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Op het terrein van scouting Beuningen organiseert Stichting 
Jeugdvakantieweek Beuningen elk jaar een gezellig en actief evenement voor 
kinderen van de basisschool.  
 
Kinderen kunnen in de laatste week van de zomervakantie 3 dagen lang 
hutten bouwen  en meedoen aan diverse activiteiten. 
Dit boekje bevat de belangrijkste informatie voor de Jeugdvakantieweek 
2019. 
 
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen dan horen wij die graag! 
Wij zijn te bereiken op onderstaande e-mailadressen: 
 
info@jvwb.nl of vrijwilligers@jvwb.nl 
 
 
Bestuur Jeugdvakantieweek Beuningen 
 
Tim van de Coevering - Voorzitter & Materiële zaken 
Marinka Beurskens - Vicevoorzitter & Kinderen & Vrijwilligers 
Mireille Huiskens – Thema en activiteiten 
Maaike van de Zande - Financiën sponsoring & PR 
Marianne Huiskens - Catering

mailto:info@jvwb.nl
mailto:vrijwilligers@jvwb.nl
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Dagindeling 
08.45 - 09.00 Kinderen melden zich bij het Centraal Meldpunt 
09.30   Opening in de grote tent 
10.00  Start bouwen en alle andere activiteiten 
12.00    Lunchpauze - Activiteittenten sluiten tijdens de lunch 
13.00  Activiteitententen gaan weer open 
15.30  Activiteitententen sluiten  
15:45  Afsluiting in de grote tent 
16.00  Iedereen naar huis 
 
Parkeren 
Kom op de fiets!!! Er is beperkte parkeergelegenheid. 
Het fietspad in het verlengde van de Reekstraat (Pieckelaan) is gedurende de 
Jeugdvakantieweek ingericht als parkeerplaats. 
Parkeren kan ook op de parkeerplaats van zwembad De Plons. Je moet dan 
wel rekening houden met een aantal minuten lopen. 
Parkeren in de Reekstraat bij de ingang van de scouting is niet toegestaan. 
Hier mag je alleen kinderen uit laten stappen (Kiss & Ride). 
 
Gecertificeerde verkeersregelaars van de Jeugdvakantieweek houden toezicht 
op de kruising Pieckelaan/Reekstraat en het parkeren. 
 
Shirts 
Alle vrijwilligers dragen een T-shirt van de Jeugdvakantieweek. Er zijn drie 
kleuren die verschillende functies aangeven. 
Zwart is bestuur, blauw is coördinatie en rood zijn alle overige 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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Kleurcodering hutten 
De hutindeling is op nummer en kleurcode. De hutten worden verdeeld in 
vier groepen: rood, blauw, groen en oranje. Welke hutnummer bij welke 
kleur hoort, is pas bekend als we weten hoeveel hutten/groepen er mee 
doen. 
 
EHBO 
Tijdens de Jeugdvakantieweek zijn er gecertificeerde EHBO’ers aanwezig. Zij 
zitten in de EHBO-tent naast het Centrale Meldpunt. Hier kun je terecht voor 
verwondingen, ziekmeldingen of andere lichamelijke problemen. 
Bij ernstige verwondingen, vervoer het slachtoffer nooit. Blijf bij het 
slachtoffer en laat iemand anders  de EHBO waarschuwen. 
 
Gegevens van de kinderen zoals allergieën, medicijnen en diëten worden 
bekend gemaakt aan de hutbegeleiders en staan ook op de persoonlijke 
badge. 
 
Gevonden voorwerpen 
Ben je iets kwijt of heb je iets gevonden, meldt dit dan bij het Centraal 
Meldpunt.  
 
Jongerencamping 
Elk jaar is er naast de Jeugdvakantieweek ook een jongerencamping vanuit 
Scouting Beuningen. Dit is voor jongeren van 13 – 21 jaar. Zij helpen overdag 
mee bij de Jeugdvakantieweek en in de avond hebben zij een eigen programma. 
De jongeren kamperen op het terrein van de scouting achter de blokhut. Kijk 
voor meer informatie op  www.jvwb.nl/jongerencamping of stuur een mail 
naar jongerencamping@gmail.com 
  

  

http://www.jvwb.nl/jongerencamping
mailto:jongerencamping@gmail.com
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ALGEMENE INFORMATIE VRIJWILLIGERS 
 
Vrijwilligers kunnen een halve dag, een hele dag of meerdere dagen helpen. 
Je kunt je opgeven voor een specifieke activiteit of we zoeken samen naar 
een taak die bij je past!  Vrijwilliger worden bij de volgende activiteiten 
ingezet: 
 
