Giới Thiệu

Hội Ðồng Hướng Ðạo Việt Nam
Santa Clara
Thời Kỳ Phôi Thai - (1987 – 1994):
Hội Ðồng HÐVN Santa Clara được các trưởng trong vùng gợi ý từ khoảng 1984 và đến năm
1987 được c hính thức ra đời với sự công nhận của Hướng Ðạo Hoa Kỳ, Châu Santa Clara.
Trong thời gian của sự khởi hành này, Hội đồng vẫn c òn nhiều giới hạn về mặt sinh hoạt vì
lẽ đây c ũng là thời gian bắt đầu c ho HÐVN trong Châu, c ác đơn vị không nhiều, mọi việc
đều mới mẻ.
Thời gian này Hội đồng c ó 3 đơn vị: Liên Ðoàn Diên Hồng, Liên Ðoàn Ra Khơi, Thiếu Ðoàn
Lê Văn Duyệt phát triển thành liên đoàn.
Trong suốt những năm từ 1991 c ho đến 1994, Hội đồng c hỉ c ó những sinh hoạt thật thầm
lặng, các sinh hoạt HÐ nổi bật trong vùng hầu hết là ở các đơn vị.
Sinh hoạt chính:
Tuy ở thời kỳ phôi thai nhưng Hội Ðồng c ũng có những hoạt động đáng kể:
Cùng Liên Hội Người Việt Quốc Gia Bắc Cali điều hành Hội Tết hàng năm, kể từ năm 1982.
Năm 1987, tổ chức trại Ðồng Tâm 2 tại Camp Stuart, Saratoga.
Năm 1989, tổ chức trại Ðồng Tâm 3 tại Camp Chesebrough. Trại này là thí nghiệm cho mô
thức điều hành trại Thẳng Tiến 3, sẽ được tổ chức vào năm kế tiếp, 1990. Tổ chức khóa
huấn luyện cơ bản chính thức theo thủ bản của HÐ Hoa Kỳ cho trưởng HÐVN trong vùng.
Năm 1990, tổ chức trại họp bạn HÐVN quốc tế Thẳng Tiến 3 tại Santa Cruz Mountain vào
tháng 7, kỷ niệm 60 năm thành lập phong trào.
Năm 1994, LÐ Lạc Hồng ra đời, sinh hoạt tích cực với Hội đồng.

Thời Kỳ Phát Triển - (1995 – hiện tại):
Năm 1995, các đơn vị hiện hữu lớn mạnh.
Nhận thấy có nhu c ầu mới, Hội đồng bắt đầu chuyển mình, tăng c ường hoạt động ngỏ hầu
đáp ứng được những nhu cầu sinh hoạt c hung c ho HÐVN trong Châu. Các đại diện đơn vị
được triệu tập và c ùng nhau thảo luận, lên kế hoạc h phát triển sinh hoạt Hội đồng. Ðiều
lệ, thể thức bầu cử c hủ tịc h Hội đồng được soạn thảo, tuy c òn đơn sơ nhưng là nền tảng
vững c hắc cho sự phát triển Hội đồng ở những năm kế tiếp.
Các sinh hoạt nổi bật:
Hàng năm vẫn giúp điều hành Hội Tết tại San Jose và tổ c hức Ngày Hướng Đạo Việt Nam.
Tham gia những sinh hoạt lợi ích cho cộng đồng Việt Nam tại địa phương. Yểm trợ sinh
hoạt c ủa Hội Ðồng Trung Ương - HÐVN.
Năm 1996, tổ chức khóa huấn luyện trưởng cơ bản.
Năm 1998, tham dự trại họp bạn Thẳng Tiến 6 tại Washington DC. Hội Đồng lãnh trách
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nhiệm điều hành tiểu tại Thiếu.
Năm 1999, LÐ Hướng Việt được thành lập. Tổ chức khóa Huấn luyện cơ bản.
Năm 2000, tổ chức trại họp bạn quốc tế HÐVN, kỷ niệm 70 năm thành lập phong trào.
Năm 2001, chào mừng Làng Bách Hợp Bắc Cali vào sinh hoạt với Hội đồng.
Năm 2002:
Thanh đoàn Trần Quốc Tuấn ra đời.
Hội đồng tu chính nội lệ, tăng cường sinh hoạt.
Tổ chức khóa huấn luyện cơ bản theo Thủ Bản mới của BSA.
Tham dự trại họp bạn Thẳng Tiến 7 tại Houston, Texas và trại Liên Kết 8 tại miền
nam Cali.
Năm 2003:
Thanh đoàn Trần Quốc Tuấn phát triển thành liên đoàn Bách Việt.
Tăng cường một số phần hành trong Ban Thường Vụ để đáp ứng với nhu cầu mới.
Thực hiện Website cho Hội đồng.
Bắt đầu phát hành bản tin mỗi 3 tháng.
Tháng 3 năm 2003, Liên Đoàn Hoa Lư ra đời và tham gia sinh hoạt với Hội Ðồng.
Năm 2004:
Liên Đoàn Rạng Đông được thành lập và có nhiều đóng góp cho sinh hoạt của Hội
Ðồng.
Tổ chức khóa huấn luyện cơ bản BSA, khoá Quản Trò Quản Ca.
Cuối năm, Hội Đồng bắt đầu có sự liên lạc với Nữ Hướng Đạo Santa Clara.
Năm 2005:
Tổ chức lần đầu tiên Ngày Thể Thao-" Olympics Day".
Đại diện cho Châu Hướng Đạo (BSA) địa phương tham gia "Ngày khánh thành công
viên Guadalupe Park"
Tổ chức Khoá huấn luyện trưởng cơ bản BSA,
Tổ chức Khoá Quản Trò Quản Ca,
Tổ chức Khoá Huấn Luyện Đội Trưởng Đội Phó.
Thành lập Toán Huấn Luyện Người Việt cho Nữ Hướng Đạo Santa Clara
Mở rộng thêm các hoạt động để bao gồm chương trình Nam và Nữ HĐ.
Thảo luận Tu chỉnh nội lệ, đăc biệt phần thành viên nới rộng thêm các đơn vị Nữ và
điều kiện ghi danh và tham gia sinh hoạt với hội đồng.
Năm 2006:
Tháng Giêng: Tổ chức các khóa: (GS) - Orientation - Basic Leader - Junior Level Cadette/Senior Level Training
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