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Waar staat KVW Helden voor?

De huidige vorm van Stichting Kindervakantiewerk Helden, ook wel bekend als KVW Helden,

werd in 2015 opgericht met één hoofddoel: De kinderen van Helden-Dorp een te gekke week

bezorgen. Dit wordt gedaan door het organiseren van activiteiten gedurende 4 dagen binnen

de 5de week van de schoolvakantie.

De organisatie van deze activiteitenweek ligt bij de hoofdleiding, maar wordt daarnaast

gedragen door vele, vele vrijwilligers in alle soorten en maten. Deze vrijwilligers worden in

het volgende hoofdstuk uitgelicht.

Naast het doel om kinderen een te gekke week te bezorgen, worden meerdere subdoelen

aangeraakt:

● Het vergroten van de leefbaarheid in het dorp door de hoofdlocatie midden in de

dorpskern van Helden te situeren.

● Het versterken en verbinden van de relatie tussen Heldense kinderen die naar

verschillende scholen gaan.

● Het stimuleren van speelplezier door (buiten)sport en spel

● Het vergroten van sociale vaardigheden door kinderen 4 dagen in groepsverband te

laten optrekken, samenwerken en samenspelen.

Hoofdleiding

Samenstelling hoofdleiding 2021:

Joyce van Lier

Tim Hanssen

Jeroen Thijssen

Wouter Bruins

Freek van Lent

Ingrid Smets

Thema

De aangeboden activiteiten worden jaarlijks gekoppeld aan een thema. Tijdens de

KVW-dagen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld van dit thema.

Reeds plaatsgevonden edities:

2015: Cowboys & Indianen

2016: Circus

2017: Reis rond de wereld

2018: Films & Sterren
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2019: Feest (5 jarig bestaan)

2021: ???

Wie is wie tijdens KVW?
Kindervakantiewerk Helden draait volledig op vrijwilligers. Al deze vrijwilligers maken KVW

voor honderden kinderen mogelijk. De meeste vrijwilligers begeleiden een groep kinderen of

bemannen een activiteit. Enkele vrijwilligers zijn ook al betrokken tijdens de organisatie

voorafgaand aan de activiteitenweek in de vorm van een denktank of werkgroep. De

hoofdleiding is jaarrond bezig met de organisatie van kindervakantiewerk. De vrijwilligers van

kindervakantiewerk worden ‘leiders’ genoemd.

Alle vrijwilligers die deelnemen aan kindervakantiewerk zijn tijdens KVW herkenbaar aan een

KVW-shirt. Deze shirts zijn onderverdeeld in verschillende kleuren zodat voor kinderen,

ouders en leiders duidelijk is wie welke taak heeft. Alle betrokken vrijwilligers zijn bij opgave

akkoord gegaan met een door Jeugdwerk Limburg vastgestelde gedragscode en zijn in het

bezit van een VOG (verklaring omtrent het gedrag). Uitgebreide taakbeschrijvingen zijn

opgenomen in de bijlage.
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De rol van ouders tijdens KVW
Wij als hoofdleiding vinden het geweldig dat zoveel kinderen

meedoen aan KVW. Dat kan natuurlijk niet zonder de medewerking

van ouders. Wij juichen ouderbetrokkenheid daarom ook enorm toe,

maar vinden wel dat het kind vooral tijd moet doorbrengen met de

andere kinderen. Ervaring leert dat het kind meer oog heeft voor zijn/haar ouder(s) dan voor

de groep en het spel op het moment dat ouders veel tijd doorbrengen bij de groep van

zijn/haar kind.

Daarom zeggen wij: Bezoeken mag, maar niet de hele dag.

Een goede samenwerking tussen ouders en leiding van kindervakantiewerk is belangrijk.

Hiervoor hebben we een paar richtlijnen opgesteld.

✔ Ouders zijn van harte welkom om hun kind dagelijks te komen brengen en halen. We

starten en eindigen altijd in de grote tent op het Mariaplein*. De kinderen gaan bij

hun vriendjes/groepje zitten. Ouders mogen ook meedoen aan de dagopening en

sluiting, en gaan hierbij in de daarvoor bestemde vakken staan.

✔ Van te voren wordt een programma aan ouders verstrekt zodat zij weten op welke

locatie hun kind zich bevindt. Ouders mogen gedurende de dag gerust een kijkje

komen nemen op één van de terreinen. Dit geldt niet voor terreinen waarvoor entree

betaald moet worden. Wij verzoeken u om na uw bezoekje ook weer huiswaarts te

gaan en het kind weer verder te laten genieten.

✔ Indien een kind kortdurig afwezig is, voor bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts en

dus tussentijds gehaald of gebracht moet worden, is dit de verantwoordelijkheid van

ouders om door te geven aan de groepsleiders van het kind. Zij weten hier dan van.

✔ Indien een kind een gehele dag afwezig is, bijvoorbeeld door ziekte, wordt aan ouders

gevraagd ’s morgens tussen 08.00-08.45u contact op te nemen met de hoofdleiding.