Hutbegeleiding 
De hutbegeleiders begeleiden de kinderen tijdens het bouwen en zijn oa.  
verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen. Als hutbegeleider help je 
de kinderen (een klein handje) met bouwen en ga je met de (jonge) kinderen 
mee naar activiteiten. Ook begeleid je de kinderen tijdens de lunch. 
Hutbegeleiders melden zich in de ochtend om 08.45 uur bij het Centraal 
Meldpunt. Kom je alleen in de middag helpen dan meld je je om 12.00 uur.  
Coördinatoren: Marinka en Anoeshka. 
 
Catering 
Naast de koffie, thee en limonade verzorgd de catering ook de lunch. De 
lunch wordt in de ochtend klaargemaakt en tijdens de lunchpauze uitgedeeld. 
In de middag wordt alles opgeruimd en klaargezet voor de volgende dag. De 
vrijwilligers van de catering beginnen in de ochtend om 08.30 uur en in de 
middag om 11.30 uur. Coördinator: Marianne. 

 
Knutsel & Frutsel 
Vind je het leuk om te knutselen dan is de activiteitentent Knutsel & Frutsel 
iets voor jou! Hier wordt geknutseld, geschilderd en gekleurd. De vrijwilligers 
verzorgen de materialen en begeleiden de kinderen tijdens de activiteit. 
Vrijwilligers voor Knutsel & Frutsel melden zich om 09.00 uur bij het Centraal 
Meldpunt. Kom je alleen in de middag helpen dan begin je om 12:30 uur. 
Coördinator: Anita 

 
Villa Knap & Stoer 
In Villa Knap & Stoer wordt geschminkt, gevlochten, gelakt en kunnen er 
(plak)tatoeages worden gezet. Vrijwilligers voor de activiteitentent Villa Knap 
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& Stoer melden zich om 09.00 uur bij het Centraal Meldpunt. Kom je alleen in 
de middag helpen dan begin je om 12:30 uur. Coördinator: Lisa. 
 
Overige activiteiten 
Naast de activiteitententen en de bouwactiviteiten zijn er elk jaar extra 
activiteiten. Je moet hierbij denken aan een springkussen, bingo, voetbal ed.  
Op het activiteitenveld worden vanuit de scouting activiteiten georganiseerd. 
Zoals bv een survivalparcours! Vrijwilligers voor de overige activiteiten 
melden zich om 09.00 uur bij het Centraal Meldpunt. Kom je alleen in de 
middag helpen dan begin je om 12:30 uur. Coördinatoren: Iris en Max. 

 
Eten en drinken voor de vrijwilligers 
Voor de vrijwilligers is er van 09:00 – 15:00 uur gratis koffie, thee en water. 
Vrijwilligers die de hele dag meehelpen kunnen gratis mee lunchen. Voor de 
hutten geldt hierbij een maximum van 2 begeleiders. 
Kom je een halve dag helpen of ben je de 3e hutbegeleider en wil je graag 
mee lunchen? Dan is het mogelijk om in de ochtend een lunchbon te kopen 
bij het Centraal Meldpunt. 
 
Op donderdag 15 augustus hebben we ook weer onze traditionele en 
gezellige barbecue. De barbecue kost 7,50 pp (excl. drank) en is van 17.00 – 
21:00 uur. Tijdens de barbecue worden frisdrank, bier en wijn verkocht. 
Barbecue bonnen zijn tot dinsdag 13 augustus te koop. 
 
Informatieavond 
De informatiebijeenkomst voor alle vrijwilligers is op maandagavond 12 
augustus om 20.00 uur op het terrein van Scouting Beuningen.  
Tijdens deze bijeenkomst ontvang je aanvullende informatie en het laatste 
nieuws mbt de Jeugdvakantieweek. Alle bestuursleden en coördinatoren 
zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Ook is er gelegenheid om 
een rondje over het terrein te maken. 
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Jeugdvakantieweek zoekt enthousiaste aanpakkers!!! 
Net als andere stichtingen en verenigingen zijn ook wij elk jaar op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers, want zonder vrijwilligers, geen 
Jeugdvakantieweek!!!  
 
Waar zijn we naar op zoek? 
Creatieve en enthousiaste vaders, moeders, opa’s, oma’s en alle andere 
mensen die het leuk vinden om mee te helpen tijdens ons 3-daagse 
bouwweek. 
 
