JEUGDVAKANTIEWEEK 2020
Hallo jongens en meisjes,
De kerngroep is de afgelopen maanden druk bezig geweest om alle voorbereidingen te treffen voor
JVW2020. Het thema van de alweer 60e JeugdVakantieWeek is “JVW bouwt een feestje!”.
Ook dit jaar wordt het weer een heel gezellige week met veel leuke activiteiten en een uitje op
woensdag. Wij hopen dat velen van jullie er bij zullen zijn in de week van 17 t/m 21 augustus 2020.
Wat we precies gaan doen kun je lezen in het programmaboekje dat rond de laatste week voor de
zomervakantie zal worden uitgedeeld via school of thuis zal worden bezorgd. Ook zal het programma
rond die tijd verschijnen op de website www.jeugdvakantieweek.nl onder het kopje ‘programma’.

Inschrijvingsprocedure
Op woensdag 15 april tussen 18:30 en 19:30 uur kunnen alle leerlingen uit groep 5 t/m 8 van
Rooise basisscholen zich inschrijven en ook Rooise kinderen die elders op school zitten (leeftijd 9 t/m 12
jaar). Om deel te kunnen nemen moet je daarvoor het inschrijfformulier en € 24,00 per kind* naar
onderstaand adres brengen.
Het staat u uiteraard geheel vrij om een hogere bijdrage te voldoen. Alle extra inkomsten komen
geheel ten goede aan de JeugdVakantieWeek 2020. Voor sponsoringsmogelijkheden als bedrijf of
particulier: leest u gerust aandachtig verder op de achterzijde van dit boekje.
Per persoon is het toegestaan om maximaal 5 inschrijfformulieren in te leveren tijdens de inschrijving.
Om organisatorische redenen kunnen we niet meer dan 500 kinderen inschrijven (vol = vol). Uw kind
komt eventueel op een wachtlijst.
Tijdens het wachten in de rij ontvangt u van ons een bonnetje met daarop een inschrijfnummer. Meld
u voor een bonnetje bij een van de kerngroepleden aan het begin van de rij, herkenbaar aan het
oranje shirt en/of de rode jas.

Inschrijfadres voor woensdag 15 april:

Cafe “DOMMELZICHT”
Dommelstraat 18, Sint-Oedenrode

* Mochten de kosten voor deelname voor u een probleem zijn, dan willen wij u graag wijzen op de mogelijkheid van het declaratiefonds van de gemeente. Het
declaratiefonds is bedoeld voor kosten die gekoppeld
zijn aan maatschappelijke participatie. Hieronder vallen
de kosten voor deelname aan de JeugdVakantieWeek.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gemeente
Meierijstad, afdeling publiekszaken.

Mocht u reeds vragen hebben dan kunt u het gehele jaar mailen naar het
algemene JeugdVakantieWeek e-mail adres:
info@jeugdvakantieweek.nl
								

gelieve hier af te knippen/scheuren ------->
Dit deel mag u thuis bewaren.

Beste ouders/verzorgers,
Enkele dingen willen wij graag bij u onder de aandacht brengen:
* Groepssamenstelling:
Tijdens de JeugdVakantieWeek worden er groepen gemaakt van kinderen uit groep 5/6 en
kinderen uit groep 7/8. Jongens en meisjes worden gemengd tot groepjes van plusminus
tien kinderen. Deze groepen worden begeleid door 1 of 2 jongeren van minimaal 16 jaar oud. Uw kind
kan 2 voorkeuren opgeven voor groepsgenootjes. Wij zullen onze uiterste best doen om uw kind bij
minimaal 1 kind naar voorkeur te plaatsen in een groepje. Van groepssamenstellingen kan helaas niet
worden afgeweken, tenzij in goed overleg met de kerngroep.
* Algemene voorwaarden:
Op deelname aan de JVW zijn algemene voorwaarden van kracht. DEELNAME AAN DE JVW IS OP
EIGEN RISICO. Zie een totaaloverzicht van de algemene voorwaarden op de website.
* Sponsoringsmogelijkheden:
Voor sponsormogelijkheden verwijzen wij u graag door naar de achterzijde van dit boekje, Wij hopen
dat u de tijd neemt om ook de laatste pagina goed door te nemen, want deze is van vitaal belang
voor het voortbestaan van onze stichting. U kunt ons altijd bereiken via: sponsoren.jvw@gmail.com.
* ENTHOUSIASTE OUDERS GEZOCHT:
Zoals ieder jaar zijn wij ook dit jaar weer hard op zoek naar vrijwilligers die willen bijdragen aan een
prettige week voor de deelnemende Rooise kinderen. Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om een
intensieve week zoals deze te draaien. Uw vrijwillige bijdrage is dan ook van groot belang voor onze
organisatie en het speelplezier van uw kinderen.
Wij hopen dat we ook dit jaar weer kunnen rekenen op een groot aantal enthousiaste ouders die
ons willen assisteren tijdens een van onze activiteiten. Alle hulp is welkom! Op die manier kan de
groepsleiding zo veel mogelijk bij de kinderen blijven.
Als u ons wilt helpen kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier van uw kind(eren).
Iedereen die zich opgeeft krijgt uiterlijk maandag 6 juli van ons te horen of en waarbij hij/zij zal
worden ingezet.
Mochten we te weinig vrijwilligers hebben, kunt u als ouder van een deelnemend kind verplicht worden gesteld om tijdens de JeugdVakantieWeek vrijwilligerswerkzaamheden te verrichten., ondanks dat u zich wellicht niet heeft opgegeven.

