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De start van een nieuw clubseizoen is een ideaal moment om
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eens stil te staan bij de scholingsmogelijkheden, in de vorm van
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een training, voor de vrijwilligers die werkzaam zijn binnen jouw
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organisatie.
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Trainingen zijn gericht op de persoonlijke ontwikkeling van
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vrijwilligers binnen de organisatie. Deze gaan over de meest
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veiligheid van de accommodatie, van leren vergaderen tot hoe
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om te gaan met discriminatie en racisme.

Met dank

Onze trainingen zijn altijd maatwerk: de inhoud wordt afgestemd

uiteenlopende onderwerpen van bedrijfshulpverlening tot de

aan de adverteerders

op de behoefte van de organisatie. Op deze manier zijn onze

en PSW voor het inpakwerk

trainingen optimaal eﬀectief!
Aan welke trainingen kun je denken?

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Kijk op pagina 3 naar enkele voorbeelden.
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Met een QR-code
snel een workshop
of training boeken

Vinden en binden van vrijwilligers
Steeds meer organisaties merken dat het aantal vrijwilligers terug
loopt. Onder andere een breed scala aan vrijetijdsbestedingen
en individualisering van de maatschappij liggen hieraan ten
grondslag.
Tijdens de training sta je stil bij de beweegreden voor potentiële

Vanaf nu kun je een workshop of training voor je organisatie

vrijwilligers om zich aan te sluiten bij je organisatie. Ook ga je

direct boeken via je telefoon. Ontzettend handig als je tijdens

na welke soorten taken er zijn én kijk je kritisch naar de proces-

een vergadering afspraken maakt. Je geeft aan welke activiteit

sen binnen je organisatie die van invloed zijn voor het vinden en

je wilt boeken met de gewenste datum én tijdstip, de locatie en

binden van vrijwilligers.

de contactgegevens.

Bezinnen, Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en

Wij nemen daarna zo snel mogelijk contact met je op om alles

Beëindigen zijn termen die hierbij de leidraad vormen.

goed af te spreken, zodat de activiteit aan jullie verwachtingen
zal gaan voldoen.

Leidinggeven aan groepen
Workshops zijn bijeenkomsten van ongeveer 2 uur. Trainingen
Tijdens de training van drie bijeenkomsten sta je stil bij wat voor

kunnen ook uit meer bijeenkomsten bestaan, afhankelijk van

type leider jij bent, welke randvoorwaarden er nodig zijn om je

jullie wensen.

clubavond goed te laten verlopen en wat de invloed is van een
goed samengesteld programma. In een apart artikel in deze
FLITS wordt aan deze training uitgebreid aandacht besteed.

Programmeren
Met een goed ontworpen programma staat of valt je clubavond.
Het is daarom belangrijk om na te denken hoe je een kwalitatief
goed programma in elkaar zet. Soms draai je al een hele tijd mee
en heb je het gevoel dat alles op de automatische piloot gaat.
En soms ben je net nieuw en weet je niet waar je moet beginnen.
Tijdens de training sta je stil bij hoe je op simpele wijze,
bestaande oefeningen een leuke twist kunt geven. Er wordt
geleerd hoe je continu je eigen creatieve denkprocessen en die
van je collega’s kunt benutten.
Wat kost een scholingsactiviteit?
Een van deze, of een andere training uit ons aanbod boeken?

leden

Scan de QR code en vul het formulier in.

niet-leden

Per bijeenkomst per deelnemer

€ 10,25 € 20,50

Per bijeenkomst per groep

€ 82,00 € 165,00

Dienstverlenende instellingen

€ 425,00

Voor de instructie bedrijfshulpverlening gelden hogere tarieven
leden

niet-leden

3-daagse BHV instructie

€ 50,50 € 90,00

Extra oefenavond 1e deelnemers

€ 15,00 € 22,25

Reanimatie-instructie

€ 10,25 € 20,50

Terugkom-instructie

€ 15,00 € 22,25

Heb je vragen? Bel gerust (0475) 31 51 51 of (06) 27 16 43 61.
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Workshop
Leidinggeven
aan groepen
Nu het clubseizoen weer begint is het handig om stil te staan
bij hoe je leiding geeft aan een groep. Jeugdwerk Limburg kan
hierbij ondersteunen door middel van de training ‘Leidinggeven aan groepen’.
Waarom de training?
“De zon schijnt, je clubmiddag speelt zich buiten af. Tijdens de
uitleg merk je dat de kinderen niet geconcentreerd en onrustig
zijn. Een collega vrijwilliger attendeert je erop dat de kinderen
tegen de zon in moeten kijken om je te kunnen zien. De zon prikt
in hun ogen en dat is niet prettig. Dit maakt het onrustig”.

kinderen? En hoe is dat van invloed op de groep die je leidt/begeleidt. Tot slot komt in de derde bijeenkomst het programma

“Je hebt het erg druk in je dagelijkse leven, dus de voorbereiding

aan bod. Je weet wat nodig is om aan te sluiten bij de leeftijds-

van de clubavond wil er nog wel eens bij inschieten. Meestal kijk

groep. Je oefent met het maken van een draaiboek en je

jij ter plekke wel wat je gaat doen. Je uitleg komt onsamenhan-

presenteert dit.

gend over op de kinderen waardoor zij niet snappen wat de
bedoeling is. Met een opstandige groep als gevolg”.

