Leidingkrant

2019-2020

Leidingkrant

11
Jongeren Gilde Sevenum

Inhoudsopgave
Welkom

4

Wat is het Jongeren Gilde

4

Het groepdraaien en alles wat daarbij komt kijken

4

Groepdraaien

4

Verantwoordelijkheid

5

Het programma

5

Ranja

5

Na de groepsavond

5

Nieuwe leden

5

Leiding sleutel

5

Het groepskasje

6

Klökskenieuws en website

6

Jeugdleiding of leiding

7

Kamp en nog veel meer!

8

Proefkamp

8

Groot kamp

8

Overige activiteiten van het Jongeren Gilde

9

Poetsavonden

9

Poetsen/ oudpapier ophalen

9

Leidersraad en jaarvergadering

9

Feestavonden

9

Activiteiten in het dorp

9

Jong Nederland Limburg en Utopia

10

Samenspelenboekjes

10

Bestuur en teams

11

Het bestuur

11

Team Creatief

11

Team Teams

11

Beheerder

12

Team PR

12

Team OPA

12

Team Sligro

12

Team Kampplaats

12

Leidingkrant

22
Jongeren Gilde Sevenum

Team Veiligheid

13

Cursussen en trainingen

13

Cursusweek

13

Introductiecursus

13

Kamp/bivakcursus

13

Thematische workshops

14

Verdiepende workshops

14

De blokhut

14

Brandmeldinstallatie en ontruimingsplan

14

Wifi in de blokhut

14

Bij wie of waar kan ik terecht met vragen en-/of problemen?

15

Team Leiding

15

Vertrouwenspersoon

15

Tot slot

Leidingkrant

15

33
Jongeren Gilde Sevenum

Welkom
In deze krant staat heel veel informatie over het Jongeren Gilde. Je kunt lezen wat de
vereniging allemaal doet en wat het inhoud om leiding te zijn.

Wat is het Jongeren Gilde
De Stichting Jongeren Gilde Sevenum biedt aan jeugd vanaf groep 4 tot en met 18+ ontspanning.
Iedere week is er een groepsavond van 1 uur tot 1 ½ uur waarin allerlei activiteiten gedaan worden.
De activiteiten zijn gebaseerd op de 3 pijlers van Jong Nederland:
- Sport en spel
- Natuur en buitenleven
- Creativiteit
Het Jongeren Gilde is een open vereniging waar iedereen welkom is. Alles gaat georganiseerd maar
de leiding is vrij om activiteiten naar eigen inzicht en creativiteit in te vullen.
Onze vereniging telt momenteel 200 leden die van maandag t/m donderdag groep draaien. De leden
zitten met leeftijdsgenoten bij elkaar in de groep. Er is door Jong Nederland een verdeling gemaakt in
leeftijden en wel de volgende:
Basisschool:
- Maxioren groep 4 en 5
- Junioren groep 6, 7, 8
Voortgezet onderwijs:
- Senioren 1e, 2e, 3e en 4e klas
- 16+

Het groepdraaien en alles wat daarbij komt kijken
Groepdraaien
De jeugd staat voorop, dat is natuurlijk logisch voor een jongerenvereniging. Jij bent leiding en
daarom ben je er voor de leden. Jij bent hun leiding en daarmee ook de persoon die leuke
activiteiten bedenkt en voorbereidt. Daarbij ben jij diegene die vertrouwd is. Wat het groepdraaien
inhoud, dat lees je verderop in deze krant. Voorop gesteld staat in ieder geval dat (bijna) alles
mogelijk is, zolang je het zelf maar regelt. Laat vooral je eigen creativiteit spreken.

Verantwoordelijkheid
Het is de bedoeling dat je een kwartier voor de start van je groepsavond aanwezig bent. De leden zijn
vaak zo enthousiast dat ze op tijd bij de blokhut zijn. Op dat moment ben jij verantwoordelijk voor de
leden.
Als de leden naar huis gaan, en het is donker, is het belangrijk dat je zorgt dat je leden hun
fietsverlichting aan zetten. Check dit even bij vertrek.