U kunt uw mogelijkheden hier direct invullen. Bij voorbaat dank!

* Contactgegevens:
www.jeugdvakantieweek.nl
info@jeugdvakantieweek.nl
06 - 39 75 57 88 (alleen tijdens de JVW)

<------- gelieve hier af te knippen/scheuren
Dit deel levert u in bij inschrijving.

INSCHRIJVING GROEP 7/8
Naam								Jongen/Meisje
Adres								
Mobiel 1: 					
Geboortedatum 						Mobiel 2: 					
Ik zit nu in groep 						School:					
Ik wil graag in het groepje bij * 1. 									
				
2. 									
* Voor- en achternaam invullen a.u.b. Wij houden hier zoveel mogelijk rekening mee.

Naam huisarts 							Telefoon				
Ben je allergisch?		
Ja / Nee
Indien ja, waarvoor?						
Gebruik je medicijnen?
Ja / Nee
Indien ja, waarvoor?							
														
Ben je in het bezit van een zwemdiploma?*		
Ja / Nee
* Geen zwemdiploma(‘s) betekent dat je uitgesloten bent van deelname aan eventuele zwembadactiviteiten.

Overige medische zaken en/of eventuele opmerkingen: 								
									
Handtekening ouders voor goedkeuring deelname:
(Hiermee gaat u akkoord met algemene voorwaarden en privacyverklaring die terug te lezen zijn op
de website: www.jeugdvakantieweek.nl)
								

VOOR DE OUDERS - VRIJWILLIGERS
Kerngroepleden, ik kan jullie een of meerdere dagen/dagdelen helpen		

Ja / Nee

A.U.B. AANKRUISEN WANNEER U KUNT ASSISTEREN
				 (voor een hele dag kruis beide vakjes per dag aan)
▪ Maandag			⃝ plm. 09:00 – 12:00 uur 	⃝ plm. 12:30 – 16:00 uur
▪ Dinsdag			⃝ plm. 09:30 – 12:30 uur 	⃝ plm. 13:00 – 16:00 uur
▪ Donderdag			⃝ plm. 09:00 – 12:30 uur 	⃝ plm. 12:30 – 16:00 uur
▪ Vrijdag			⃝ plm. 09:00 – 12:30 uur 	⃝
Verkeersregelaar

informatie: www.jeugdvakantieweek.nl/vrijwilligers

Naam												
Telefoon											
Mobiel												
E-mail (in blokletters)
									
Pas op! Onze bevestigingsmail kan in uw SPAM-box terecht komen! Voor informatie kunt u altijd mailen naar vrijwilligers.jvw@gmail.com.

SPONSOREN GEZOCHT
Vanaf komende JeugdVakantieWeek2020 zullen de subsidies die verstrekt werden door voormalig
gemeente Sint-Oedenrode, vervangen worden door subsidies verstrekt door de gemeente Meierijstad.
Wat betekent dit voor de organisatie van de JVW?
Wij zullen in de toekomst meer afhankelijk worden van commerciele en/of particuliere sponsoring
om op zelfde voet door te kunnen gaan zoals wij reeds 59 jaar bezig zijn geweest. Om met dezelfde
maatschappelijke impact te kunnen blijven functioneren, hopen wij dan ook dat er bedrijven (en/of
particulieren) in de gemeente bereid zijn om mee te denken over eenmalige al dan niet terugkerende
sponsormogelijkheden.
Wat houdt JVW sponsoring precies in voor u?
Denk bij sponsoring aan giften in de vorm van valuta, maar zeer zeker ook in de vorm van materiele
voorzieningen en/of diensten. Wij zullen vanaf JVW 2021 met een meer uitgebreid sponsorenpakket
komen, waarbij u inzichtelijk krijgt aangeboden wat wij in ruil voor die sponsoring voor u als bedrijf
kunnen betekenen.
Heeft u interesse in structurele of eenmalige bijdrage?
Mocht u geintereseerd zijn in het vitaal houden van onze stichting, dan vragen wij u vriendelijk uw
contactgegevens achter te laten op onderstaande sponsoringskaart. Deze kaart kan tijdens de
inschrijving ingeleverd worden bij de kerngroep.
U kunt natuurlijk ook altijd mailen via sponsoren.jvw@gmail.com.
Wij zullen in beide gevallen zo snel mogelijk contact met u opnemen en de mogelijkheden met u
doorspreken. Bij voorbaat dank voor dit genereuze gebaar!

SPONSORINGSKAART
Naam contactpersoon:
Naam bedrijf (indien van toepassing):
Telefoonnummer:
Email-adres:
Denkt u aan sponsoring in: 		
valuta
				goederen
				diensten
				anders namelijk:

Bij voorbaat dank JVW-KANJER!!!