De workshops zijn actief van aard. Zo wordt altijd begonnen met
een luchtige oefening om een goede sfeer te creëren. Ook is

“Voor je groep tieners bereid jij alles strak voor. Voorbereiding

ruimschoots plek voor eigen inbreng en praktijkvoorbeelden.

is immers het halve werk. Je merkt dat pubers hier niet zo van

Op deze manier leer je immers het meeste.

gediend zijn. Zij hebben zelf ideeën en kunnen toch zelf de
clubavond wel vormgeven?“

Aan het einde van het drieluik heb je de volgende (algemene)
doelen bereikt:

Deze voorbeelden maken duidelijk dat een groep leiden niet zo

• Je weet waarom je werkzaam bent in het jeugdwerk;

eenvoudig is als dat het op het eerste oog lijkt. Vaak handel je

• Je weet het onderscheid te maken tussen leidinggeven en leuk

uit gewoonte of ervaring. Wellicht is dat niet altijd de meest

doen met de kinderen;

handige manier.

• Je staat zelfverzekerd voor een groep;
• Je bent op de hoogte van de ontwikkelingsfases van kinderen

De training leidinggeven aan groepen kan je hierbij helpen.

en weet je eigen houding en het programma hierop af te
stemmen;

Wat houdt de training in?

• Je kunt verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van inhoud

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van twee uur.

en vormgeving van het programma.

In de eerste bijeenkomst sta je stil bij jouw leidersrol. Je gaat na
waarom je in het jeugdwerk actief bent, welk soort leider jij van

Alle trainingen van Jeugdwerk Limburg zijn maatwerk. Dit bete-

nature bent en wat voor invloed dat heeft op de groep die je

kent dat zowel inhoud als duur van de training worden

leidt/begeleidt.

aangepast aan de wensen van de organisatie.

De tweede bijeenkomst staat in het teken van het kind. Wat is
zijn/haar ontwikkeling en waar dien je rekening mee te houden

Wil je meer informatie over de training of deze aanvragen?

bij de begeleiding? Ook komt de interactie met kinderen

Neem dan contact met ons op via info@jeugdwerklimburg.nl

aan bod. Hoe leg je op een juiste manier uit? Hoe ga je om met

of 0475-313151.
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Agenda
Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten van Jeugdwerk Limburg en andere leuke landelijke activiteiten. Meld je aan voor
de uitwisselingsactiviteiten via onze mail: info@jeugdwerklimburg.nl of stuur een appje naar: 06 - 27 16 43 61.

Wanneer

Tijdstip

Maandag

19 september

Zaterdag

24 september

Activiteit

19.00u - 20.00 uur

Digitale uitwisselingsbijeenkomst
Burendag

Maandag

26 september

Start week tegen pesten t/m 30 september

Donderdag

29 september

Start week tegen eenzaamheid t/m 6 oktober

Maandag

10 oktober

Start week van de Veiligheid t/m 16 oktober

Dinsdag

11 oktober

Woensdag

19 oktober

Start week van de voedselbanken t/m 17 oktober
19.00u - 20.00 uur

Digitale uitwisselingsbijeenkomst

Dinsdag

1 november

Dag van de BedrijfsHulpVerlening

Vrijdag

4 november

Start week van de mediawijsheid t/m 11 november

Maandag

7 november

Start week van Respect t/m 13 november

Maandag

7 november

Maandag

14 november

Start inschrijven NL Doet 2023
19.00u - 20.00 uur

Digitale uitwisselingsbijeenkomst

Maandag

14 november

Start week van het Gehandicapte kind t/m 20 november

Maandag

14 november

Start week tegen Kindermishandeling t/m 20 november

Woensdag

7 december

Nationale vrijwilligersdag

Woensdag

14 december

19.00u - 20.00 uur

Digitale uitwisselingsbijeenkomst

* Iedere maand vindt een digitale uitwisseling voor besturen en andere vrijwilligers plaats. Sparren, kennis delen en ervaringen uitwisselen staan hierin centraal.

Geef (weer) kleur aan je activiteiten

Stem voor tips af op
JeugdWerk Limburg

Programmatips

Scan de QR code
maak kennis met héééél veel activiteiten
en programmatips voor het jeugdwerk
en deel jouw eigen ideeën met anderen

Vind jij het ook lastig om een leuk programma samen te stellen?
Denk je wel eens: wat zullen we vandaag doen met de kinderen
of jongeren? Dan heeft Jeugdwerk Limburg goed nieuws.

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Op onze website staan programmatips gebundeld. Je kunt
zoeken op categorie en op die manier snel activiteiten verzamelen voor tijdens je clubavond, kampweek of KVW-activiteit.
Scan de QR code en maak je keuze!
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Nieuwe activiteit(en)
voor leden in Middenen Zuid Limburg?

Mis jij ook een
gedragscode als
hulpmiddel tijdens
jullie activiteiten?

De ledenactiviteit Rollebol is al meer dan 25 jaar een begrip
binnen Jeugdwerk Limburg. Een werkgroep bestaande uit
vrijwilligers van zes Noord-Limburgse jeugdwerkorganisaties

Tijdens activiteiten en zeker meerdaagse activiteiten kom je

organiseert jaarlijks een sport- en spellendag voor ongeveer

vaker in aanraking met ethische vraagstukken.

