J toe
te kennen.
Bijzondere roepletters vragen wel wat meer aandacht van de organisatie van de JOTA-JOTI. Daarom
willen wij, bij gebruik van bijzondere roepletters, een kopie van de toestemming van het Agentschap
Telecom voor het gebruik van deze speciale roepletters ontvangen. Dit doe je via een e-mail aan
inschrijving@jota-joti.nl nadat je bent ingeschreven voor de JOTA-JOTI.
Ook zijn er groepen die graag verenigingsroepletters (begint met PI) willen gebruiken. Dat is ook geen
probleem, maar dan willen we graag weten dat de beheerder van die roepletters je toestemming heeft
gegeven om ze te gebruiken. Deze toestemming stuur je ook naar inschrijving@jota-joti.nl nadat je
jouw groep ingeschreven hebt.

SSTV
SSTV (Slow Scan TeleVisie) wordt door zendamateurs gebruikt om foto’s over te sturen. Hiermee kan
in enkele minuten een foto in redelijke kwaliteit worden overgestuurd via de radio. Dit kan een leuke
toevoeging zijn op de normale verbindingen die scouts maken via de radio; de scouts kunnen tijdens
of na het contact met een andere groep een foto van henzelf verzenden via SSTV. We willen dit ook
gaan gebruiken bij PA6JAM/J; meer informatie lees je zodra dat bekend is via onze website en volgt
ook in het 2e bulletin.
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JOTI – IRC
Net als andere jaren verzorgt ScoutLink tijdens de JOTI het IRC netwerk

Ook dit jaar is er weer aangepaste IRC software beschikbaar. Deze software maakt het mogelijk om
snel, zonder enige kennis van IRC, verbinding te maken met het ScoutLink IRC netwerk.
De JOTImIRC versie van 2015 hoeft niet geïnstalleerd te worden en is geschikt voor zowel groepen
als individuele Scouts. Alle bekende features van JOTImIRC zoals het aan passen aan ruimtes met
veel of weinig licht, gebruik van grote of kleine letters, is eenvoudig door de Scout zelf aan te passen.
Mocht je je gesprekspartner willen bedanken dan kun je hem ook nog een virtueel insigne geven.
Deze JOTImIRC heeft koppelingen naar de bekende sociale media zoals Twitter en Facebook en
vanaf dit jaar zit er ook een optie om de gegevens van je gesprekspartner te kunnen zien. Er komt ook
een mobiele versie van voor de smartphone en een Linux-versie. De versie voor Android kun je al
downloaden in Google Play (http://ow.ly/OupNF).
De JOTImIRC 2015 zal in het begin van het nieuwe scoutingseizoen te downloaden zijn van de JOTAJOTI website www.jota-joti.nl. We kondigen dit aan via de website en social media.

De Scouting App
Naast een spetterende website en goede “offline-communicatie” met jeugdleden, ouders en
vrijwilligers van de landelijke JOTA-JOTI organisatie wordt mobiele communicatie de komende tijd
steeds belangrijker. De enige echte Scouting App kon dan ook niet uitblijven. Voor de Landelijke
JOTA-JOTI organisatie biedt de App een te gek extra communicatiemiddel waarmee je jeugdleden,
groepsleiding, vrijwilligers en misschien zelfs wel nieuwe leden kunt bereiken.
Heb je hem al? Download de App vandaag nog van Google Play (http://ow.ly/OurN4) of de Apple
store (http://ow.ly/OurJv) en voeg JOTA-JOTI toe in deze App. Je ontvangt dan als eerste alle
informatie over de JOTA-JOTI.

Elektronicabouwpakketje
Ben je bang voor vleermuizen? Of vind je ze juist leuk? Dit jaar kun je de BAT-Detector gaan bouwen.
Het lampje op het kitje laat je zien wanneer er een vleermuis in de buurt is, en sluit je een
hoofdtelefoon of “oortje” aan (wordt niet meegeleverd) dan kun je de vleermuisgeluiden ook horen. En
misschien zijn er nog wel meer ultrasone dingen te vinden die je hoorbaar en zichtbaar kunt maken
met je BAT-detector.
Het kitje werkt op een 9V batterij en gaat waarschijnlijk € 4,85 kosten.
Meer informatie binnenkort via kitbuilding.org.
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Naambandjes en badges
JOTA-JOTI Naambandjes: dit jaar worden ook weer de bekende naambandjes aangeboden op de
website www.kitbuilding.org en de prijs is nog steeds hetzelfde als in vorige jaren: € 2,00 per 10 stuks
Zoek je nog naambandjes van JOTA-JOTI uit afgelopen jaren, dan kan de Service Kring JOTA-JOTI
je daar wellicht ook nog aan helpen via dezelfde website.
JOTA-JOTI Thema-Jaarbadge:
Dit jaar komt de Service Kring JOTA-JOTA ook met een mooie
badge van het logo van dit jaar.
Kijk op de webshop van de servicekring JOTA-JOTI op
www.kitbuilding.org voor meer informatie.

