Overnachtingsformulier Assistent-, Junior-, en Stagevrijwilliger 2022
Bij het online aanmelden voor Huttendorp Schollevaar (HDS) heeft elke Assistent-, Junior-, en Stagevrijwilliger aangeven wel of niet
aanwezig te zijn bij de overnachting van donderdag 18 augustus op vrijdag 19 augustus 2022 van 23.00 uur tot 08.00 uur in eigen
of geleende tentje(s) op het veld. Wanneer zij zich hiervoor hebben aangemeld zullen zij vanaf donderdagochtend ca. 09.00 uur tot
en met vrijdagmiddag ca. 17.00 uur dus niet thuiskomen maar bij ons op het terrein eten, drinken, slapen en actief bezig zijn.
Gedurende deze tijd vallen de Assistent-, Junior-, en Stagevrijwilligers onder verantwoordelijkheid van Huttendorp Schollevaar en is,
zonder voorafgaande toestemming van de HDS-organisatie, tussentijds verlaten van het terrein i.v.m. veiligheid niet toegestaan!
Elke Assistent-, Junior-, en Stagevrijwilliger mag -na goedkeuring van de HDS-organisatie- één vriend of vriendin die niet als HDSvrijwilliger is aangemeld, als introducee meenemen. Voor deze introducee gelden dezelfde regels als voor aangemelde vrijwilligers
én de aangemelde vrijwilliger draagt de verantwoording voor de introducee. Ter bevestiging van hun akkoord moet dit formulier
door de ouder(s)/verzorger(s) van de overnachtende juniorvrijwilliger én de eventuele introducee worden ondertekend en voorzien
van minimaal één maar bij voorkeur twee controleerbare en 24-uur bereikbaar telefoonnummers uiterlijk woensdag 17 augustus
persoonlijk door de Assistent-, Junior-, of Stagevrijwilliger bij de HDS-organisatie worden ingeleverd.
De HDS-organisatie geeft hierbij duidelijk aan dat er geen actieve controle wordt uitgevoerd op wie er bij elkaar in één tent slapen,
omdat er gezien hun leeftijd vanuit mag worden gegaan dat zij verstandig en wijs genoeg zijn om hier zelf een verantwoordelijke
beslissing in te kunnen nemen. Uiteraard wordt er door ons wél actief toezicht op gehouden dat er geen sprake is van enige vorm
van pressie van/door vrijwilligers onderling. Indien er door ouders toch ‘beperkingen’ gewenst zijn of andere (medische) zaken voor
ons van belang zijn, kunnen deze hieronder bij ‘bijzonderheden’ worden vermeld. Achteraf telefonisch doorgeven van wijzigingen is
uit oogpunt van veiligheid niet mogelijk en kunnen alleen door een bereikbare ouder per e-mail aan ons worden doorgegeven.
Voor de veiligheid van onze deelnemende kinderen en vrijwilligers is de HDS-organisatie gedurende de gehele avond en nacht
permanent aanwezig op het veld. Bij calamiteiten of plotseling opkomend slecht weer is onze stormvaste organisatietent of, in het
uiterste geval, ook het stenen gebouw van BSO Drakenstein of basisschool De Contrabas beschikbaar als uitwijkmogelijkheid.
Waar moet je aan denken bij deze bijzondere overnachting?
Deze avond en overnachting is ons bedankje voor alle hulp voorafgaand en gedurende de week en wordt ook zo door hen ervaren,
vraag maar aan diegenen die al eerder zijn geweest! Wij zorgen voor licht op het veld, ruim voldoende te eten, te drinken en warme
barbecue- en frituursnacks in de avond. Alcohol, mixdrankjes e.d. (ook zelf meegebrachte, we kúnnen een tassencontrole doen!) is
vanwege <18-jarigen voor niemand toegestaan. Uit ervaringen van voorgaande jaren blijken veel vrijwilligers deze avond/nacht
gezellig samen te chillen en doen ze spelletjes in de grote creatent. Wél raden wij hen aan om op enig moment tóch te gaan slapen,
want het is zó weer ochtend. Zorg dus voor een voldoende (geleende) ruime tent om alléén -of als dat mag van je ouders- samen in
te slapen en neem ook een lekker kussen en een warme deken/dekbed mee, want het kan ‘s nachts soms wat fris zijn. Diegenen die
geen tent hebben, kunnen in de grote creatent slapen, maar houdt er rekening mee dat de beschikbare ruimte hierin beperkt is!
De volgende ochtend…
Vrijdagochtend maken we iedereen om 07.30 - 08.00 uur wakker uur met een heerlijk ontbijt met verse broodjes, warme eitjes,
krentenbollen, enz. en heb je daarna kort de tijd om je aan te kleden, tanden te poetsen en je tentje(s) weer in te pakken. Om 09.00
uur is de dagopening voor de deelnemers. Van alle overnachters wordt verwacht dat zij een handje meehelpen bij het voorbereiden
van het ontbijt en het dagprogramma voor de deelnemers, waardoor zij wellicht iets minder tijd hebben om ‘wakker te worden’…
Gegevens van de aangemelde vrijwilliger:
Relatie introducee tot de vrijwilliger: ______________________
Naam: _______________________________________________
Geboortedatum vrijwilliger: _____________________________
Postcode en huisnummer: _______________________________
Mag met anderen in één tent slapen: □ JA
□ NEE
Eigen telefoonnummer: _________________________________
Eigen emailadres: ______________________________________
Telefoon #1 24-uur bereikbare ouder: ______________________
Telefoon #2 24-uur bereikbare ouder: ______________________
Bijzonderheden: ________________________________________________________________________________________________
Naam ouder / verzorger van de vrijwilliger:
Handtekening ouder / verzorger van de vrijwilliger:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Gegevens van de eventuele introducee:
LET OP: introducee mag alleen van ongeveer dezelfde leeftijd!
Naam: _______________________________________________
Geboortedatum introducee: ______________________________
Postcode en huisnummer: _______________________________
Mag met anderen in één tent slapen: □ JA
□ NEE
Eigen telefoonnummer: _________________________________
Eigen emailadres: _______________________________________
Telefoon #1 24-uur bereikbare ouder: ______________________
Telefoon #2 24-uur bereikbare ouder: _______________________
Bijzonderheden: _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Naam ouder / verzorger van de eventuele introducee:
Handtekening ouder / verzorger van de eventuele introducee:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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