Het programma
Er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden om te doen tijdens de groepsavond, maar waar moet je
beginnen? De blokhut telt verschillende ruimtes: de sporthal, het creatief, de ontmoetingsruimte, de
zolder en buiten. De leiding van de groepen die iedere avond aanwezig zijn, maken onderling een
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schema met de indeling van de ruimtes. Zo weet iedereen waar je tijdens je groepsavond zit. Het is
namelijk de bedoeling dat je met de ruimtes in de blokhut rouleert. Buiten is altijd te gebruiken.
Wat je gaat doen, bedenk je samen met je medeleiding en vaak ook ideeën van je leden.

Ranja
Iedere groepsavond krijgen de leden een bekertje ranja. De kannen en bekertjes zijn te vinden in de
keukenkasten. In de voorraadlades is de ranja te vinden.
Het is de bedoeling dat de leden alleen in de keuken komen met toestemming van de leiding. Jonge
leden komen alleen samen met de leiding in de keuken.

Na de groepsavond
In welke ruimte je groepsavond hebt, waar je op kamp gaat of waar je ook komt met je groep,
opruimen hoort er ook bij. Na afloop van de avond ruim je de ruimte op, veeg je de vloer en indien
nodig dweil je er even doorheen. Wel zo fijn voor de volgende groep!
De poets spullen vind je achter de deur die onder de trap zit.
Het is ook belangrijk dat je even kijkt of de wc’s schoon zijn. Dit is wel zo fijn voor de volgende
bezoekers van de blokhut.

Nieuwe leden
Heb je nieuwe leden in je groep of gaan er leden stoppen, dan dien je het lid een formulier in te laten
vullen met persoonlijke gegevens. Deze worden door het secretariaat verwerkt. Dit formulier is te
downloaden van de website.

Leiding sleutel
Per groep is er een leiding aanwezig met een sleutel die op alle deuren past die afgesloten zijn voor
verhuur. Op het blad met de groepsindeling kun je zien wie dit zijn. De persoon die de sleutel heeft is
voor de sleutel verantwoordelijk en heeft hiervoor borg betaald aan het bestuur. Het kwijtraken van
de sleutel is voor eigen kosten.
De leiding sleutel past niet op de deur naar de materialen zolder. Hier hebben alleen de leden van
team teams een sleutel van. Moet je op de materialen zolder zijn voor bijvoorbeeld materiaal voor
een proefkamp, neem dan contact op met een van de leden van team teams.