250 kinderen in de basisschoolleeftijd.
Niet iedere vrijwilliger hanteert dezelfde waarden en normen. En
Jeugdwerk Limburg wil in samenwerking met lokale jeugdwerk-

ook die de kinderen meestal van thuis hebben meegekregen

organisaties ook in de regio’s midden en zuid een dergelijke

zijn vaak heel verschillend. Dit maakt het voor vrijwilligers soms

activiteit gaan organiseren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt

lastig om te bepalen wat in een situatie het juiste is om te doen.

van de ruime ervaring van de werkgroep Rollebol. Behalve

Veel afspraken worden in de voorbereiding doorgenomen met

activiteiten voor kinderen in de basisschoolleeftijd, zal ook

de gehele groepsleiding, toch blijven sommige vraagstukken

worden nagedacht over tieneractiviteiten. Naast dat een sport-

lastig. Denk aan pesten, taalgebruik, alcoholgebruik, roken, en-

en spellendag mogelijk is, kan ook gekeken worden naar een

zovoorts. Daarnaast verschilt de tolerantieschaal per persoon.

culturele dag, een themadag enzovoorts.

Wanneer grijp je in? Wanneer gaat plagen over in pesten? Tot
welk moment vraag je van een kind een ruzie zelf op te lossen?

Heb jij, of je organisatie, interesse om aan de basis te staan

Wanneer ga je als leiding straﬀen? En op welke manier straf je

van dit nieuwe initiatief? Neem dan contact met ons op via

een kind dan? Iedere vrijwilliger handelt naar wat hij of zij denkt

info@jeugdwerklimburg.nl, 0475-315151 of 06- 27164361.

dat goed is op dat moment.

In the picture
Coen Kuenen
25 jaar bij SJWC !!!

Enkele voorbeelden
• Een meisje van 7 heeft één arm in het gips. Mag een mannelijke leider haar helpen met douchen?
• Je gaat met een groep tieners zwemmen. Mag een leidster
van 20 jaar tijdens activiteiten een bikini dragen?
• Een kind roept regelmatig schuttingwoorden. Laat je dit toe?
• Een jongen pakt na het douchen stiekem de handdoek van

Op de laatste dag van het Doe-weekend in juli heeft Stichting

een ander. Wat doe je?

Jeugdwerk Castenray Coen Kuenen in het zonnetje gezet,

• Een groepsleider staat tijdens het

omdat hij al 25 jaar vrijwilliger is. Niks is Coen teveel om te

eten op om een sigaretje te gaan

komen helpen bij de activiteiten. De kinderen zien dat hij overal

roken om de hoek, terwijl de

voor in is en dus weten ze hem welte vinden.Ook Jeugdwerk

kinderen nog zitten te eten.

Limburg feliciteert Coen van harte. Dat veel vrijwilligers zijn voor-

Met de kinderen hebben jullie

beeld mogen volgen!

de afspraak: “We wachten
totdat iedereen klaar is
met eten en ruimen dan
samen op”. Wat doe je?
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Nieuwe folder

De afgelopen tijd krijgt Jeugdwerk Limburg steeds vaker de
vraag of er een gedragscode is voor het jeugd- en jongerenwerk. Deze is er (nog) niet. Wel voor andere sectoren, maar niet

Het is handig om vragen die vaak terugkomen snel en

speciﬁek voor het jeugdwerk. Daarom nodigt Jeugdwerk

overzichtelijk te kunnen beantwoorden. Daarom heeft Jeugd-

Limburg jullie uit om mee te werken en te denken aan een opzet

werk Limburg een nieuwe informatiebrochure uitgegeven

van een gedragscode, die als basis kan worden gebruikt voor

waarin de thema’s veiligheid, scholing, informatie en tarieven

jeugdwerkactiviteiten.

aan bod komen.

Wil je hieraan een waardevolle bijdrage leveren?

We zullen deze brochure meenemen tijdens clubbezoeken, net-

Of heb je behoefte om hierover te sparren?

werkbijeenkomsten en andere gelegenheden waar deze van

Laat het ons weten, dan prikken we samen een datum!

belang kan zijn. Wil jij onze brochure aanvragen om bij je
organisatie neer te leggen? Neem dan contact met ons op via
info@jeugdwerklimburg.nl

Informatiefolder
Jeugdwerk Limburg

Tarieven

Postadres

Lidmaatschap

Scholing pr dagdeel

Het lidmaatschap van Jeugdwerk

Leden

Niet-leden

Telefoon

Limburg kost € 89,00 per jaar, voor

per persoon

€ 10,25 € 20,50

Caulitenstraat 6, 6112 AL Sint Joost
0475 31 51 51

kindervakantiewerkorganisaties is dat

per groep

€ 82,00 € 165,00

Mobiel

€ 36,00 per jaar.

Dienstverlenende instellingen

(06) 27 16 43 61

€ 425,00

E-mail

HIervoor krijgen leden

info@jeugdwerklimburg.nl

• 24/7 telefonische bereikbaarheid;

De Bedrijfshulpverlening (BHV) en

Website

• Scholingsactiviteiten tegen een

EHBO-cursussen

www.jeugdwerklimburg.nl

Deze hebben een aangepast tarief,

gereduceerd tarief;
• Kosteloos adviesgesprekken op

omdat deze cursussen meerdere

maat; voor uitgebreider advies-

dagdelen beslaan.

traject wordt een betaalbaar tarief

Leden

gevraagd;

3-daagse BHV instructie

• Gratis

informatiemateriaal

met

leuke weetjes;

€ 50,50

Niet-leden
€ 90,00

exclusief eventuele certiﬁceringskosten

• Juridische bijstand;

Extra oefenavond 1e deelnemers

• Uitnodigingen voor uitwisselings-

€ 15,00

€ 22,25

Reanimatie-instructie

bijeenkomsten;
• Abonnement op het kwartaal(vak)blad Flits!

