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Gedragsregels t.b.v. deelnemers Kleurrijke jeugdbrandweer oefendagen
Deelnemers voor wie onderstaand reglement geld zijn alle aanwezigen te weten:
Medewerkers oefenleiding, jeugdleiders, jeugdbegeleiders (assistent jeugdleider),
jeugdleden en bezoekers.
Terrein indeling en opbouw:
 Het opbouwen en afbreken van het logistieke deel van de KJO gebeurd de dagen
voorafgaande aan het kamp.
 De deelnemende jeugdkorpsen kunnen woensdag/donderdag voor de aankomstavond
transportcontainers en/of aanhangers afleveren op afspraak, op het parkeerterrein naast
het evenemententerrein.
 De voertuigen dienen op de aankomst dag voor 19 uur op het oefenterrein aanwezig te
zijn.
 Bij aankomst op het oefenterrein dient de verantwoordelijke jeugdleider zich gelijk te
melden in de evenemententent hier krijgt hij het tijdstip te horen waarop de deelnemers
voor persoonscontrole en persoons ID zich moeten melden. Tussentijds kan er
opgebouwd worden.
 Na het uitladen van de voertuigen dienen deze per direct op de aangewezen
verzamelplaats geparkeerd te worden.
 Er kan op de vrijdagmorgen vanaf 10 uur opgebouwd worden. Dit wordt (in principe)
uitgevoerd als de jeugdleden welke deelnemen aan de KJO niet aanwezig zijn. Bij
afwijking hiervan in overleg met oefenleiding.
 Het opbouwen van de verblijfs tenten en inrichten door de deelnemende jeugdkorpsen
dient om 20:30 uur gereed te zijn.
 Het graven van greppels t.b.v. afvoer van water is niet toegestaan.
 Alle tenten dienen gezekerd te worden met stormlijnen c.q. stormbanden.
 Alleen ingeschreven deelnemers hebben toegang tot het oefenterrein, andere gasten zijn
welkom op de bezoekersdag. Of in overleg met oefenleiding op ander tijdstip.
 Het is niet toegestaan om zelf elektra af te tappen van de elektra verdeelkast. Er is één
aansluitpunt per korps beschikbaar. Men dient zelf voor een VCA gekeurde elektrakabel
te zorgen van minstens 50 meter. Deze dient van een geldige keuringssticker te zijn
voorzien.
 De leden van de technische dienst zijn geautoriseerd om de aangeleverde elektrakabel
aan te sluiten. Tijdens het aansluiten zullen deze kabels worden voorzien van een
korpsnaamsticker. Niet gecodeerde kabels zullen worden verwijderd i.v.m. overbelasting.
Etenswaren en maaltijden:
 Het bereiden van voedingsmiddelen is alleen toegestaan in de daarvoor ingerichte
accommodatie welke is aangewezen door de oefenleiding.
 De maaltijden mogen niet buiten de evenemententent genuttigd worden. T&H ziet hier op
toe.
 De deelnemende ploegen worden voor het eten van de maaltijd in diverse groepen
ingedeeld. Elke deelnemer eet samen met zijn eigen korps en laat de tafel schoon en
opgeruimd achter na het nuttigen van de maaltijd. Jeugdleiders van het desbetreffende
korps zien hierop toe.
 Elke jeugdleider of begeleider is verantwoordelijk voor het sociale gedrag van zijn
jeugdleden. Hij of zij heeft een voorbeeldfunctie.
 Elke deelnemer is verplicht om voor of na het eten van de maaltijd, de verpakking te
deponeren in één van de daarvoor bestemde afvalbakken.
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Borden en bestek dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden geplaatst.

Corvee door de deelnemers:
 Volgens een van te voren opgesteld rooster wordt er door de deelnemers corvee
uitgevoerd in de spoelkeuken en de evenemententent.
 De aangewezen corveeërs melden zich 30 minuten voor aanvang van de maaltijden. Zij
kunnen dan de maaltijd gebruiken voor afgaand aan hun werkzaamheden.
 De corveeërs zijn herkenbaar aan hun oranje hesje met de tekst “corvee”.
 Zij voeren hun werkzaamheden uit onder toezicht van een van de aangewezen
keukenmedewerkers.
Veiligheid (toezicht en handhaving):
 Calamiteiten dienen altijd gemeld te worden aan toezicht en handhaving.
 Op het terrein is een verzamelplaats aangegeven waar in geval van calamiteiten de
jeugd zich onder begeleiding van de jeugdleiders melden. Hierna zal toezicht en
handhaving controleren of iedereen aanwezig is.
 Zwemmen is alleen toegestaan als er een jeugdleider of begeleider van het korps hierbij
aanwezig is.
 Zodra men zich buiten de tent(en) begeeft, dient men schoeisel te dragen (ook tijdens het
zwemmen), dit om verwondingen aan voeten te voorkomen.
 Jeugdleden mogen alleen onder begeleiding van een jeugdleider of begeleider zich
buiten het KJO terrein begeven. Af en aanmelden dient bij het servicecenter middels op
de persoon verstrekte pas.
 Indien een deelnemer van de KJO zich op een dusdanige wijze verwond dat transport
naar een eerste hulppost noodzakelijk is gaat een leider van het betreffende jeugdkorps
mee.