Het groepskasje
Het groepskasje is de portemonnee voor je groep. Hier kun je iets extra’s mee doen. Dit kan
bijvoorbeeld zijn: een avond zwemmen, chips bij een film, een ijsje, koekjes bakken of pizza’s maken.
Eigenlijk is het allemaal mogelijk tijdens een groepsavond. Heb je een leuk idee voor je groep waar je
extra budget voor nodig hebt, dan kun je het idee indienen bij het bestuur. Zij bekijken je activiteit en
kunnen dit goed keuren. Dit indienen kun je eenmaal per seizoen doen, mits dit een Jong Nederland
gerelateerde activiteit is en de kosten niet te gek zijn. Vraag eens aan je collega leiding welke
mogelijkheden er allemaal zijn. Vergeet ook niet dat je eigen connecties leuke activiteiten kunnen
opleveren.
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Klökskenieuws en website
Wat jij allemaal bij het Jongeren Gilde bedenkt en wat de jeugd allemaal beleeft is erg leuk! Daarom
is het belangrijk dat de buitenwereld weet wat er allemaal mogelijk is bij het Jongeren Gilde. Een
goede PR is daarom belangrijk. Iedere groep schrijft na de groepsavond een verslagje voor in het
klökske en op de website. Op woensdag verschijnt het stukje dan in het klökske. Het is belangrijk dat
ouders ook weten wat er gebeurt. Hou er wel rekening mee dat het hele dorp het leest! Je kunt je
nieuws mailen naar: klokske@jongerengildesevenum.nl maar je kan het ook rechtstreeks op
www.jongerengildesevenum.nl schrijven en dan gaat dit vanzelf. Op dinsdag om 11.30 uur worden
de bestanden naar het klökske gezonden, dus zorg dat je op tijd bent met verzenden. Je krijgt een
eigen inlogcode voor het leiding gedeelte op de website.
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Jeugdleiding of leiding
Binnen het Jongeren Gilde is er een klein verschil tussen leiding. Zo hebben we jeugdleiding en
leiding. Dit is afhankelijk van je leeftijd bij de start van het seizoen. Wanneer je aan het begin van het
Jongeren Gilde seizoen 18 jaar of ouder bent, ben je leiding. Van leiding wordt iets anders verwacht
dan van jeugdleiding. Maar leiding mag ook weer meer. In het schema is precies te zien wat er wel en
niet van je verwacht wordt. Je ziet ook welke dingen je extra mag doen. Heb je vragen over het
schema. Vraag dan aan iemand van team leiding om uitleg.
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Kamp en nog veel meer!
Proefkamp
In de loop van het seizoen leer je je leden kennen en leren zij jou beter kennen. Hoe ga je om met
leden en wat kun je wel of niet maken. Je zal merken dat het ene kind het andere niet is. Dit leer je
gedurende de groepsavonden, maar vooral op activiteiten zoals het proefkamp. Met name bij de
jongeren leden is het zeker nog een proefkamp. Het is namelijk erg spannend om in de eigen blokhut
of in een andere blokhut te slapen. Samen met je medeleiding en soms ook met andere groepen plan
je ergens in het seizoen een weekend om een proefkamp te organiseren. Het idee hierachter is om
de leden kennis te laten maken met een kamp zoals die in de zomer wordt georganiseerd. Dit
weekend kan 1 of 2 nachten duren. Wil je in onze eigen blokhut blijven, neem dan contact op met de
beheerder Piet Theeuwen. In de stafkamper hangt een grote kalender waarop je kunt zien wanneer
de blokhut verhuurd is. Wil je ergen anders op kamp? Dan vraag je bij een andere Jong Nederland of
Scouting wanneer er plaats is. De huur van de blokhut wordt door de vereniging betaald. De overige
kosten die er zijn voor het programma en eten/ drinken worden door de leden betaald. De leden
betalen dan een eigen bijdrage bij de opgave.

Groot kamp
Als er iets is wat we bij het Jongeren Gilde goed kunnen, dan is het wel een kamp organiseren. Alle
creativiteit die de leiding door het jaar heen tijdens de groepsavonden heeft laten bruisen, wordt nu
samengesmolten en komt tot uiting in een zomerkamp. Ieder jaar in een ander thema. Het kamp zit
boordevol activiteiten waar de jeugd het nog jaren over heeft. Vanaf februari/maart komt de leiding
bijeen om een fantastisch kamp in elkaar te zetten. Het hoogte punt van het jaar.
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Overige activiteiten van het Jongeren Gilde
Het Jongeren Gilde organiseert nog meer dan alleen maar kamp en groepsavonden. Het is de
bedoeling dat je minstens bij één activiteit helpt met organiseren.

Poetsavonden
Vier avonden per jaar wordt de blokhut extra goed gepoetst. Denk hierbij aan ramenwassen, spinnen
jagen, kasten schoon maken etc. Allemaal poetsklusjes die normaal gesproken niet gedaan worden.

Poetsen/ oudpapier ophalen
Er wordt van je verwacht dat je twee keer per jaar mee helpt met de blokhut poetsen of het ophalen
van oud papier. Dit wordt altijd tijdens de eerste leidersraad gevraagd. Het schema komt op de
website te staan. Mocht je niet kunnen op de dag dat jij ingepland staat, dan is het de bedoeling dat
jezelf ruilt met iemand die moet poetsen/ oudpapier ophaalt op een dag dat jij kunt en dit doorgeeft
aan de organisatie. In de week voor het oudpapier opgehaald wordt, wordt er nog gebeld om door te
geven dat je oudpapier moet ophalen.