€ 10,25

www.jeugdwerklimburg.nl

€ 20,50

inclusief certiﬁceringskosten

Terugkom-instructie
€ 15,00

€ 22,25

Handelen bij een ongelukje
(mini workshop EHBO)
Reguliere scholingstarieven

Hét kenniscentrum
op het gebied van
jeugd- en jongerenwerk!

Jeugdwerk Limburg is een vraaggerichte organisatie. Zij ondersteunt
vrijwilligers die werkzaam zijn met en voor groepen jeugd en jongeren
door het leveren van maatwerk. Het werk van Jeugdwerk Limburg
wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van de Provincie Limburg.
Onze missie is dan ook: “Het moet voor elk kind in onze provincie
mogelijk zijn om in het belang van zijn eigen ontwikkeling zo volwaardig
mogelijk aan activiteiten te kunnen deelnemen.”

Scholing

Informatie

Trainingen

Workshops

Bieb

Trainingen zijn gericht op de per-

Workshops zijn gericht op het activi-

Jeugdwerk Limburg beschikt over de

vrijwilligerswerk (MDT), Diversiteit

soonlijke ontwikkeling van vrijwilli-

teitenaanbod van de organisatie.

meest relevante informatie voor vrijwil-

& inclusiviteit, Zij ondersteunt vrij-

gers binnen de organisatie. Deze

Hoe zorg je ervoor dat het aanbod

ligersorganisaties. Deze informatie

willigers die werkzaam zijn met en

gaan over de meest uiteenlopende

aansluit op de behoefte van de

over projecten en activiteiten van

onderwerpen van bedrijfshulpver-

huidige jeugd en maatschappelijke

Jeugdwerk Limburg, maar ook van

door het leveren van maatwerk.

lening tot de veiligheid van de

ontwikkelingen? Workshops bieden

externe bronnen zoals expertise-

• Drukwerk vakblad Flits, nieuws-

accommodatie, van leren vergaderen

vrijwilligers een breder perspectief

centra, landelijke organisaties en maat-

tot hoe om te gaan met discriminatie

voor het efficiënter en effectiever

en racisme.

organiseren van activiteiten.

Vrijwilligersorganisaties zijn verant-

• De omgang met elkaar Interac-

Onze trainingen zijn altijd maatwerk:

Workshops zijn leuke en creatieve

woordelijk voor de veiligheid van hun

tieve beleving ‘Scherp!’, training In

de inhoud wordt afgestemd op de

activiteiten. Activiteiten die jullie

Veilige Handen, veilig internet

behoefte van de organisatie. Op

kunnen

deze manier zijn onze trainingen op-

vrijwilligers

vrijwilligers en deelnemers.
ondersteunt

• Gebouw en buitenterrein Brand-

organisaties bij het ontwikkelen van

veilig gebouw, huisregels in een

hun veiligheidsbeleid. Dat kan met

(club) gebouw, legionellabacterie

Jeugdwerk

Limburg

persoonlijk advies, het informeren
via de digitale bibliotheek of het
verzorgen van trainingen voor vrijwilligers. Jeugdwerk Limburg verstaat
onder veiligheid:

• Activiteiten

Draaiboek

organiseren

voor

jullie

Staat jullie activiteit er niet bij?

maken,

Informeer naar de mogelijkheden!

Jaarlijks zijn er veel Landelijke themadagen en -weken, zoals: Burendag,
Week tegen pesten, Week tegen

• Nieuws,
• Links maatschappelijke organisa• Kamp- en bivakadressen database; Exploitanten van accommooverzicht worden opgenomen;
• Workshops Dans, creatief, muziek

keersregelaars, kampvuur

en beweeg;

• Voedsel HACCP, allergenen, veilig
BBQ

• Trainingen Bestuur, vrijwilligers-

• Wet- en regelgeving WBTR, Arbo-

beleid, veiligheid, gedrag,

wet, drank en horecawet, AVG,

• Programmatips leuke museums,

• Organisatie Vrijwilligersbeleid, ver-

zeskamp-, bosspellen, educatief,

zekeringen en aansprakelijkheid,

thema’s;

preventief beleid ter voorkoming

• Geldtips fondsen, financiële acties;

van grensoverschrijdend gedrag

• Veiligheid Corona, WBTR, vrijwilli-

• BHV Handelen bij ongeluk( je),

gerswerkmap, vignet, VOG, UBO,

brand blussen, allergische reactie,

AVG, BHV, EHBO, HACCP, in

verbandtrommel

Veilige Handen, verzekeringen en
aansprakelijkheid;
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Agenda

Limburg onder andere over:

daties kunnen kosteloos in dit

gereedschap, veilig zwemmen
• Verkeer Met de fiets of auto, ver-

brieven, posters.

website. Hierin informeert Jeugdwerk

ties, speeltuinen,

timaal effectief!

voor groepen jeugd en jongeren

schappelijke organisaties. Deze informatie is gebundeld in de bieb op onze

Veiligheid

• Projecten Euregio, Jongeren &

eenzaamheid, Week van de opvoeding, NLDoet en buitenspeeldag.
Weten wanneer welke dagen en
weken zijn? Kijk dan op onze website
in de agenda.