 Door de betreffende leider dient dan ook een OSIO rapport te worden opgemaakt van het
incident. Een kopie hiervan sturen naar jeugdbrandweer@vru.nl
Logistiek:
 Jeugdleiders dragen er zorg voor dat geleende materialen van de KJO organisatie
onbeschadigd worden geretourneerd bij de uitlener.
Sanitair:
 Voor het douchen, staat een tijd van ongeveer 5 minuten per persoon dit (dit geldt
tijdens de spits uren) i.v.m. het aantal deelnemers.
 Meld defecten en verstoppingen aan het toilet meteen bij het service center.
 Het sanitair wordt tijdens de maaltijden schoon gemaakt en is dan niet beschikbaar.
Sport/spel gebied:
 Alleen op de aan gegeven plaats.
 Balspel niet toegestaan binnen gebied waar de tenten staan opgesteld.
 Alle deelnemers worden geacht aan de georganiseerde activiteiten deel te nemen.
 De jeugdleiders van de korpsen zien hier op toe.
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Geluidsapparatuur:
 Geluidsapparatuur is voor eigen gebruik toegestaan. Het geluidsniveau mag niet buiten
de eigen tent te horen zijn en geen overlast veroorzaken voor de onmiddellijke
omgeving.
 De geluidsboxen mogen niet meer dan 75 dB (A) produceren op een afstand van 2
meter van de apparatuur.
 T&H zal dit controleren door middel van een decibelmeter. Bij herhaling van geluids
overlast zal de apparatuur afgekoppeld moeten worden en opgeborgen.
Zwem of voetbassins:
 Het is niet toegestaan om grote of kleine zwem/poedel bassins neer te zetten.
Privacy, foto- en videomateriaal en plaatsing hiervan:
 Indien ouders of verzorgers aangegeven hebben dat hun zoon/dochter niet herkenbaar
in beeld gebracht mag worden op sociale media, gedrukte media, intranet en andere
websites dient deze een button te dragen met de tekst “ik mag niet op de foto”. Alleen op
deze manier is het voor ons haalbaar om de privacy te waarborgen, de button wordt bij
het aanmelden verstrekt en dient na afloop van de KJO te worden ingeleverd. Het
jeugdlid is zelf verantwoordelijk voor het dragen van de button, wordt dit niet nageleefd
dan zijn wij niet verantwoordelijk voor de mogelijke plaatsing van beeldmateriaal van dit
jeugdlid.
Schoonhouden omgeving eigen tent:
 Men dient de omgeving van de tent zoveel mogelijk schoon te houden van zwerf afval.
 Op vertrek dag, na opruimen van de tent, terrein in linie aflopen en alle zwerfvuil
verwijderen en inleveren bij vuilcontainer.
 Bij niet naleven volgt er een financiële sanctie.
 Deze wordt door de eigenaar aan ons opgelegd bij niet naleven van deze regel.
Vervoermiddelen:
 Tussen aanvang KJO op vrijdag 11-07-2018 vanaf 20:30 en dinsdagmorgen 17-07-2018
8:00 uur. Is het niet toegestaan om met gemotoriseerde vervoersmiddelen op het KJO
terrein te rijden. Met uitzondering van de door de oefenleiding aangewezen voertuigen.
Deze zijn voorzien van een zichtbare vergunning achter de voorruit.
Alcoholische dranken:
 Het gebruik van alcoholische dranken mag alleen door personen gebruikt worden als hun
KJO-persoonspas bij scanning dit aangeeft (we hanteren de wettelijke norm vanaf 18
jaar.)
 Het gebruik van alcoholische drank is alleen toegestaan op de door de oefenleiding
aangegeven locaties en tijdstippen.
Algemene KJO regels:
 Iedere deelnemer wordt geacht kennis te hebben genomen van deze gedragsregels voor
het KJO.
 Na een door de leiding van de oefendagen opgegeven tijdstip, dient het stil te zijn op het
kampterrein.
 In alle tenten heerst een rookverbod. Roken is alleen toegestaan, daar waar dit is
aangegeven door de leiding van de oefendagen.
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Open vuur in de tenten is niet toegestaan. (denk aan kaarsen of gelijkwaardig
materiaal)
Terrein welke is afgezet met rood/wit lint is verboden voor jeugdleden. Terrein
welke is afgezet met geel/zwart lint is verboden terrein voor een ieder, met
uitzondering van de door de oefenleiding geautoriseerde personen.
Aanwijzingen gegeven door de oefenleiding (toezicht en handhaving) dienen te allen tijde
direct te worden opgevolgd.

Onvoorzien:
 Elk punt waarin dit reglement niet in voorziet, zal indien nodig beoordeeld en besloten
worden door de regionaal functionaris jeugdbrandweer.
 Regels in het reglement, welke worden overtreden kunnen tot gevolg hebben dat de
desbetreffende person(en) voor verdere deelname aan de oefendagen kan worden
ontzegd.
Opening/Sluiting KJO:
 Bij de opening/sluiting en andere evenementen van de KJO dienen alle deelnemers
aanwezig te zijn.
Ik (ondergetekende) heb kennis genomen van bovenstaande gedragsregels voor het KJO en
zal er zorg voor dragen dat dit bij de jeugdleden bekend is. Voor akkoord getekend
op:……………………………………. te ……………………………….
De Jeugdleider/jeugdbegeleider:: ………………………………………(handtekening)
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