Aanmeldformulier overnachting juniorvrijwilliger Huttendorp Schollevaar 2018
Middels dit formulier kan een juniorvrijwilliger zich aanmelden voor de overnachting op het Huttendorpveld
(donderdag 23 augustus op vrijdag 24 augustus, van 23.00 uur tot 08.00 uur, na de film op het veld).
Dit betekent dus dat zij vanaf donderdagochtend ca. 09.00 uur tot en met vrijdagmiddag ca. 17.00 uur niet
thuiskomen maar bij ons eten, drinken, slapen en ‘bezig zijn’ op het Huttendorpveld. Tussentijds vertrek van
het Huttendorpveld is, behoudens bijzondere omstandigheden, vanwege hun eigen veiligheid niet mogelijk.
Gedurende deze tijd vallen de juniorvrijwilligers onder de verantwoordelijkheid van Huttendorp Schollevaar.
LET OP: Dit formulier moet door een ouder/verzorger van een overnachtende juniorvrijwilliger worden
ondertekend, worden voorzien van een 24-uur bereikbaar telefoonnummer en door elke juniorvrijwilliger persoonlijk ingeleverd te worden bij een bestuurslid van Huttendorp Schollevaar. Het
bestuur wil hierbij duidelijk aangeven dat zij geen controle (willen) uitoefenen wie er bij elkaar in één
tent slaapt, er wordt vanwege de leeftijd vanuit gegaan dat onze juniorvrijwilligers ‘verstandig en wijs
genoeg zijn’ om hier zelf een verantwoordelijke beslissing in te kunnen nemen. Indien er door een
ouder eventuele ‘beperkingen’ gewenst zijn dienen deze duidelijk op dit formulier te worden vermeld,
achteraf persoonlijk, mondeling, telefonisch of per email wijzigingen opgeven is helaas niet mogelijk!
Waar moet je aan denken voor deze bijzondere overnachting?
Deze avond en nacht is ons ‘bedankje’ voor hun hulp gedurende de week, en wordt dit ook zo door onze
juniors ervaren (vraag maar aan diegenen die al eerder zijn geweest!) Neem in ieder geval een goede (ruime)
tent of meerdere kleine tentjes mee om in te slapen want slapen in ‘onze’ tent is niet mogelijk. En natuurlijk
ook een matje of luchtbed om op te slapen en een slaapzak om lekker in te kruipen als het 's avonds
misschien wat kouder wordt. Wij zorgen voor licht op het veld, ruim voldoende te eten, te drinken en warme
snacks in de avond. Alcohol (ook zelf meegebrachte) is vanwege <18-jarigen voor niemand toegestaan!
Voor de veiligheid van onze deelnemende kinderen en juniorvrijwilligers is onze organisatie gedurende de
gehele avond en nacht met meerdere volwassen begeleiders permanent aanwezig. Voor calamiteiten is er
een uitwijkmogelijkheid geregeld naar onze stormvaste Creatent en BSO Drakenstein.
De volgende ochtend…
De volgende ochtend maken we iedereen wakker om 08.00 uur met een heerlijk ontbijt met broodjes, vers ei,
krentenbollen, enz. en daarna heb je de tijd om je op je gemak aan te kleden, tanden te poetsen en je tent(en)
in te pakken, waarna voor de deelnemers om 09.30 uur de dagopening begint. De juniorvrijwilligers worden
gevraagd om te helpen met de voorbereidingen en hebben hierdoor iets minder tijd om ‘wakker te worden’…
Ja, ik meld mij aan voor deze bijzondere overnachting!
Naam juniorvrijwilliger: _________________________________________________________________
Permanent bereikbaar telefoonnummer van eigen ouder/verzorger: ____________________________
Mag bij iemand anders in de tent slapen: JA / NEE

Bij NEE graag hieronder nader toelichten:

Eventuele toelichting/opmerkingen: _______________________________________________________
Naam ouder / verzorger:

Handtekening akkoord ouder / verzorger:

_________________________________________

_______________________________________

Stichting Huttendorp Schollevaar
Postbus 5219 - 2900 EE - Capelle aan den Ijssel
KvK Rotterdam: 57713219 - IBAN: NL54 ABNA 0504161938
06 – 45 29 12 11 (voornamelijk bereikbaar kort vóór en 24 uur per dag tijdens de evenementweek)