Jeugdwerk Limburg
zoekt partners voor
het project ‘Diversiteit
en inclusiviteit in het
jeugdwerk’

Voor inclusiviteit geldt:
• Krijgt iedereen binnen jouw organisatie dezelfde kansen?
• Is jouw organisatie toegankelijk voor iedereen? Kan iedereen
meedoen?
Wat zijn jouw antwoorden? En wat is jouw conclusie op basis van
die antwoorden? Hoe divers en inclusief is jouw organisatie? Wil
jij verandering, of vind je de huidige situatie voldoende? Wil jij
meer informatie over dit project of wil je een bijdrage leveren?
Neem dan contact met ons op.

De missie van Jeugdwerk Limburg is: Het moet voor elk kind
in onze provincie mogelijk zijn om in het belang van zijn eigen

Sparringsbijeenkomst (maatschappelijke) organisaties

ontwikkeling zo volwaardig mogelijk aan activiteiten te kunnen

Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, inspiratie op te

deelnemen.

doen en gebruik te maken van alle kennis die bij collega (maat-

Jeugdwerk Limburg vindt het belangrijk dat jeugdigen, jonge-

schappelijke) organisaties aanwezig is, organiseren we een spar-

ren en volwassenen zoveel mogelijk mee kunnen doen aan

ringsbijeenkomst waarbij we samen de vraag beantwoorden:

activiteiten. Hierbij mogen onder andere beperking, geld, af-

Wat heeft jouw doelgroep nodig om deel te kunnen nemen aan

komst, geaardheid of religie geen drempel zijn. Het voorko-

het lokale jeugd- en jongerenwerk?

men van eenzaamheid is ook een belangrijke drijfveer.
Hiermee wordt gestreefd naar divers en inclusief jeugdwerk.

Wil jij deelnemen aan deze bijeenkomst in oktober? Neem dan

Maar wat betekenen deze begrippen nu precies?

contact met ons op via yvette.cornielje@jeugdwerklimburg.nl of
06-27164361.

Diversiteit zijn de verschillen tussen de individuen van een
groep, in waarden, attitudes, cultuur, overtuigingen, etnische achtergrond, seksuele geaardheid, kennis, vaardigheden en levenservaring.
Inclusiviteit is een toestand waarbij geen sprake is van uitsluiting,
vaak vanuit de gedachte dat iedereen gelijkwaardig is
en gelijke rechten heeft.
Diversiteit en inclusiviteit bij jeugdwerkorganisaties
Vaak worden de begrippen in één adem genoemd.
Feitelijk betekenen de begrippen wat anders
maar kennen ze wel een grote samenhang.
Als het gaat om diversiteit kun je jezelf de
volgende vragen stellen:
• Wat is de verhouding mannen/vouwen
binnen je organisatie?
• Hoeveel verschillende nationaliteiten kent
jouw organisatie?
• Uit hoeveel verschillende wijken komen de
deelnemers en leiding binnen jouw club?
• Is er ruimte voor verschillende (seksuele)
geaardheden?
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Uitwisseling
op gemeentelijk
niveau

Terugblik op de
Algemene
Ledenvergadering
2022

Jeugdwerk Limburg is een serviceorganisatie en speelt in op
de actualiteit van de dag. Een van deze actualiteiten is de
behoefte van lidorganisaties om gemeente breed te sparren

Op 16 mei vond de jaarvergadering van Jeugdwerk Limburg

over onder andere vrijwilligersbeleid, accommodatie, activitei-

plaats. Omdat de jaarvergadering van 2021 in verband met

ten en materialen.

corona niet kon doorgaan, moesten de jaarstukken van zowel
2020 als 2021 worden vastgesteld. Zo ook het werkplan en
de begroting voor het jaar 2022.

De aftrap is in de gemeente Venlo. Hier zal op 15 september
aanstaande een uitwisselingsbijeenkomst tussen een negental
lidorganisaties van Jeugdwerk Limburg plaatsvinden. Een van

Daarnaast zijn de aftredende bestuursleden Annita Robbertsen

onze adviseurs is aanwezig om deze bijeenkomst te begeleiden

en Rob Vossen herkozen. Zij blijven in functie als respectievelijk

en eventuele vragen te beantwoorden.

penningmeester en secretaris. Michaël Kesler is gekozen als

Heb jij ook interesse in een uitwisselingsbijeenkomst binnen

nieuw algemeen bestuurslid.

jouw gemeente? Neem dan contact met ons op. Samen kijken
Michaël stelt zich kort voor:

we naar de mogelijkheden.