Poetsen: secretariaat@jongerengildesevenum.nl
Opa: opa@jongerengildesevenum.nl
Leidersraad en jaarvergadering
Drie keer per jaar is er een leidersraad. Hier krijgt iedere leiding een uitnodiging voor via de mail.
Tijdens de leidersraad worden er belangrijke dingen besproken. Ook blikken we terug op activiteiten
die hebben plaats gevonden. We kijken ook altijd naar activiteiten die de komende tijd gaan plaats
vinden.
Een keer per jaar is er een jaarvergadering. Hier wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. Omdat er
veel belangrijke dingen besproken worden, is het belangrijk dat je tijdens deze avonden aanwezig
bent.

Feestavonden
Twee keer per jaar is er een feestavond, in de winter en in de zomer. Dit zijn feestavonden om jou te
bedanken voor je inzet binnen de vereniging. Er is een mogelijkheid om de feestavond mee te
organiseren.

Activiteiten in het dorp
We organiseren ook nog activiteiten voor het dorp. Zoals Sint Maarten, Mannen/meidendag,
koningsdag en de wandelvierdaagse.
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Jong Nederland Limburg en Utopia
Het Jongeren Gilde is aangesloten bij JongNL en valt onder het district Utopia.
Binnen het district en de provincie worden er ook activiteiten en cursussen aangeboden.
Vanuit het bestuur gaan Joep Peeters en Els Raedts naar de vergaderingen van Utopia.
Er worden activiteiten georganiseerd zoals:
- Ruige outdoordagen: een survival dag in Swalmen voor groep 6,7, 8 en 1ste klas.
- Moonwalk: Nachtelijke hike van 20 km. Deelname vanaf de 2e klas middelbare school.
- Toernooien: Met diverse spellen en opdrachten wordt er gestreden tegen andere afdelingen. Dit is
voor alle leeftijdscategorieën.
- Ardennen survival: Spannende survival in de Ardennen met o.a. abseilen, tokkelen, mountainbiken
en nog veel meer. Deelname vanaf 15 jaar.
- Theaterdag: Een voorstelling en workshops laat de leden kennismaken met theater. Voor leden t/m
groep 7
- Night of : Met de bus op naar een spannende avond. Dit is ieder jaar op een andere locatie met een
ander thema. Magic show, experimenteren, proeven, je kunt het zo gek niet bedenken.

Samenspelenboekjes
Vier keer per jaar krijg je vanuit Jong Nederland Limburg een boekje thuisgestuurd met allemaal
nieuwe ideeën die je met je groep kunt gaan doen. Er zit ook altijd een kalender bij met de
activiteiten die er de komende periode zijn.

Eigen bijdrage bij activiteiten:
Mede door het veel oudpapier dat we jaarlijks ophalen kunnen we de eigen bijdrage die we
vragen bij deelname aan activiteiten laag houden. Bij deelname aan toernooien neemt het
Jongerengilde zelfs de volledig kosten voor haar rekening.
•
•
•
•

Kosten € 10,00 - € 20,00 eigen bijdrage € 5,00
Kosten € 20,00 - € 30,00 eigen bijdrage € 10,00
Kosten € 30,00 - € 40,00 eigen bijdrage € 15,00
Kosten € 40,00 - € 50,00 eigen bijdrage € 20,00

De eigen bijdrage dient bij opgave betaald te worden, wanneer een lid niet deelneemt, zullen de
volledige kosten betaald moeten worden.
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Bestuur en teams
Naast het groepdraaien zijn er ook nog andere taken binnen het Jongeren Gilde. Zo hebben we het
bestuur en een aantal teams die allemaal een ander functie hebben.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit een aantal personen die allemaal een bepaalde verantwoordelijkheid hebben
binnen het Jongeren Gilde.
Zo is Wim Raedts voorzitter, hij is het algemene aanspreekpunt van de vereniging. Welke taken er
nog meer zijn, zie je hieronder:
Penningmeester: Rob Fuchs
Secretariaat: Joyce Janssen en Els Raedts
Teams: Wim Raedts
Veiligheid: Sjuul Vervoort
Verder maakt Jean Billekens, Frans Saris en Joep Peeters ook nog deel uit van het bestuur.
Wil je een keer een bestuursvergadering bijwonen? Dit is geen probleem. Bestuursvergaderingen zijn
openbaar en je bent altijd welkom. De vergaderingen zijn iedere tweede donderdag van de maand.

