Informatieblad vrijwilligers
Aanwezig:
Iedereen doet mee op eigen risico. Kom elke dag ±25 minuten voor aanvang in de tent. Er is zo nog
gelegenheid om aan jullie veranderingen door te geven en als de kinderen 10 minuten voor aanvang naar
binnen komen, kunnen ze door jullie rustig opgevangen worden. Als de kinderen naar huis zijn, zal iedere
dag omstreeks 15.55 uur een korte evaluatie zijn. Jullie kunnen dan alles bespreken wat belangrijk is of
aangeven wat niet goed liep en van onze kant kunnen we ook zaken kwijt die jullie moeten weten.
Het is niet toegestaan om in of voor de tent te roken. Naast de tent is een aparte rookplek gemaakt.
Eten en drinken:
Vrijwilligers krijgen tussen de middag broodjes en koffie, thee of frisdrank kan bij de catering gevraagd
worden. Er zijn maximaal 2 broodjes per vrijwilliger beschikbaar! Ben je een supergrote eter of vind
je kaas en worst niet lekker, dan is het misschien verstandig zelf wat (extra’s) mee te nemen. De broodjes
die ’s morgens om 9.30 uur bij de catering klaarstaan, zijn bedoeld voor de mannen van de werkploeg, die
al vroeger gestart zijn.
EHBO:
Op het terrein wordt een EHBO-tent geplaatst en deze doet dienst als centrale post.
Ziekte of afwezigheid:
We rekenen altijd op jullie aanwezigheid op de opgegeven dagen. Dus kun je onverwachts niet komen of
ben je ziek, meldt dit dan zo vroeg mogelijk aan de contactpersoon voor de vrijwilligers. LET OP!: Je hebt
zelf de inspanningsverplichting om voor een vervanger te zorgen bij onverwachts niet kunnen deelnemen
aan Jeugdland. Wanneer dit niet gebeurt kunnen jouw kinderen niet (meer) deelnemen aan Jeugdland.
Vooral voor groepsleiders geldt, ga nooit weg van de groep voordat iemand anders geregeld is!
Geef die wijzigingen ook door aan de contactpersoon voor de vrijwilligers, dit in verband met het up-to-date
kunnen houden van de lijsten in geval van nood waarbij het noodplan in werking moet treden!
Button:
Tijdens de Jeugdlandweek mogen voor de veiligheid alleen de kinderen en de vrijwilligers zich op het terrein
bevinden, andere mensen zullen aangesproken en weggestuurd worden. Draag dus altijd je
vrijwilligersbutton en T-shirt, alleen dan kunnen we controleren of geen onbevoegden op het terrein
aanwezig zijn en de kinderen weten zo ook wie je bent.
Let op: Kinderen moeten hun button afdoen als ze gebruik maken van de springkussens (evt.).
Indeling vrijwilligers:
De meeste vrijwilligers worden ingezet om een groepje kinderen te begeleiden. We proberen bij elke groep
minimaal één vaste vrijwilliger te zetten, die de hele week aanwezig kan zijn. Als er zich ergens problemen
voordoen, klop dan bij de contactpersoon aan om samen te kijken hoe we een oplossing kunnen vinden.
De mensen die niet ingedeeld zijn bij de groepen, worden ingezet op alle voorkomende werkzaamheden. We
zullen altijd proberen de juiste mensen te benaderen voor het werk dat op dat moment gedaan moet
worden.
Wanneer je hebt aangegeven om bij de ondersteuningsploeg te willen dan rekenen we ook maandagmorgen
vroeg en op vrijdag na het vuur op je. Op maandag help je bij het inrichten van het hele terrein en de tent.
Op vrijdagavond wordt alles weer afgebroken en weggebracht naar de opslag.
Kom indien mogelijk zaterdag 24 augustus, tussen 10.30 en 12.00 uur, naar het ijsclubgebouw om te
horen hoe je ingedeeld bent en je button te ontvangen.
Regels met betrekking tot de kinderen:
Het ruilen van kinderen en/of vrijwilligers mag vanuit veiligheidsoverwegingen niet zelf gedaan worden! Zit
je met een probleem meldt dit dan bij de contactpersoon van de vrijwilligers. Ook hierbij geldt dat de lijsten
voor het noodplan up-to-date moeten worden gehouden!!