“Ik ben Michaël Kesler, 31 jaar oud, en
woonachtig in Born. Als kind ben ik
jarenlang lid geweest van Scouting en ik
heb vanaf groep 3 tot en met groep 8
deelgenomen aan kindervakantiewerk.
Vanaf mijn 18e jaar tot nu ben ik betrokken bij Kindervakantiewerk Meerssen
als groepsleiding. Daarnaast vervul ik
sinds een aantal jaren de functie van
penningmeester van Kindervakantiewerk Meerssen. Vanuit deze rol heb ik meermaals ervaren op
welke manier Jeugdwerk Limburg vrijwilligersorganisaties ondersteunt. Ik zal mij als bestuurslid inzetten voor het behalen van
de doelen die Jeugdwerk Limburg zichzelf heeft gesteld. Hiermee wil ik bijdragen aan de rol van Jeugdwerk Limburg als serviceorganisatie voor alle vrijwilligersorganisaties in Limburg.”
Interactieve presentatie over communicatie
Peter Hovens (Coöperatie SamenWereld) verzorgde een presentatie over de communicatie met de gemeente, de jeugd,
ouders/verzorgers en alle andere voor jouw organisatie belangrijke mensen in je wijk of dorp. En hoe je daarmee met je activiteiten kunt aansluiten op hun behoefte. En niet onbelangrijk hoe
je zo nieuwe vrijwilligers aan je organisatie kunt binden.
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Ontmoet Jong&Out
Jong&Out is dé community voor iedereen tot en met 18 jaar,

Jong&Out is belangrijk! Voor een jongere die LHBTQ+ is, kan de

wat je seksuele oriëntatie en genderidentiteit ook is. Je kunt

wereld er heel erg eenzaam uitzien. Je hebt het gevoel dat je er

op de hoogte blijven van wat je vrienden doen, nieuwe jonge-

alleen voor staat en er niemand om je heen is die hetzelfde mee-

ren ontmoeten, met elkaar chatten en nog veel meer! Je hoeft

maakt als jou. Met onze organisatie kunnen deze jonge mensen

je nieuwe vrienden niet alleen online te spreken, ontmoet el-

in een omgeving komen waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn

kaar op een Jong&Out meeting bij jou in de buurt! In Limburg

en met mensen zijn omringd die hetzelfde meemaken.’

vinden er bijeenkomsten plaats in Maastricht.
Wil je meer informatie over Jong&Out in Limburg? Neem dan
Jong&Out is in 2007 opgestart door COC Nederland en een

contact met hen op via onderstaande contactgegevens:

groep lesbische, homo, bi, transgender en intersekse (LHBTI)-

Jong & Out Limburg

jongeren tot en met achttien. De directe aanleiding was het feit

Bogaardenstraat 43

dat er dat jaar voor het eerst een 16-min boot meevoer tijdens

6211SN Maastricht

de Amsterdamse Gay Pride. Sinds de start met de eerste

043-3218337 (Algemeen nummer COC

Jong&Out groep in Amsterdam is het netwerk van meetings lo-

bereikbaar op maandag-vrijdag tijdens kantooruren)

caties gegroeid van een netwerk van meer dan 22 meetinglocaties. Ook het aantal leden op de website groeit elke dag.

Meer informatie vind je ook op de website www.jongenout.nl.

Mandy van ’t Veer, coördinator Jong&Out Limburg vertelt:
‘We zetten ons in voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar oud die
zich identiﬁceren als LHBTQ+. Eén keer in de maand komen we
samen om iets leuks te doen. We gaan dan bijvoorbeeld golven,
bowlen, space jumpen, spelletjes spelen en nog véél meer. Eén
keer in het jaar gaan we zelfs naar een pretpark.
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Workshop graﬃti
groep 8 week
Montessorischool
Weert

Marianne van Kerkom van de Montessorischool:
"Tijdens onze groep 8 week hebben de leerlingen de workshop
Graﬃti mogen volgen. De leerlingen hebben vanuit zelfverzonnen ontwerpen fantastische graﬃtikunstwerken gemaakt. Allereerst werd er uitleg gegeven over graﬃti in het algemeen.
Hierna werden de leerlingen in groepjes verdeeld en elk groepje
maakte een schets met potlood en viltstift. Nadat de schetsen
klaar waren ging iedereen snel naar buiten, vol enthousiasme

Dat niet alleen jeugdwerkorganisaties gebruik maken van het

om te beginnen. Buiten volgde meer uitleg, zodat iedereen de

veelzijdige aanbod van Jeugdwerk Limburg blijkt maar weer.

juiste techniek hanteerde om de verf op de panelen te spuiten.

Op maandag 30 mei vond de workshop Graﬃti plaats tijdens

Iedereen werd voorzien van een spuitbus en konden ze aan de

de groep 8 week van Montessorischool Weert.

slag. Laag voor laag werd de graﬃti aangebracht en ondertussen

Graﬃti is een kunstvorm die wordt uitgevoerd door met spuit-

rende de hele workshop beleefden de leerlingen ontzettend

bussen of andere materialen ﬁguren en/of teksten op bijvoor-

veel plezier. Na aﬂoop werden elkaars kunstwerken bewonderd

beeld muren te plaatsen. Vaak zie je graﬃti op treinen, bussen

en was iedereen het er volledig over eens; de workshop was

of leegstaande panden. Tijdens de workshop gaan de deelne-

ontzettend gaaf!"

gaf de instructeur hier en daar nog wat waardevolle tips. Gedu-

mers aan de hand van een aantal voorbeelden een ontwerp
maken. Daarna gaan ze in graﬃti stijl op een muur of op een pa-

De workshop bij de Montessorischool Weert was een succes!

neel het ontwerp uitvoeren.