Team Creatief
Team creatief bestaat uit Marieke Trienekes, Anne Bonen en Sjevon Houwen. Zij zorgen ervoor dat er
voldoende knutselmaterialen aanwezig zijn in de blokhut. De kasten in het creatief zullen op tijd
bijgevuld worden. Heb je bepaalde materialen nodig die niet in de blokhut zijn, dan mag je contact
opnemen met team creatief. Zelf materialen aanschaffen mag altijd. Je mag het bonnetje dan met
een ingevuld declaratieformulier in de brievenbus stoppen. Joep zorgt er dan voor dat jij je geld
terugkrijgt.

Team Teams
Team Teams bestaat uit: Martijn de Vlieger, Paul Lenders, Martien Selten, Wim Raedts, Jos Raedts,
Sef Janssen, Piet Teeuwen, Rob Thijssen, Hugo Steeghs, Rob Fuchs, Marijn Janssen, Jean Billekens,
Hans Verhaegh en Sef Janssen.
Martien Selten is voorzitter van Team Teams.
Team Teams zorgt ervoor dat de blokhut wordt onderhouden, dat de kampmaterialen in orde zijn.
Eigenlijk zorgen zij voor alles wat met de blokhut en het terrein te maken heeft. Wil je iets lenen uit
de blokhut voor op proefkamp of tijdens een activiteit, dan moet je dit met Martien regelen. Hij
houdt bij welke materialen weg gaan of als er reparaties gedaan moeten worden. Op deze manier
houden we de materialen netjes en op orde.
Kom je tijdens de groepsavond dingen tegen die kapot zijn of bijna kapotgaan, dan kun je dit bij
Martien doorgeven. Ook kun je een mail sturen naar teams@jongerengildesevenum.nl

Beheerder
Piet Theeuwen is de beheerder van de blokhut, hij coördineert het verhuur. In de stafkamer hangt
een kalender waarop je kunt zien of de blokhut verhuurd is.
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Team PR
Team Pr bestat uit Ruud Slaats, Els van ’t Hof, Sef Janssen, Jos Raedts en Sjevon Houwen.
Via de website kan iedereen zien wat er allemaal gebeurt bij het Jongeren Gilde. Het klökskenieuws,
informatie over de groepen en activiteiten die plaats vinden staan er allemaal op vermeld. Ook staat
er natuurlijk het aan- en afmeld formulier voor de leden.
Alle leiding krijgt een eigen inlogcode voor het afgeschermde leiding gedeelte op de website. In dit
gedeelte kun je ook het klökskenieuws schrijven. Dit komt dan direct op de website en gaat
automatisch naar het klökske.
Als er nieuwsbrieven voor de leden en leiding zijn, dan komen die vanuit team PR. Ook zorgen zij
ervoor dat er stukjes op Facebook komen te staan.
Als team PR iets op Facebook zet, like of deel het dan. Op deze manier komt de informatie verder.
Ben je er bewust van dat je als leiding een voorbeeldfunctie hebt. Leden en ouders zien je berichten
die je op de website zet. Denk dus na bij wat je wel en niet op de webpagina zet. Zeker als het om
activiteiten binnen de vereniging gaat.
Mocht je voor een grote activiteit zoals koningsdag of kamp iets afgedrukt hebben, dan kan dan ook
via team PR. Mailen naar team PR kan: teampr@jongerengildesevenum.nl

Team OPA
Team OPA bestaat uit Leo Bussemakers, Mark van de Wijer, Peter Raedts en Jenny Jeucken.
Zij coördineren de maandelijkse oud papieractie. Team OPA zorgt ervoor dat iedere 3e zaterdag van
de maand de kraakwagens bezet zijn met leiding, ouders of andere vrijwilligers zodat er oud papier
kan worden opgehaald. De jaarlijkse inkomsten zijn erg belangrijk voor de vereniging. Door de oud
papieractie kunnen we veel extra activiteiten organiseren.

