Vrijwilligersreglement

1. Je bent ’s ochtends uiterlijk om 08:45 uur aanwezig en opent gezamenlijk met je medevrijwilligers de tent waar je staat. Om 09:00 uur sta je klaar om je activiteit te begeleiden.
2. Om 12:15 uur verlaat je als vrijwilligers de tent pas als alle kinderen eruit zijn en laat je alles
netjes achter. Om 13:00 uur zorg je dat je weer klaar staat om je activiteit te begeleiden. In je
lunchpauze kun je op Jeugdland lunchen, maar je mag ook naar huis.
3. De tenten zijn ’s middags open tot 16:00 uur, vanaf 15:45 uur mag je langzaam beginnen met
afronden en opruimen. Dit doe je gezamenlijk met je mede-vrijwilligers in de tent waar je staat.
Als alles weer klaar staat voor de volgende dag sluit je de tent goed af en praten we nog even
gezamenlijk na in de Staftent.
4. Ieder vrijwilliger heeft recht op een ochtend- en middagpauze van 20 minuten. Zorg dat er altijd
minimaal de halve bezetting aanwezig blijft in de tent en zorg dat je op tijd weer terug bent na je
pauze. De pauzes worden omgeroepen. Wanneer je pauze gaat houden laat je een andere
vrijwilliger je taken overnemen of je ruimt je spullen op, maar laat ze nooit onbeheerd achter!
5. Roken mag alleen in de pauzes en alleen in de staftent. Tussen 12.15 uur en 12.45 uur mag ook
in de staftent niet worden gerookt om zo iedereen prettig te kunnen laten eten. Voor de rest van
het terrein en in de tenten geldt een rookverbod. Ook voor ouders van kinderen! Zie je vrijwilligers
of ouders toch roken, spreek ze hierop aan of meld dit aan een bestuurslid.
6. Als vrijwilliger ben je er voor de begeleiding van de kinderen bij de activiteiten. Het gebruik van je
mobiele telefoon, het in hebben van oortjes met muziek e.d. is daarom ook niet toegestaan.
7. Buiten de pauzes is het niet de bedoeling dat je je plek verlaat en over het terrein gaat lopen.
Kom je iets te kort van materiaal of heb je iets anders te melden, geeft dit dan aan bij het
tenthoofd van je tent of een bestuurslid, deze zorgt dan dat het geregeld wordt. Het is niet
toegestaan zelf spullen uit de voorraadkasten in de tenten te halen of in het gebouw uit de
stellingen.
8. ’s Morgens overleg je met het bestuur in welke tent of bij welke activiteit je staat. Wil je van plek
veranderen, geef dit dan aan bij het bestuur in je pauze, in overleg kan dan mogelijk gewisseld
worden van plek.
9. Wanneer een kind eerste hulp nodig heeft laat je hem/haar indien mogelijk zelf naar de staftent
komen waar EHBO aanwezig is. Bij ernstigere verwondingen laat je het kind op de plaats waar
het ligt of zit en haal je de EHBO’ers erbij, deze nemen het over. Til of breng het kind niet zelf
naar de EHBO.
10. Als vrijwilliger ben je het visitekaartje van Jeugdland en medeverantwoordelijk voor de gang van
zaken. We vragen je je hier ook naar te gedragen en o.a. te letten op je taalgebruik. Het bestuur
is ten allen tijden eindverantwoordelijk. Meld daarom zaken waarvan je denkt dat zij op de hoogte
moeten zijn.
11. Materialen en gereedschappen zijn kostbaar, ga hier dan ook verantwoord en normaal mee om!
Gebruik de spullen waarvoor zij bedoeld zijn. Gaat er iets kapot, schroom je niet en meldt dit.
12. Alle vrijwilligers dragen het groene Jeugdland T-shirt om zo herkenbaar te zijn. Op dit shirt mag
niet worden geschreven, geschilderd, geborduurd e.d. Je levert het T-shirt na iedere dag in zodat
het op Jeugdland kan worden gewassen. De volgende dag krijg je weer een schoon T-shirt.
13. Op de dag dat je als vrijwilliger helpt hebben de eigen kinderen gratis entree en kunnen zij
gelijktijdig met je mee naar binnen tot 08.45 uur. Kinderen van vrijwilligers maken gewoon gebruik
van het toilet voor de kinderen.
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14. Problemen, ideeën, te kort van materialen en/of gereedschappen kunnen allemaal gemeld
worden tijdens de nabespreking, zorg dus dat je hier ook even bij bent. Zo kunnen we na afloop
van een dag gelijk de knelpunten oplossen.
15. Wij verstrekken geen alcohol aan vrijwilligers onder de 18 jaar. Het verstrekken van alcohol door
andere (oudere vrijwilligers) aan vrijwilligers onder de 18 jaar is eveneens niet toegestaan. Het
meenemen en nuttigen van eigen meegebrachte alcoholische dranken is ook niet toegestaan.
16. Mocht je tijdens Jeugdland verhinderd zijn op de dagen dat je jezelf beschikbaar hebt gemeld,
meld je even telefonisch af bij iemand van het bestuur. Doe dit ook wanneer je ziek bent of later
komt: 076-5037089. Help je een halve dag of moet je plots eerder weg, geef dat ook even aan.
17. Bij strafbare feiten (zoals diefstal, vernieling, e.d.) zal door Stichting Jeugdland altijd aangifte
worden gedaan.
18. Jeugdland wil een veilig omgangsklimaat nastreven voor zowel de bezoekende kinderen, als voor
de vrijwilligers onderling. Daarom maken wij gebruik van een gedragscode seksueel
grensoverschrijdend gedrag en vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als
vrijwilliger dien je te tekenen voor deze gedragscode en een VOG te overleggen.
19. Voor nieuwe vrijwilligers geldt je zo spoedig mogelijk na ontvangst van de VOG, maar uiterlijk
voor het volgende Jeugdland je VOG dient in te leveren bij het bestuur.
20. Voor bestaande vrijwilligers geldt dat we om de 3 jaar weer een nieuw verzoek voor een VOG
zullen aanvragen. Je dient deze nieuwe VOG voor Jeugdland in te leveren bij het bestuur.
21. Bij constatering van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt door zowel bestuur als
vrijwilligers gehandeld conform het meldprotocol.
22. Wanneer het bestuur vindt dat er sprake is van disfunctioneren / ongewenst gedrag door de
vrijwilliger, de vrijwilliger voldoet niet aan de afspraken omtrent de VOG of de vrijwilliger tekent
niet voor de gedragscode dan zal deze persoon als vrijwilliger worden geweigerd.
23. Door de strenge Europese privacy wetgeving is het niet toegestaan op enige manier namens of in
naam van onze stichting foto’s, video’s of berichten te plaatsen op internet of via andere
mediakanalen.
24. Voor het maken van foto’s, video’s, berichten e.d. en de publicatie hiervan op internet (social
media e.d.) of via andere mediakanalen op persoonlijke titel dien je je te houden aan ons privacy
beleid.
25. In alles waar in dit regelement en/of de gedragscode seksueel grensoverschrijdend gedrag niet
voorziet beslist het bestuur van Stichting Jeugdland. Deze beslissing is bindend.

Laten we er met z’n allen gezellig Jeugdland van maken!
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