Maar we zijn ook op zoek naar stevige aanpakkers die mee willen helpen met  
het opbouwen op zondag 11 augustus en maandag 12 augustus en het 
afbouwen/opruimen op vrijdag 16 augustus. 
 
Wil je niet alleen tijdens de Jeugdvakantieweek de handen uit de mouwen 
steken, maar ook mee denken in de organisatie? Kom dan ons team 
versterken als bestuurslid of coördinator! 
 
Wij hopen op veel hulp! Al is het maar een halve dag, vele handen maken 
licht werk! 
 
Opgeven als vrijwilliger kan via:  vrijwilligers@jvwb.nl 
Hier kun je ook terecht met vragen of opmerkingen. 

 
  

mailto:vrijwilligers@jvwb.nl
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HUISHOUDELIJKE INFORMATIE 
 
Huisregels 
 

 Kinderen mogen het terrein niet verlaten 

 Een groep bestaat uit minimaal 8 kinderen en maximaal 10 kinderen 

 Kinderen moeten stevige schoenen dragen. Sandalen, slippers, 
gymschoenen en regenlaarzen zijn niet toegestaan 

 Hutten mogen niet hoger zijn dan 2,4 m 

 Elektrisch of accugereedschap mag niet worden gebruikt 

 Meegebrachte versieringen zoals slingers en doeken moeten 
donderdag mee naar huis worden genomen 

 Hutbegeleiders mogen de kinderen helpen met bouwen. Hutten die 
door een volwassene zijn gemaakt, vallen buiten de prijzen! 

 Er mogen geen spijkers in bomen worden geslagen 

 Op het hout mag niet geschilderd worden 

 Kinderen en vrijwilligers moeten verzekerd zijn voor ziektekosten en 
WA 

 Meedoen aan het bouwdorp is op eigen risico 

 Stichting JVWB en Scouting Beuningen zijn niet verantwoordelijk voor 
schade of vermissing aan of van kleding, sieraden, gereedschap, 
mobiele telefoons of andere eigendommen 

 Trek geen dure kleding aan naar het bouwdorp en neem geen 
kostbare spullen mee. Neem geen geld mee. Er is niets te koop 

 Kinderen zijn verplicht hun T-shirt aan te houden i.v.m. de zon 

 Gooi afval netjes weg in de daarvoor bestemde prullenbakken. 

 Huisdieren zijn tijdens de Jeugdvakantieweek niet toegestaan op het 
terrein van Scouting Beuningen. Het veld achter het terrein van 
Scouting Beuningen blijft wel toegankelijk voor huisdieren 

 Wapens, drugs en alcohol zijn verboden  
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Waar zorgt de organisatie voor 

 Eten voor de hele dag; drinken, lunch, fruit en wat lekkers 

 Spijkers en hout om te bouwen 
 
Waar moet je zelf voor zorgen 

 Het inschrijfbewijs (mee nemen op dinsdagochtend) 

 Evt bescherming tegen de zon; bv. Pet en/of zonnebrand 

 Gereedschap om te bouwen, voorzien van naam 

 Spullen om de hut mee te versieren zoals slingers, doeken 
 
Omgangsregels en gedragscode 
We willen dat de kinderen zich prettig en veilig voelen tijdens de 
Jeugdvakantieweek. Daarom zijn er omgangsregels en een gedragscode 
opgesteld voor de kinderen en vrijwilligers. 
 

 Iedereen is anders, maar iedereen telt mee. Ook als iemand zich 
anders gedraagt of er anders uitziet, behandel je hem of haar met 
respect 

 Je valt de ander niet lastig 

 Je maakt geen spullen van anderen kapot of kwijt 

 Je scheldt niet en maakt geen gemene grappen of opmerkingen over 
anderen 

 Je doet niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen 

 Je vecht niet, gebruikt geen geweld en bedreigd een ander niet 

 Je komt niet ongewenst dichtbij en raakt een ander niet als hij/zij dat 
niet wil 

 Als iemand je lastig valt, dan vraag je hem/haar hiermee te stoppen. Als 
dat niet helpt, vraag je om hulp 

 Je helpt anderen om zich ook aan deze afspraken te houden of meldt 
het bij het bestuur of coördinatie 

 
Naast de omgangsregels voor de kinderen, is er ook een gedragscode voor de 
vrijwilligers. 
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 De vrijwilliger zorgt voor een omgeving waarbinnen de kinderen zich 
veilig en gerespecteerd voelen 

 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 jonger dan 18 jaar is 
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 