Team Sligro
Team Sligro bestaat uit Martien Selten, Sef Janssen, Monique Tegels en Hugo Steeghs. Zij zijn
verantwoordelijk voor de voorraadkast in de keuken. Zij doen de boodschappen zoals koffie, ranja,
toiletpapier en schoonmaakmiddelen. Mocht je zien dat er iets bijna op is, stuur dan even een appje
naar Martien of Hugo zodat het aangevuld kan worden.

Team Kampplaats
Dit team bestaat uit Piet Teeuwen, Marijn Janssen en Rik Verdellen. Zij gaan jaarlijks op zoek naar
een geschikte kamplocatie voor de zomerkampen. De kamplocatie moet soms wel drie jaar of nog
langer vooraf worden vastgezet. Sommige kamplocaties zijn erg populair. Mocht je nog een leuke
kamplocatie zoeken voor je proefkamp, dan kun je bij dit team terecht.

Team Veiligheid
De veiligheid gaat altijd voorop. Sjuul Vervoort en Martijn de Vlieger zorgen dan ook dat het veilig is
in de blokhut. Zij zorgen ook dat er een aantal keer per jaar een brandoefening is. Ook is het
belangrijk dat de leiding weet wat je moet doen. De instructies worden door Sjuul uitgelegd.
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Cursussen en trainingen
Jong Nederland Limburg biedt voor de vrijwilligers van alle afdelingen verschillende cursussen en
workshops. Deze cursussen zijn afgestemd op allerlei zaken die je tegen kunt komen als leiding.
Wanneer de cursussen zijn, dat hoor je nog van Jos Raedts en team leiding.

Cursusweek
Om de 2 jaar is er een cursusweek. Deze cursusweek wordt samen met de KJEM georganiseerd, en is
dus bedoeld voor alle leiding van het Jongeren Gilde en de KJEM. Iedere avond komt er een ander
thema aan bod. Tijdens de cursusweek zijn er geen groepsavonden. Zo kan iedereen altijd één keer
deelnemen aan een workshop.

Introductiecursus
Deze cursus is samengesteld door Jong Nederland Limburg en is interessant voor iedereen die groep
draait. In zes dagdelen komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: spelleiding,
leeftijdskenmerken en spelpijlers. Dit gebeurt op een actieve manier die aansluit bij de praktijk. Je
leert hierbij ook een goed programma in elkaar te zetten. Als je deze cursus gevolgd hebt, ben je een
erkend leider.

Kamp/bivakcursus
Deze cursus is bestemd voor alle vrijwilligers die de introductiecursus gevolgd hebben. Deze cursus
duurt een lang weekend en nog drie te volgen workshops of deelname aan het primitieve
kampweekend.
Tijdens de kamp/bivakcursus leer je allerlei vaardigheden die je nodig hebt als kampleid(st)er binnen
Jong Nederland Limburg. Dit zijn praktische vaardigheden zoals het omgaan met kaart en kompas,
hout en touw, kampmaterialen, vuur maken etc. en organisatorische vaardigheden zoals het
uitzoeken van de juiste accommodatie, het inrichten van een kampement, het regelen van
vergunningen en verzekeringen, EHBO, veiligheid, hygiëne etc. Verder leer je nog leidinggevende
vaardigheden zoals het begeleiden van de leiding en het omgaan met probleemsituaties op kamp. Er
wordt ook nog aandacht besteed aan de organisatie en opzet van teamspelen tijdens een kamp.

Thematische workshops
Je hebt ook nog thematische workshops. Deze gaan in op verschillende thema’s zoals spelvormen en
–technieken, veiligheid en besturen. Een workshop duurt één dagdeel en gaat in op verschillende
aspecten van het onderwerp. Ben je geïnteresseerd in een workshop, neem dan contact op met het
bestuur. Er kan dan gekeken worden of het interessant is voor alle leiding.