Ons uitgangspunt is om de kinderen een leuke week te bezorgen. Wees daarom actief in het helpen en
wacht niet af tot ze iets vragen. Het allerbelangrijkste is dat de kinderen zich prettig voelen in de groep
waarin ze zitten. Omdat we allemaal verschillende mensen zijn met verschillende ideeën en opvattingen, zal
iedereen op zijn eigen manier daar een invulling aan geven.
Wel moeten we met z’n allen op de veiligheid letten. Kinderen mogen daarom niet zagen, dit wordt op
verzoek door de aanwezige ondersteuningsgroep gedaan. De kinderen en de groepsleiders blijven tijdens de
activiteiten bij de groep waarin ze ingedeeld zijn. Bij de crea-activiteiten bekijken de groepsleiders of de
kinderen zelfstandig in de tent kunnen werken, maar er moet altijd minimaal één volwassen groepsleider
bij de hut aanwezig zijn. In de pauze mag niet aan de hut gewerkt worden, de hamers worden om half één
verzameld in de groepskist en alle materialen (verfpotjes, kwasten e.d.) moeten naar de crea-tafel worden
teruggebracht. De meeste kinderen vinden het leuk om in de hut te eten, dus als het weer het toelaat moet
je dat zeker doen.
We spreken elk jaar af dat de kinderen geen vechtspelletjes mogen doen. Dus geen hout of hamers laten
gebruiken bij schijngevechten. Meestal letten de twee kinderen die spelen wel op elkaar, maar niet op de
omstanders.
Geef kinderen uit je groep geen extra traktatie, dat is niet leuk voor de kinderen uit de andere groepen. De
voorbereidingen voor de Jeugdlandweek hebben we met een kleine groep gedaan maar tijdens de week
zelf moeten we er met z’n allen voor zorgen dat alles goed verloopt.
Willen alle groepsleiders er op letten dat de kinderen ten alle tijden hun schoenen aanhouden op het
Jeugdlandterrein (alleen uittrekken bij gebruik van springkussens).
Start op maandag voor de groepsleiders:
Maandag is altijd hectisch. De kinderen zijn zenuwachtig, nieuwe vrijwilligers zijn benieuwd hoe alles gaat
en om alles zo goed mogelijk te laten verlopen staat hieronder hoe we het op maandag geregeld hebben:
• Om 06.00 uur starten we de voorbereidingen op het terrein en in de tent, dit is dus inclusief de hulp van
de zaagvaders.
• Vrijwilligers die niet weten hoe ze ingedeeld zijn verwachten we om 12.25 uur. Meld je bij de
contactpersoon voor de vrijwilligers, bij de ingang van de tent. Weet je hoe alles gaat en hoe je
ingedeeld bent, kom dan om 12.35 uur en zorg ervoor dat je ook de andere dagen altijd een kwartier
vóór aanvang bij je groepsnummer staat, maandag dus om 12.45. Je eigen kinderen mogen al mee naar
binnen komen.
• Om 12.50 uur mogen de andere kinderen naar binnen. Bij binnenkomst zal aan hen verteld worden in
welke groep ze zitten en kunnen de kinderen het groepsnummer in de tent opzoeken om te verzamelen.
De ouders mogen hierbij nog even aanwezig zijn. De groepsleiders zitten dan al klaar om de kinderen te
verwelkomen, noteer op de groepskaart die in de groepskist ligt, dat ze aanwezig zijn en plak het
groepsnummer op de button.
• Als alle kinderen in de tent zijn, vragen we de ouders de tent te verlaten en kunnen we met ons
programma starten.
• Vooral voor de groepsleiders geldt, leer zo snel mogelijk de kinderen kennen en laat ze kennis maken
met elkaar, zodat alle kinderen aan het eind van de eerste dag weten wie bij hem of haar in de groep
zit.
Afsluiting vrijdagavond:
Het is de bedoeling dat de groepsleiders na de optocht hun groepje begeleiden tot in de tent. Dit geldt voor
alle groepen!!! We zouden jullie willen vragen de groepskratten vrijdagavond opgeruimd achter te laten.
Meenemen:
Willen jullie zelf allemaal een goede hamer meenemen want veel kinderen en vooral de kleintjes, moeten
bij alles geholpen worden. Willen de mensen die ingedeeld zijn als ondersteuning bij het timmeren zelf ook
gereedschap meenemen?
Aanvang:

Einde:

maandag: 13.00 uur

-

15.45 uur

dinsdag: 10.00 uur

-

15.45 uur

woensdag: 10.00 uur

-

15.45 uur

donderdag: 10.00 uur
vrijmarkt: 18.30 uur

-

15.45 uur
20.00 uur

vrijdag: 13.00 uur!!!!
optocht: 19.00 uur

-

19.00 uur
± 19.30 uur

aansteken vuur: na de optocht als de houtstapel klaar is

Heb je nog vragen of opmerkingen dan kun je via de website www.jeugdlandstrijen.nl altijd terecht bij
leden van onze voorbereidingsgroep:

Aanspreekpunt voor:
Leendertjan Groeneveld

-

Algemene zaken/Catering

Marjon Quartel

-

Secretariaat

Jeanet Keizer

-

Penningmeester

Petra Mast

-

Kinderen en vrijwilligers/groepsleiders

Esther Jonas

-

Vrijwilligers/groepsleiders

Marco Steenbergen

-

Tent/terrein/techniek/logistiek/veiligheid

Martijn Braaksma

-

Tent/terrein/techniek/logistiek/veiligheid

Eric Versteeg

-

Tent/terrein/techniek/logistiek/veiligheid

Eelco Fortuin

-

Tent/terrein/techniek/logistiek/veiligheid

Karin Karman

-

Programma

Lisanne IJsselstijn

-

Programma

Angelique Reedijk

-

Crea/materialen

Tot slot:
Het blijft moeilijk om alles op papier te zetten, omdat we elk jaar ons programma en afspraken aanpassen
aan de praktijk. Vooral voor nieuwe vrijwilligers geldt dat we altijd proberen een jongere of een andere
volwassene bij je te zetten die al weet hoe de Jeugdlandweek draait. Maak kennis met andere vrijwilligers
en vraag aan de mensen die al jaren meedraaien wat je nog weten wilt.
We wensen jullie allemaal een hele fijne Jeugdlandweek toe en we hopen dat het weer een geslaagde week
wordt waar we met z’n allen met veel plezier op terug kunnen kijken.
Indien je - alleen in zeer dringende gevallen - ons moet bereiken op het terrein, bel dan 06-38368506

