Vrijwilligersafspraken Jeugdland zomerevenement
Geldend per 1 maart 2022

1.

Je bent ’s ochtends rond 08:30 uur aanwezig. Om 8.45 uur maken we de tentindeling voor de dag en
houden we een opstartpraatje. Om 09:00 uur staat iedereen startklaar op zijn/haar plek.

2.

Om 12:15 uur verlaat je de tent pas als alle kinderen eruit zijn en laat je alles netjes en veilig
achter. Om 13:00 uur zorg je dat je weer klaar staat om je activiteit te begeleiden. In je lunchpauze
kun je op Jeugdland eten (zelf meebrengen, wij zorgen voor soep), maar je mag ook naar huis.

3.

We draaien ‘s middags tot 16:00 uur, vanaf 15:45 uur mag je beginnen met afronden en opruimen.
Zet alles klaar voor de volgende dag en sluit de tent goed af. We praten nog even na in de Staftent
met een drankje, zo kunnen knelpunten en ideeën gelijk worden gedeeld met elkaar en/of opgelost.

4.

Ieder vrijwilliger heeft recht op een ochtend- en middagpauze van 20 minuten. Zorg dat er altijd
minimaal een 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.

Het is niet de bedoeling dat je de plek/activiteit verlaat en over het terrein gaat lopen. Kom je iets te
kort van materiaal of heb je iets te melden, geeft dit dan aan bij het aanspreekpunt van de dag in
jouw tent of een bestuurslid. Het is niet toegestaan zelf spullen uit de stellingen of opslag te halen.

6.

Wil je van plek veranderen, geef dit dan aan tijdens een pauze, in overleg kan dan mogelijk
gewisseld worden van plek. Je mag niet zelf onderling ruilen vanwege het overzicht op de bezetting.

7.

Roken mag alleen tijdens je pauzes en alleen buiten bij de staftent. Voor de rest van het terrein en
in de tenten geldt een rookverbod. Ook voor ouders van kinderen!

8.

Als vrijwilliger ben je het visitekaartje van Jeugdland en medeverantwoordelijk voor de gang van
zaken. Je bent er voor de begeleiding van de kinderen bij de activiteiten. Het gebruik (buiten de
pauzes) van je mobiele telefoon, het in hebben van oortjes met muziek e.d. is daarom niet
toegestaan. Let op je taalgebruik en blijf altijd netjes naar kinderen, ouders en je medevrijwilligers.

9.

Wees verstandig in je omgang met de kinderen. Spelen en stoeien passend bij de activiteit is geen
probleem, maar neem kinderen niet op schoot, raak ze niet onnodig aan en blijf altijd in het zicht
van anderen. Ondanks goede intenties kan het verkeerd worden geïnterpreteerd door de omgeving.

10. Wanneer een kind/vrijwilliger EHBO nodig heeft laat je hem/haar indien mogelijk zelf naar de
staftent/EHBO komen. Bij ernstigere verwondingen laat je het slachtoffer op de plaats waar het ligt
of zit en haal je de EHBO’ers erbij. Til of breng ze niet zelf naar de EHBO.
11. We doen het als vrijwilligersgroep samen en iedereen draagt zijn of haar steentje bij en steekt er
vrije tijd in. Help elkaar waar nodig, maar spreek elkaar ook aan op zaken die niet volgens de
afspraken gaan. Respecteer elkaar en probeer als team de kinderen een supertoffe dag te bezorgen.
12. Materialen en gereedschappen zijn kostbaar, ga er dus verantwoord en normaal mee om! Natuurlijk
gaat er ook wel eens iets kapot, meld dit dan bij je aanspreekpunt of bestuur.
13. Toegang tot de kantoorruimte, opslag en werkplaats alleen na toestemming van het bestuur.
14. Alle vrijwilligers dragen de door Jeugdland ter beschikking gestelde kleding om zo herkenbaar te zijn
als vrijwilliger. Je levert de kleding na iedere dag in zodat het op Jeugdland kan worden gewassen.
De kleding mag niet mee naar huis en er mag ook niet op worden geschreven, geborduurd e.d.
15. Kinderen van vrijwilligers maken gebruik van de toiletten voor de kinderen.
16. NIX18, dus geen 18, geen alcohol geldt ook op Jeugdland. Het meenemen van eigen alcoholische
dranken is alleen toegestaan na toestemming van het bestuur.
17. Ben je verhinderd/ziek op een dag dat je aanwezig zou zijn of kom je later, meld dit even. Bel
hiervoor naar 076-5037089. Ben je er maar een deel van de dag of moet je plots eerder weg, laat
het even weten voor je weggaat.
18. Communicatie in welke vorm dan ook over Jeugdland via social media of welk ander medium dan
ook mag enkel op persoonlijke titel en rekening houdend met de AVG-wetgeving en andere
privacyregels. Officiële communicatie verloopt altijd via stichting Jeugdland.
En het belangrijkste: zorg voor veel plezier en gezelligheid, het is namelijk LEUK op Jeugdland!