Zij geven de afwezigheid door aan de groepsleiders van het kind.

✔ Komt uw kind thuis met een vreemd verhaal, of heeft het kind geen leuke dag gehad?

Ga de eerstvolgende dag dan even in gesprek met de groepsleider(s) van uw kind.

Lukt het niet om tot een oplossing te komen, mag u altijd een van de hoofdleiders

aanspreken.

✔ Het is niet de bedoeling om te bellen/appen naar de groepsleiding of hoofdleiding om

te vragen hoe het met uw kind gaat. U kunt erop vertrouwen dat er contact met u

opgenomen wordt indien dat nodig is.

*uitzonderingen daargelaten (zoals Covid-19)
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Wij waarderen ouders die meehelpen als groepsleider of spelleider enorm! Om aan te

sluiten op bovenstaand beleid:

● Als spelleider begeleidt de ouder een spel, waar het eigen kind waarschijnlijk ook aan zal

deelnemen. De ouder blijft bij dit spel terwijl de groep van het kind daarna weer doorgaat.

● Als groepsleider wordt de ouder niet ingedeeld als leider van de groep waar zijn/haar eigen

kind in zit.

De rol van kinderen tijdens KVW

Tijdens KVW staat lol en plezier voorop, al kan dat alleen maar zolang de kinderen zich

sportief en respectvol opstellen. Dit doen ze door de gestelde regels op te volgen en te

luisteren naar de leiding. We verwachten normaal wenselijk gedrag hierbij.  Hieronder

verstaan we onder anderen:

● Fatsoenlijk omgaan met de spullen van jezelf, anderen en van kindervakantiewerk

● Geen verbale of fysieke agressie, geweld en pesterij

● Op tijd aanwezig zijn

● Altijd bij de groep blijven, de groep verlaten om bijvoorbeeld naar de wc te gaan, gaat

in overleg met de groepsleiders

● Elkaar respecteren en iedereen in zijn waarde laten

● Luisteren en respecteren van het gezag van leiders

Waar kinderen spelen, gebeuren ongelukjes en ontstaan akkefietjes. Meestal zijn deze zo

weer afgedaan en opgelost door de groepsleiders. Indien dit niet lukt, spreken we het

volgende af:

1. De groepsleiders proberen het ongewenste gedrag zelf binnen de groep en/of met

het kind op te lossen

2. Indien dit niet lukt, meldt de groepsleider zich bij de hoofdleiding. Zij zullen de

groepsleider hierbij ondersteunen. Aan het einde van de dag zal de groepsleider de

ouders informeren bij de afsluiting

3. Indien er herhaaldelijk of ernstig ongewenst gedrag vertoond wordt kan de

hoofdleiding op elk moment besluiten om de deelnemer of vrijwilliger uit te sluiten

van deelname aan KVW voor één of meerdere jaren.

Wij verzoeken ouders die komen kijken om zich zoveel mogelijk afzijdig te houden van

corrigerende maatregelen en dit door de groepsleiders te laten oplossen.
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Wat nemen de kinderen wel en niet mee?

Dagelijks meenemen

● een rugzak voorzien van naam

● een lunchpakket en voldoende te drinken. Ook tussendoortjes zelf meebrengen

(snoep, appel)

● kleding die nat en vies mag worden

● een handdoek

● gelet op de weersvoorspellingen: zonnebrandcrème, insectenspray en/of een pet

● indien nodig: medicatie

Kijk goed in het van te voren op de site bekend gemaakte programma! Het kan zijn dat

sommige groepen zwemkleding, een fiets, gymschoenen of andere zaken nodig hebben!

De ouders van de kinderen van groep 7-8 die deelnemen aan de overnachting worden apart

geïnformeerd over de bagage voor de nacht.

Wat niet meegaat:

● mobiele telefoons  indien nodig kunnen kinderen altijd via de hoofdleiding contact

opnemen met thuis en andersom

● zakgeld is niet nodig. Dit kan alleen maar kwijtraken

● waardevolle spullen als armbandjes, sieraden, ringen zitten vaak alleen maar in de

weg. Laat deze thuis!

Alle kinderen krijgen een bandje van KVW. Ze zijn verplicht dit gedurende de KVW-week te

dragen. Mocht het bandje af gaan of kwijt raken, is dat niet erg. Het kind moet zich dan wél

meteen even melden bij zijn groepsleiders voor een nieuw bandje!

Verloren en gevonden voorwerpen

Ondanks dat groepsleiders zorgvuldig met uw kind meekijken, kan het wel eens voorkomen

dat er iets blijft liggen tijdens een van de activiteiten. Als er iets gevonden wordt, zal dit
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tijdens de dagafsluiting in de tent worden neergelegd. Spullen die op zaterdag nog over zijn,

worden gefotografeerd en op Facebook gezet zodat ze zoveel mogelijk weer bij u

terugkomen. Het is daarom raadzaam om de spullen zoveel mogelijk van een naam te

voorzien.

