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VOORWOORD MARCEL DE VRIES
Beste deelnemers aan de kleurrijke Jeugdbrandweer
oefendagen.
De organisatie is alweer druk bezig om alles voor de
KJO2018 in orde te maken. Het keuken team heeft de
menu’s weer bedacht en dit jaar met nieuwe gerechten.
De Kantine/bar zal door Ellen Bakker de vriendin van
Klaas worden waargenomen. Op de drukke dagen zijn
Carlo en Reijer van de camping de extra handjes om te
helpen.
Sport en spel heeft een nieuwe teamcaptain gekregen,
dit is Rodin Vos van de JB Bunnik geworden. Hij gaat dit
samen doen met Marc van ‘t Hul van de JB Zeewolde.
Dennis, Henk en Valerie hebben na vele jaren besloten
om te stoppen en aangegeven dat het tijd werd voor
vernieuwing. Rodin is nog wel opzoek naar 1 collega, zodat het team weer op sterkte is.
Jorn Klaver zal vanuit de oefenleiding hier als aanspreekpunt voor sport en spel zijn.
Het team toezicht en handhaving heeft ook door het vertrek van Erik Kusters behoefte aan
een nieuwe coördinerende collega en een 2 tal toezichthouders.
De oefenleiding is in gesprek met een nieuwe coördinator hiervoor.
De feestavond vervalt, maar we doen dan voor de
vrijdagavond de FOUTE KARAOKE/PLAYBACK SHOW. Dit
wordt op de infoavond nader toegelicht.
Hiervoor zijn wij nog opzoek naar een showmaster die alles
op een leuke manier aan elkaar praat. Dus…. Wie voelt zich
geroepen?
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De spooktocht was vorig jaar een groot succes en dit
jaar wordt deze weer georganiseerd, maar dan op de
zaterdag. Cees Legemaat zal hier van de organisatie
en voorbereiding op zich nemen. Cees heeft dit al vele
jaren voor de camping georganiseerd en zijn ervaring
kunnen wij goed gebruiken.
Vorig jaar hebben de collega’s van preventie de
maandag ingevuld met het programma stimulerende
preventie. Dit programma bleek niet zo geschikt te
zijn voor de deelnemers aan de KJO.
Wij hebben Patrick Leliveld van de JB Mijdrecht bereid gevonden om voor de maandag een
meer praktijkgericht programma te maken met raakvlakken naar de preventie hoek. Mocht
je je daar voor willen inzetten en Patrick willen helpen met de voorbereiding of heb je
ideeën hier over, neem dan contact op met hem. P.Leliveld@VRU.nl
De ICT had vorig jaar grote opstart problemen. Dylan zat in de afronding van zijn studie,
hier door kon de inschrijfmodule niet operationeel gemaakt worden. Daardoor moest er op
de vrijdag veel handmatig gedaan worden. Ook de kassa module kon niet goed opgestart
worden hier door bleek achteraf dat er sommige zaken niet geregistreerd werden.
Gelukkig heeft vorig jaar op het laatst Stef de Goey van JB Montfoort zijn hulp aangeboden.
Stef en Dylan zijn in 2017 na afloop van KJO 2017 al begonnen om alles voor te bereiden
voor de KJO 2018 en dit jaar zal dit hopelijk ook te merken zijn.
De administratie heeft door verschuiving van taken van Jorn een nieuwe teamcaptain
gekregen. Dit zal Esther de Vries op zich nemen.
De redactie van de Erkemedercourant werd altijd door Jorn en Esther gedaan. Ook hier
heeft een wisseling van de wacht plaats gevonden. Daniëlle van Diemen zal hier het
redactieteam komen versterken.
Het EHBO team heeft ook door het vertrek van Valerie en de mindere beschikbaarheid van
Laura een nieuwe kracht weten aan te trekken. Dit is Corné Noordland. Corné werkt in het
UMC op de neurotrauma afdeling als teamleider. Hij zal ook een aantal dagen opvullen
zodat wij geen medische zorg te kort komen.
Marc Bokhove die de inkoop deed is ook gestopt met de inkoop voor de keuken en kantine.
Dit gaat Tony Nijhove doen naast zijn werk als financieel administrateur. Door deze
uitbreiding van werk zal Jan Udo Tony ondersteunen bij het verwerken van de financiën.
Er wordt ook dit jaar weer een mooi KJO18 neer gezet. Want ik kan zeggen dat van uit de
organisatie er alles aan gedaan is. Maar er moeten nog wel wat mensen vanuit de korpsen
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komen helpen daar waar het vaste opbouw team erg uitgedund is. Wij hebben mensen
nodig voor zowel de opbouwdagen als de dinsdag bij het afbouwen. Op de infoavond zullen
wij daar nader op ingaan met de vertegenwoordigers van de korpsen.
VOORUITBLIK OP KJO2018
Tijdens de KJO2017 bleek dat er
verhoudingsgewijs veel meer jeugdleiders
dan jeugdleden op het kamp aanwezig
waren bij sommige korpsen. Voor 2018
gaan we kijken wat de goede verhouding
is tussen jeugdleden en leiders wat
aantallen betreft. Dit houd niet in dat de
overige jeugdleiders niet welkom zouden
zijn. Zij kunnen dan mee helpen met de
diverse taken die er bij de organisatie
liggen.

?

Hieronder een aantal teams die nog wel
wat mensen kunnen gebruiken:
Toezicht en handhaving:
Hiervoor zoeken wij nog een 3-tal mensen
die de gehele periode beschikbaar zijn.
Van donderdag tot dinsdag na het
afbouwen.
Keuken: Ook hebben we een vacature
voor de keuken voor de periode van
vrijdag tot dinsdag na afbouw.
ICT: Voor ICT hebben we één vacature
voor de periode van woensdag 12 uur tot
de dinsdag afbouw.
Mocht je jezelf niet herkennen in één van
deze functies maar wil je toch meehelpen?
Ook dan kun je mailen naar onderstaande
e-mailadres.

Wil je solliciteren of een handje meehelpen mail dan naar jeugdbrandweer@vru.nl
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De thema avond op vrijdagavond is PROUD TO BE FOUT!! De bedoeling van het thema is
dat korpsen zelf een foute act opvoeren op basis van een muzikaal nummer.
Zaterdag beginnen wij de dag met de spellen die de korpsen zelf hebben bedacht. Wij zijn
benieuwd naar de creatieve spellen die jullie bedacht hebben. De spooktocht was een groot
succes vorig jaar, daarom doen wij dit jaar weer een spooktocht. Voorafgaand is er voor
diegene die willen een spookfilm te bekijken.
Zondag gaan wij weer door met de zelf bedachte spellen en kunnen de families komen
kijken hoe het hier allemaal aan toe gaat. ’s Avonds word het spel levend Stratego
gespeeld.
Maandag gaan wij preventie in een nieuw jasje doen. Wij zijn benieuwd naar de
vernieuwing en vooral wat jullie hier van vinden. ’s Avonds is de prijsuitreiking. En daarna
kunnen jullie lekker hangen voor jullie eigen tent of natuurlijk die van de buren.
En dinsdag is het alweer tijd om in te pakken.
Dit jaar zal er in de materialen lijst van de
korpsen voor de vertrek dag plastic borden en
bestek vermeld staan. Dit omdat gebleken is
dat het gebruik van stenenborden met ijzeren
bestek voor de spoelkeuken op de laatste dag
veel werk geeft. Daarom dit verzoek.
De corveeploeg is goed bevallen, wel was het
even wennen voor de kinderen, maar de
meeste kregen er wel lol in.
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