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De organisatie
Dit jaar alweer voor de 44e keer wordt er door Stichting Jeugdvakantie
Week Beuningen bouwweek georganiseerd. 3 dagen lang bouwen de
kinderen van 09.00-16.00 op het terrein van de Scouting Beuningen
aan de mooiste hutten. Naast het bouwen worden er op het terrein
diverse andere activiteiten aangeboden.
Deze bouwweek is bedoeld voor alle basisschoolleerlingen vanaf 6
jaar t/m 12 ( groep 8).
Elk jaar wordt de Jeugdvakantieweek Beuningen door een aantal
vaste vrijwilligers georganiseerd.
Hieronder treft u een overzicht waarin staat vermeld wie waarvoor
verantwoordelijk is. Heeft u vragen of suggesties kunt u altijd één van
ons aanspreken.
Bestuur
Voorzitter & Materieel
Vice-voorzitter & Kinderen & Vrijwilligers
Animatie
Financiën sponsoring & PR
Catering
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Tim van de Coevering
Marinka Beurskens
Mireille Huiskens
Maaike van de Zande
Marianne Huiskens

Algemeen
Hoe zit de dagindeling er tijdens de JVWB uit.
08.45 - 09.00

Aankomst vrijwilligers, hutbegeleiders en kinderen.

09.30

Opening van de dag in de grote tent en start bij de hutten

10.00

Alle activiteiten tenten en het activiteitenveld gaat open

11.00

Pauze met drank en versnapering

12.00 – 13.00

Alle activiteiten tenten en het activiteitenveld gaan dicht
Ivm lunchpauze.

14.00

Pauze met drank en versnapering

15.30

Alle activiteiten tenten en het activiteitenveld gaan dicht
Afsluiting in de grote tent

16.00

Einde van de dag.

Iedere dag wordt er voor een afwisselend programma gezorgd naast het
bouwen van de hutten. In het algemeen staat de dinsdag voor het bouwen van
de hutten in het thema, woensdag de aankleding en donderdag komt de jury
langs dan is het de puntjes op de I zettten.