Verdiepende workshops
De verdiepende workshops gaan in op zaken die je tegen kunt komen tijdens het groepdraaien.
Hierbij kun je denken aan probleemgedrag, pesten of intimiteiten, maar ook ‘hoe sta ik voor de
groep’ of ‘spelleider vaardigheden’. Deze workshops bieden een goede verdieping en maken je
bewust van je positie als leid(st)er.
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De blokhut
Brandmeldinstallatie en ontruimingsplan
De blokhut is voorzien van een brandmeldinstallatie welke is doorgeschakeld naar een aantal
personen. Het kan weleens gebeuren dat de installatie perongelijk afgaat. Als dit gebeurd moet je
direct de eerste persoon bellen die op de lijst staat. Het telefoonnummer hangt bij de telefoon in de
stafkamer. Deze personen kunnen het alarm uitzetten zodat ook de sirene uit gaat.
De blokhut beschikt ook over een ontruimingsplan die je helpt om in een noodsituatie iedereen op
een veilige manier naar buiten te krijgen. Dit ontruimingsplan hangt bij de telefoon in de stafkamer.
In iedere ruimte hangt ook een koker waar de benodigde materialen in zitten.

Wifi in de blokhut
In de blokhut is ook wifi aanwezig. Een voor de verhuur en de ander voor de leiding. Het is de
bedoeling dat het leiding netwerk ook voor de leiding blijft. Het wifi-netwerk wordt gekoppeld aan
een code die op jouw telefoon vermeld staat. Dit geldt ook voor je laptop, Ipad etc. Wil je op het
netwerk, neem dan contact op met Martien Selten. Hij zal zorgen dat je zonder problemen op het
wifi-netwerk kunt.
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Bij wie of waar kan ik terecht met vragen en-/of
problemen?
Team Leiding
Team leiding is opgericht voor en door de leiding. Momenteel bestaat dit team uit: Jan Saris, Kim
Bodelier, Rosina Buijsen en Maud Van Lier. Deze personen houden zich bezig met alle zaken welke
direct betrekking hebben op wat met leiding te maken heeft. Dit gaat van de begeleiding van nieuwe
leiding tot het begeleiden van maatschappelijke stages en adviezen richting bestuur. Voor vragen,
problemen, tips en ideeën kun je ten alle tijden bij team leiding terecht. De bezetting van team
leiding wisselt en er is geen vaste voorzitter, dit is om ieder teamlid onafhankelijk te houden. Heb je
zaken die je met team leiding wilt bespreken neem dan contact op met een van deze personen of
mail naar: leiding@jongerengildesevenum.nl

Vertrouwenspersoon
Mocht je met onduidelijkheden zitten, dan kun je ten alle tijden terecht bij team leiding. Maar het
kan natuurlijk dat je met bepaalde informatie discreet wil omgaan of die je eigenlijk niet durft te
zeggen. Dan kun je terecht bij Anne Bonen. Anne is een onafhankelijk vertrouwenspersoon. Zij heeft
heel wat ervaring binnen het JGS. Ze kan jou helpen met moeilijke vraagstukken. Alles wat je haar
vertelt blijft tussen jullie. Tenzij jullie dit anders hebben afgesproken.

Tot slot
In deze krant heb je veel informatie kunnen vinden over hoe het bij het Jongeren Gilde in elkaar zit.
Je komt vast nog van alles tegen dat niet in de krant staat. Het belangrijkste is dat jij je prettig voelt
bij de vereniging!
Heb je vragen, ideeën of problemen, neem dan ten alle tijden contact op met iemand van team
leiding. Wij zijn er om jou te helpen!! En zo de vereniging actief te houden.
Heel veel plezier bij het Jongeren Gilde

Namens Team Leiding
Jan Saris
Kim Bodelier
Rosina Buijsen
Maud Van Lier
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