Wil jij ook een workshop uit ons aanbod boeken? Scan de QR
code en neem een kijkje op onze website!
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Samenhorigheid
tijdens Jubileum
Kindervakantiewerk
Ohé en Laak

Inzet vrijwilligers
Het succes van KVW Ohé en Laak is volgens vrijwilliger Jenny
te danken aan de inzet van vrijwilligers: “Het bestuur bestaat uit
mensen van verschillende leeftijden, mensen die zich al jaren
inzetten en nog steeds willen investeren en als vrijwilliger veel
betekenen voor KVW Ohé en Laak”
Dit mooi groepje wordt aangevuld met enthousiaste dames en
heren met bijna allemaal kinderen die deelnemen aan de geor-

Deze zomer bestaat KVW Ohé en Laak 60 jaar. Tijd voor een

ganiseerde activiteiten. Er zijn hierdoor veel raakvlakken onder-

feestelijke jubileumeditie!

ling en ze hebben allemaal hetzelfde doel: gezellige, leuke,
zorgeloze, ontspannende, creatieve, sportieve en actieve activi-

Toen KVW Ohé en Laak in 1962 werd opgericht, werden er

teiten organiseren voor hen en andere kinderen uit het dorp.

vooral ﬁetstochten gemaakt, picknicks georganiseerd en verfris-

Ondanks de ﬁjne sfeer is het toch altijd een enorme uitdaging

sende duiken genomen. De gehele zomer werd 2 x per week

en soms puzzelen om genoeg vrijwilligers te hebben voor het

een activiteit aangeboden. In de jaren die volgden maakten deze

bedenken, organiseren en uitvoeren van de activiteiten. Het is

uitjes plaats voor grotere activiteiten, zoals busreizen naar zwem-

hard werken als vrijwilliger om de kwaliteit van activiteiten te be-

baden, pretparken en speeltuinen.

houden, vernieuwen en te verbeteren. Ieder jaar is het puzzelen
welke activiteiten het gaan worden, wanneer en met welke vrij-

Activiteiten dicht bij huis

willigers en voor welke kinderen. Want ook de kinderen van Ste-

Vanaf 2017 is KVW Ohé en Laak een nieuwe weg ingeslagen en

vensweert zijn welkom. Ze gaan namelijk ook naar de

zijn ze vooral activiteiten op en rondom het dorp gaan organise-

gezamenlijke Basisschool in Stevensweert.

ren om zo weer meer kinderen en vrijwilligers te trekken. Dit met
veel succes! Zij bieden nu tussen de acht en tien activiteiten aan,

Samenwerken

verdeeld over de zomervakantie. Deze vinden vooral plaats op

Ook daarom is er sinds een aantal jaren meer geïnvesteerd in

de locatie van R.K.V.V Walburgia waar ze niet alleen van het ter-

de samenwerking met KVW Stevensweert. Ondanks dat ze alle-

rein, maar ook van de kantine gebruik mogen maken die super

bei op een andere manier werken hebben ze dezelfde doelen.

geschikt is hiervoor. Door de activiteiten dichter bij huis aan te

Een van deze gezamenlijke doelen is dan ook dat de jeugd el-

bieden merken ze dat ouders sneller komen helpen. Er worden

kaar ook tijdens de zomervakantie ontmoet, ten slotte zitten de

zelfs initiatieven genomen om extra activiteiten tijdens bv. Hal-

kinderen ook bij elkaar op school. Daarom ontstaan er steeds

loween, Carnaval en de Meivakantie te realiseren. Iedere keer

meer activiteiten die samen worden opgepakt om dit voor de

zien ze zoveel kinderen met een lach en een tevreden gezicht

kinderen te realiseren.

komen weer gaan; dit is waar ze het voor doen!
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Sinds een aantal jaar vragen zij aan ouders van deelnemende

Springkussenfestival

kinderen onder de zes jaar om een rol te spelen tijdens de acti-

Op 23 juli was een groot springkussen festival georganiseerd

viteit(en) waar hun kind aan deelneemt. Deze rollen variëren van

voor jong en oud. Dus niet alleen voor de kinderen, maar ook

actief betrokken bij activiteiten tot toeschouwer zijn, wat er het

voor alle inwoners van Ohé en Laak en omliggende dorpen. Per-

beste bij hun past. Op deze manier kunnen de vrijwilligers de

fect om zelf lekker mee te springen, om elkaar te leren kennen

verantwoordelijkheid delen voor deze jonge groep deelnemers

en om nieuwe contacten te leggen. Er waren tien verschillende

die toch wat extra aandacht vragen. Daarnaast proberen ze ook

springkussens en stormbanen, er werd gedanst tijdens de kin-

hiermee ouders enthousiast te maken voor een rol als vrijwilliger

derdisco met animatie en er was top gezelligheid in een echte

binnen de organisatie. Dit heeft haar vruchten afgeworpen: veel

feesttent. Dit alles werd georganiseerd in samenwerking met

ouders zijn vaste vrijwilliger geworden en er komen op deze ma-

Graydon event waar het KVW al jaren mee samenwerkt. Onder

nier ieder jaar ook nieuwe vrijwilligers bij.

het genot van een koud drankje en een heerlijke zelf samen te

KVW Ohé en Laak vindt het dan ook belangrijk dat mensen uit

stellen hamburger had iedereen het naar zijn zin. Zelfs de ge-

Ohé en Laak weten wat KVW doet en waar zij voor staan. Alle

meente Maasgouw was aanwezig met hun keet om te kijken wat

inwoners zijn daarom regelmatig bij activiteiten welkom of wor-

zij die dag kon doen om de dorpsraad nieuw leven in te blazen.