De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of stuk gaan van eigendommen van

deelnemende kinderen en vrijwilligers.

Privacybeleid (gegevens en media)

Persoonlijke gegevens

Bij de opgave van uw kind(eren) aan kindervakantiewerk, heeft u gegevens moeten invullen.

Deze gegevens worden onder anderen gebruikt bij het indelen van de KVW-groepen. Deze

gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt. Ten behoeve van informatieverstrekking

kan naam-,school-en groepsinformatie op onze site of in e-mails vermeld worden. Wilt u dit

niet? Stuur dan een mail naar info@kvw-helden.nl

Tijdens kindervakantiewerk hebben de groepsleiders van uw kind(eren) beschikking over een

namenlijst met eventuele bijzonderheden. Denk aan kinderen met bijzonder gedrag,

medicatie of allergieën. Zij zijn niet in het bezit van uw persoonlijke gegevens als adres en

telefoonnummer.  De hoofdleiding heeft wel toegang tot deze gegevens.

Indien de groepsleider het nodig acht om tijdens- of na afloop van kindervakantiewerk

contact met u op te nemen, gaat dit via de hoofdleiding. De hoofdleiding verstrekt dan het

benodigde telefoonnummer of adres. Andersom gaat dit ook zo. Wilt u contact opnemen

met een groepsleider, dan neemt u contact op met de hoofdleiding.

Ook de EHBO-ers kunnen een beroep op de hoofdleiding doen indien zij gegevens van ouders

of het kind (geboortedatum, huisarts) nodig hebben in het geval van een calamiteit. We

zullen eerst deskundige hulp inschakelen alvorens we u bellen.

Foto’s en media

Tijdens kindervakantiewerk worden foto- en filmopnames gemaakt. Dit door o.a. de razende

reporters, maar ook door groepsleiders. Naast de foto’s door de dag heen, zal ook een

groepsfoto gemaakt worden. Deze foto’s en filmpjes worden op de website en

facebookpagina van Kindervakantiewerk Helden geplaatst. Door uw kind deel te laten nemen

aan kindervakantiewerk, stemt u automatisch in met het fotobeleid. De meeste ouders

waarderen de vele foto’s en filmpjes die gemaakt worden waardoor ze een goede indruk

krijgen van de dag die hun kind beleefd heeft. Mocht u een foto zien verschijnen die naar uw

mening ongepast is, neem dan contact op met de hoofdleiding via info@kvw-helden.nl
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Alcohol, drugs en roken

● Het gebruik van alcohol en roken is verboden voor deelnemers en vrijwilligers jonger

dan 18 jaar. Het gebruik van drugs tijdens KVW is voor niemand toegestaan.

● Roken is niet toegestaan in de tent of andere binnenruimtes. Daarnaast is het niet

toegestaan om te roken in de buurt van de kinderen. Als leiders persé willen roken,

doen ze dit op een afgelegen plaats.

● Na de dagafsluiting en evaluatie, als de kinderen naar huis zijn, kan er door de

vrijwilligers van 18 jaar of ouder een drankje genuttigd worden. Dit kan frisdrank en

zwak-alcoholhoudende drank zijn. De hoofdleiding beslist vanaf welk moment

alcoholhoudende drank geschonken wordt.

● Tijdens de feestavond op vrijdag zal er zwak-alcoholhoudende drank geschonken

worden aan alle bezoekers van 18 jaar of ouder.

● Het weder verstrekken van alcohol is strafbaar.

● Op het KVW-terrein is de bar open tot 00.00u. Daarna gaat de bar dicht en wordt het

terrein gesloten.

● De hoofdleiding kan altijd besluiten om bepaalde personen of groepen geen alcohol

meer te verstrekken.

Wijzigingen en slotbepaling

● Dit reglement is van kracht nadat het in een hoofdleiding vergadering is goedgekeurd

en ondertekend is door de hoofdleiding. In deze vergadering moeten minstens 4

hoofdleiders aanwezig zijn.

● De hoofdleiding kan besluiten tot wijziging van dit reglement. Een gewijzigde versie

wordt goedgekeurd zoals hierboven beschreven. Alle eerdere versies vervallen dan

per direct.

● Het reglement geldt voor alle vrijwilligers en deelnemers aan Kindervakantiewerk

Helden.

● Indien het voor de goede werking binnen de organisatie noodzakelijk is, kunnen

tijdelijk aanvullende regels worden opgesteld door de hoofdleiding. Deze regels

mogen niet in strijd zijn met de wet. Er moet tevens worden aangegeven voor welke

periode deze geldig zijn.
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● In uitzonderlijke situaties kan de hoofdleiding afwijken van dit reglement.

● In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of te kort schiet, beslist de

hoofdleiding.

Aangepast op 10-6-2021

Jeroen Thijssen, Ingrid Smets
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