Algemene informatie
De Jeugdvakantieweek draait op vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen
ervoor kiezen om een halve dag, een hele dag of meerdere dagen te
komen helpen. Hieronder staan de verschillende taken voor
vrijwilligers. Uiteraard zijn er ook combinaties mogelijk. Samen
kunnen we iets bedenken dat bij u past! Voor al uw vragen over
vrijwilligers tijdens de bouwweek kunt u terecht bij Mirte, Marinka en
Anoeshka via vrijwilligers@jvwb.nl.
Aan het begin van de dag melden vrijwilligers zich in bij het centrale
meldpunt. Hier krijgen ze een rood shirt en een badge met naam en
functie.
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Algemeen
Catering
In de keuken wordt de lunch klaargemaakt en wordt er de hele dag
gezorgd voor drinken! Rond het middaguur wordt de lunch gehaald
door alle kinderen en daarna wordt alles opgeruimd en klaargezet
voor de volgende dag. De ochtendshift begint om 8.45 uur en de
middagshift om 11.30 uur. Het aanspreekpunt voor deze vrijwilligers
is Marianne.
Knutseltent
Naast villa knap en stoer wordt geknutseld, geschilderd, er worden
proefjes gedaan en nog veel meer! De vrijwilligers verzorgen de
materialen die de kinderen nodig hebben en begeleiden de
activiteiten. De ochtendshift begint om 9.45 uur en de middagshift
om 12.30 uur.
Hutten
De hutbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de aanwezigheid en
veiligheid van de kinderen in de groep. Ze mogen een klein handje
meehelpen met bouwen en gaan met de kinderen mee naar
activiteiten en de lunch. De ochtendshift begint om 8.45 uur en de
middagshift om
11.45 uur. De aanspreekpunten voor deze vrijwilligers zijn Mirte,
Marinka en Anoeshka.
Villa Knap & Stoer
In Villa Knap & Stoer wordt geschminkt, haren worden gevlochten,
neptattoos worden gezet, nagels worden gelakt en er is een relaxhoek. De ochtendshift begint om 9.45 uur en de middagshift om 12.30
uur. De aanspreekpunten voor deze vrijwilligers zijn Mireille en Lisa.
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Algemeen
Activiteiten
Op het activiteitenveld worden met name vanuit de scouting spellen
georganiseerd. Denk aan een survivalparcours, pionieren en zelf je
eigen snacks maken boven een heus kampvuur! De ochtendshift
begint om 9.45 uur en de middagshift om 12.30 uur. Het
aanspreekpunt voor deze vrijwilligers is Max.
Informatieavond
De informatieavond is verplicht voor alle vrijwilligers. Indien u niet
kunt komen, mail dan tijdig naar vrijwilligers@jvwb.nl. Tijdens deze
infosessie krijgt u het laatste nieuws te horen, worden het bestuur en
de coördinatoren voorgesteld en krijgt u een rondleiding over het
terrein.
De informatiebijeenkomst is op maandagavond 13 augustus om
20.00 uur op Scouting Beuningen.
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Praktische zaken
Parkeren
Wij adviseren u om op de fiets te komen. Er is slechts beperkte
parkeergelegenheid.
Als u met de auto de kinderen komt afzetten, kunt u uw kinderen
laten uitstappen langs de Reekstraat. Hier zullen tevens
verkeersregelaars staan. Let op, hier mag men niet kort parkeren.
Dit is enkel een Kiss & Ride route.
Als u uw auto (kort) wilt parkeren dan kan dit in het verlengde van de
Reekstraat waar normaal een fietspad is. Hier wordt het paaltje
tijdelijk omlaag gedaan en mag alleen geparkeerd worden aan de
rechterkant. U krijgt dan een parkeerkaart die u achter de ruit moet
plaatsen. Hier is maar een beperkt aantal plaatsen.
Mocht u vrijwilliger zijn en wilt u uw auto de hele dag parkeren, dan
kunt u dit het beste doen bij de parkeerplaats van zwembad De
Plons. Hierbij moet u rekening houden met een aantal minuten
lopen.
Parkeren in de Reekstraat bij de ingang is niet toegestaan.
T-shirts
Alle vrijwilligers dragen een T-shirt van de Jeugdvakantieweek. Er
zijn drie kleuren die verschillende functies aangeven.
Groen
Het bestuur
Blauw
De coördinatie
Rood
Alle vrijwilligers
Het bestuur en de coördinatie zijn de aanspreekpunten voor de
vrijwilligers. Deze mensen zijn er voor jou! Blijf niet met problemen
en/of ergernissen rondlopen, maar bespreek deze. Alleen dan
kunnen we ze proberen op te lossen!
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Praktische zaken
Kleurcodering hutten
Dit jaar hebben de hutten van de Jeugdvakantieweek weer een
kleurcodering. De hutten worden verdeeld in vier groepen: rood,
blauw, groen en oranje. Hierdoor zijn de hutten makkelijker in
groepen om te roepen en in te delen. De precieze hutnummers bij de
kleuren zijn bekend zodra we het aantal hutten weten van dit jaar.
EHBO
De EHBO bevindt zich naast het centrale meldpunt. Hier kan
iedereen terecht voor verwondingen, ziekmeldingen of andere
lichamelijke problemen.
Bij twijfel vervoer het slachtoffer nooit. Blijf bij het slachtoffer en
laat iemand anders de EHBO waarschuwen.
Alle gegevens van de kinderen zijn opgenomen in een dossier.
Belangrijke gegevens zoals medische gegevens (allergieën,
medicijnen, diëten enz.) staan ook op de persoonlijke badge.1 Neem
bij twijfel altijd contact op met de EHBO.
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Gegevens worden niet aan derden verspreid.

Gevonden voorwerpen
Het komt regelmatig voor dat de kinderen spullen verliezen tijdens de
Jeugdvakantieweek. Als je iets kwijt bent, kun je dit doorgeven bij de
rood/witte tent. Hier noteren we je naam en telefoonnummer en als
het gevonden is, neemt de Jeugdvakantieweek contact met je op.
Jongerencamping
Elk jaar is er naast de Jeugdvakantieweek ook een
jongerencamping. Dit is voor jongeren die eigenlijk te oud zijn om
mee te bouwen, maar die het wel nog steeds superleuk vinden om
erbij te zijn. Zij helpen overdag mee als vrijwilliger bij de
Jeugdvakantieweek en daarbuiten worden er activiteiten
georganiseerd voor hen.
Kijk voor meer informatie op www.jvwb.nl/jongeren.
Waar zijn we naar op zoek?
 Natuurlijk zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers die ons
kunnen komen helpen. Zonder vrijwilligers is er geen
Jeugdvakantieweek!
 De Jeugdvakantieweek is op zoek naar sterke mensen die
willen helpen met het opbouwen van de Jeugdvakantieweek
op zondag 12 augustus en maandag 13 augustus.
 Natuurlijk moet er na deze geweldige week ook weer op
vrijdag 17 augustus afgebouwd worden. Iedereen die ons
kan helpen, kan zich opgeven! Wij hopen op veel hulp, al is
het maar een uurtje; geef u op via onze website. Vele handen
maken licht werk!
 De Jeugdvakantieweek is op zoek naar enthousiaste mensen
die graag in de organisatie van de Jeugdvakantieweek willen.
Bent u enthousiast en lijkt het u leuk om iets meer te
betekenen voor de Jeugdvakantieweek? Laat het ons weten!
Mail naar voorzitter@jvwb.nl.
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Omgangsregels kinderen
De Jeugdvakantieweek wil graag dat de kinderen zich prettig en veilig voelen
bij de Jeugdvakantieweek en dat iedereen op een fijne manier met elkaar
omgaat. Daarom heeft de Jeugdvakantieweek omgangsregels voor de
kinderen gemaakt voor een leuke, open en veilige sfeer.
Iedereen is anders, maar iedereen telt mee. Ook als iemand zich anders
gedraagt of er anders uitziet, behandel je hem of haar met respect!
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Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. Als
iemand iets niet wil, dan mag dat. Ik doe het dan niet tóch.
Ik val de ander niet lastig.
Ik maak geen spullen van anderen kapot of kwijt.
Ik ben in onze club misschien belangrijk, maar daardoor heb ik
niet meer rechten dan anderen. Ik dwing iemand anders niet
mijn zin te doen.
Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen
over anderen.
Ik negeer de ander niet. Als iemand me iets wil vragen of met
me wil praten, dan kan dat. Ik draai me dan niet om en loop niet
zomaar weg.
Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet,
ik neem geen wapens, drugs of alcohol mee.
Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak een ander niet tegen
zijn of haar wil aan.
Ik stel geen opdringerige vragen en maak geen nare of pijnlijke
opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar
hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om
hulp.
Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en
spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan en meld het
bij het bestuur of coördinatie.