den betrokken bij een activiteit. De grote opening van dit jubile-

Door op deze manier mensen bij elkaar te brengen, hopen zij te

umjaar is daar een mooi voorbeeld van.

investeren in samenhorigheid en het creëren van nieuwe verbindingen. Zo wordt de gemeenschap levendig gehouden. Hopelijk kan KVW Ohé en Laak op deze wijze nog jaren een mooie
bijdrage leveren voor de kinderen én de gemeenschap van het
hele dorp!
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voor vrijwilligerswerk en buitenspeelruimte
Vrijwilligerswerk
Advies, trainingen en workshops op het gebied van onder andere:
Vrijwilligersbeleid (vinden en binden van vrijwilligers) • Arbo en vrijwilligerswerk
In Veilige Handen: Toolkit ter voorkoming van seksueel misbruik van minderjarigen
Advies bij nieuw- of verbouw en inrichting van multifunctionele accommodaties
Buitenspeelruimte
Advies, trainingen, workshops en project(bege)leiding
op het gebied van onder andere:
Formulering en uitvoering van gemeentelijk speelruimtebeleid
Eerste aanleg of renovatie speelvoorzieningen met bewonersparticipatie
Voor wie?
Gemeenten • Instellingen voor Welzijnswerk • Maatschappelijke organisaties •Lokale vrijwilligersorganisaties
Jeugd- en jongerenwerkorganisaties • Speeltuinorganisaties • Multifunctionele accommodaties

Claessen Advies & Training
Op de Baant 22, 6112 BA Sint Joost
www.claessen-advies.nl • info@claessen-advies.nl • telefoon 06-51534872 (Henk) • 06-15348966 (Anniek)

Organisatiebureau
voor opleidingen
BedrijfsHulpVerleningEHBO-hartreanimatie-AED

VAN HEIJSTER
KANTOOR COMPLEET

Levering van alle mogelijke kantoorartikelen
Arbo-gekeurde bureaustoelen
Kantoormeubelen • Hygiëne en safety-producten
Computersupplies • Multifunctionele printers

Hoogstraat 11, 6071 JM Swalmen T 0475 50 14 85
kantoor@van-heijster • www.van-heijster.nl

Heidepark 6,
6051 GN Maasbracht
tel./fax (0475) 46 46 07
e-mail
info@organisatiebureau-help.nl
internet
www.organisatiebureau-help.nl
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Het inspiratiefestijn
van Vereniging
Kleine Kernen Limburg
was een groot succes!

Yvette Cornielje die als adviseur van Jeugdwerk Limburg
aanwezig was vertelt:
“Het is mooi om te zien hoe gemeenschapshuizen een spil in
een dorp of wijk zijn. Mensen zijn betrokken en willen het beste

Ter voorbereiding op deze dag heeft VKKL een enquête gehou-

voor de inwoners van hun dorp. Het wervingsverhaal voor vrij-

den: over welke thema’s willen gebruikers van gemeenschaps-

willigers van een beheerder van een gemeenschapshuis in

huizen meer informatie? Het resultaat was:

Beegden vond ik erg inspirerend en wil ik graag delen. Meneer

• Organisatie en vrijwilligers

wandelt veel. Hij houdt tijdens deze wandelingen zijn ogen en

• Verduurzamen:

oren open. Als hij ziet dat er nieuwe inwoners in het dorp zijn

• Financiering

komen wonen stapt hij op ze af en begint een praatje. Hij laat de

• Marketing

mensen merken dat ze gezien worden. Hij nodigt deze mensen

• Ons gebouw

uit voor een drietal brainstorm bijeenkomsten waarin de vraag

• Toekomstbestendigheid en draagvlak

‘Wat wil jij terug zien in het dorp?’ centraal staat. Als afsluiting

‘t Patronaat in Sint Joost, waar het inspiratiefestijn werd gehou-

nagepraat kan worden. Dergelijke sessies leveren hem altijd

den, werd omgetoverd tot een locatie met festivalgevoel. De or-

nieuwe vrijwilligers op.

ganisatie wilde vooral dat de gehele dag een ontspannen sfeer

Dit toont voor mij aan dat een warme, persoonlijke benadering

zou uitstralen. Want als de sfeer prettig is sta je open voor

van nieuwe vrijwilligers werkt. En ook dat het vrijwilligerspro-

nieuwe informatie. Het gebouw en terrein werden verdeeld in

bleem niet van vandaag op morgen is opgelost. Het vereist een

ruimtes waarin de thema’s uit de enquête centraal stonden. Deze

planmatige aanpak en doorzettingsvermogen. Want de meneer

ruimtes stonden met elkaar in verbinding waardoor bezoekers

uit het voorbeeld benadert bijvoorbeeld zo’n 20 mensen. Daar-

eenvoudig van thema naar thema konden lopen.

van komen er zes naar de brainstormbijeenkomsten en blijven

wordt er een gezellige BBQ georganiseerd waarbij er informeel

er enkele over als vrijwilliger”
Jeugdwerk Limburg was aanwezig bij de afdeling ‘Organisatie
en vrijwilligers’. Een aantal dorpsraden kwam advies inwinnen
hoe jeugdwerk gestart kan worden. De jeugd heeft immers de
toekomst. Ook verzorgden we een tweetal mini-workshops
‘Vinden en binden van vrijwilligers’ die goed bezocht werden.
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