JOTA-JOTI verzekering 2015
Elk jaar slepen enthousiaste zendamateurs en medeleiding voor vele tienduizenden euro’s aan
apparatuur en spullen naar het scoutingclubhuis. Dat dat heel soms niet goed afloopt moge duidelijk
zijn. Juist voor die gevallen heeft Scouting Nederland de JOTA-JOTI verzekering.
Voor een paar euro heb je er zorg voor gedragen dat wanneer het echt mis gaat de benadeelde
schadeloos gesteld wordt.
De JOTA-JOTI verzekering kan alleen afgesloten worden via internet door leden van Scouting
Nederland en kan afgesloten worden vanaf september. Op de JOTA-JOTI website staat de laatste
informatie en kun je de link vinden naar het formulier.

Sociale media
Lukt het niet om elke dag op de website te kijken of er wat nieuws is? Dat begrijpen wij goed, als er
nieuwe informatie is maken we dat ook via de sociale media bekend maken, je kunt ons vinden op:
Twitter:
Facebook:

@jotajoti_nl ( hashtag: #jotajoti )
https://www.facebook.com/JOTAJOTINL

Zorg er voor dat je bij jullie inschrijving ook doorgeeft welke sociale media jullie gebruiken, dat maakt
het een stuk makkelijker om andere groepen te vinden!
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Rayon JOTA-JOTI adviseurs
De landelijke JOTA-JOTI organisatie heeft voor
groepen die mee doen aan de JOTA-JOTI 14
adviseurs klaar staan. Deze Rayon JOTA-JOTI
Adviseurs (RJJA) zijn vrijwilligers met veel ervaring
op het gebied van de JOTA en JOTI en zij kunnen
je helpen bij de voorbereidingen of wanneer je op
zoek bent naar een zendamateur.
Heb je een probleem of vraag en kun je het
antwoord niet op de website vinden, neem dan
contact op met de RJJA van jouw rayon. Jouw
adviseur kun je bereiken via het e-mail adres met
de letter van jouw rayon: bijvoorbeeld:
"rayon.[rayon-letter]@jota-joti.nl" wordt
rayon.Z@jota-joti.nl.
In elk rayon zitten een aantal Scoutingregio’s.
Zoek jouw regio op in het kaartje hiernaast

Rayon

Adviseur

Telefoon (optioneel)

rayon A

Frans Legdeur

06-50251245

rayon B

Lute van de Bult

06-16726395

rayon C

Eric Jan Geertsen

06-40778331

rayon D

Vacant (belangstelling? solliciteer, kijk op www.jota-joti.nl)

info@jota-joti.nl

rayon E

Vacant (belangstelling? solliciteer, kijk op www.jota-joti.nl)

info@jota-joti.nl

rayon F

Martin Cohn

074-2420100

rayon G

Jaap Moerman & Henk Kleingeld

010-4425128

rayon H

Maarten Ouwenhand

0345-650411

rayon I

Vacant (belangstelling? solliciteer, kijk op www.jota-joti.nl)

info@jota-joti.nl

rayon J

Bram de Graaf

06-55515572

rayon K

Edwin Janssen

-

rayon L

Eric Post

0499-310930

rayon M

Emile Rutten

045-5711477

rayon N

Arno Bottema

-

Bij je inschrijving kan je aangeven of je hulp van de RJJA wilt hebben. Hij zal dan na inschrijving
contact met je opnemen.
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Vragen die niet in dit bulletin staan?
We hopen dat we jullie weer hebben kunnen bijpraten met de laatste nieuwtjes en informatie zodat je
kunt starten met de organisatie van de JOTA-JOTI 2013.
Mocht je nog vragen hebben die niet beantwoord worden in dit bulletin, neem dan gerust contact met
op met de Landelijke JOTA-JOTI organisatie:
● Algemene vragen: info@jota-joti.nl
● JOTA-vragen: jota@jota-joti.nl
● JOTI-vragen: joti@jota-joti.nl
● Bouwpakketten en naambandjes: service@jota-joti.nl
● Inschrijving: inschrijving@jota-joti.nl
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