Omgangsregels kinderen
Gedragscode vrijwilligers
Naast de omgangsregels voor de kinderen, is er ook een gedragscode voor
de vrijwilligers.
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De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer
waarbinnen de kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen.
De vrijwilliger onthoudt zich ervan de kinderen te behandelen op een
wijze die hem/haar in hun waardigheid aantast.
De vrijwilliger dringt niet verder door in het privéleven van de
kinderen dan functioneel noodzakelijk is.
De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering
en misbruik ten opzichte van de kinderen. Alle seksuele handelingen,
contacten en relaties tussen vrijwilliger en kind tot 18 jaar zijn onder
geen enkel beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel
misbruik.
De vrijwilliger heeft de plicht de kinderen naar vermogen te
beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en
seksueel misbruik en zal er actief op toezien dat de gedragscode
door iedereen die bij de kinderen betrokken is, wordt nageleefd.
Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is
met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel misbruik, is
hij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur van
Jeugdvakantieweek Beuningen.
In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij
twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het
binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de
gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden
met het bestuur van Jeugdvakantieweek Beuningen.

HUISREGELS




Er mogen geen spijkers in de bomen worden geslagen.




De kinderen mogen tijdens het bouwdorp het terrein niet verlaten.
Een groep bestaat uit minimaal 8 kinderen en maximaal 10
kinderen.



Kinderen moeten stevige schoenen dragen. Sandalen,
gymschoenen en laarzen zijn niet toegestaan. Er is één
uitzondering: op het luchtkussen moeten de schoenen uit.
Trek geen dure of goede kleding aan naar het bouwdorp.






Hutten mogen niet hoger dan 2,4 meter zijn.
Er mag geen elektrisch gereedschap of accugereedschap gebruikt
worden.

Kinderen hoeven geen geld mee te nemen, alles wordt verzorgd
door JvwB.
De JvwB is niet verantwoordelijk voor schade of vermissing van
kleding, sieraden, gereedschap, mobiele telefoons of andere
eigendommen.
Kinderen mogen geen wapens, drugs of alcohol meenemen of
nuttigen.






Iedere deelnemer moet verzekerd zijn voor ziektekosten en WA.
Meedoen aan het bouwdorp is op eigen risico.




Gooi afval netjes weg in de daarvoor bestemde prullenbakken.
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Kinderen zijn verplicht hun T-shirt aan te houden i.v.m. de zon.
Er wordt geen ruzie gemaakt. Als er problemen zijn, ga je naar de
leiding toe.
Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein tijdens de JvwB.
Achter het terrein is een veld voor huisdieren dat toegankelijk is
en blijft.
Als ouder/verzorger mag u de kinderen helpen. Hutten die
duidelijk door een ouder/verzorger zijn gemaakt, vallen buiten de
prijzen!

Waar zorgt de organisatie voor:
Eten voor de hele dag; drinken, lunch, fruit en wat lekkers.
Spijkers en schroeven
Verf, papier en andere materialen om de hut mee te versieren.
Waar moet je zelf voor zorgen:
Het inschrijfbewijs (mee te nemen op dinsdagochtend).
Beschermingsmiddelen tegen de zon; een pet, zonnebrand, T-shirt
e.d.
Gereedschap om te bouwen, voorzien van naam.
Kinderen mogen zelf versierspullen meenemen voor de hut. Deze
spullen moeten donderdagmiddag weer mee naar huis genomen
worden.
Kinderen mogen verkleed komen in het thema.
Als kinderen speciaal eten nodig hebben, moeten ze dit aangeven
bij de organisatie en eventueel zelf eten meenemen.
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