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Beste vrijwilligers, 

Welkom terug! Fijn dat jullie er deze inmiddels 55ste IJVO weer bij zijn. Zoals jullie weten is er 
deze week veel anders dan normaal, maar tegelijkertijd is er veel hetzelfde. Pallets, verf, sport 
& spel, knutselen, toneel en ga zo maar door. Alle ingrediënten zijn aanwezig om de kinderen te 
laten genieten van een echte IJVO.  

Ook zijn er zoals altijd weer veel vrijwilligers. Dat iedereen zich in grote getale heeft aangemeld 
beschouwen velen waarschijnlijk als vanzelfsprekend, maar tegelijkertijd is het bijzonder. Zelfs 
nu wij de IJVO noodgedwongen hebben moeten opsplitsen en niet alle vrijwilligers tegelijk op 
het terrein kunnen zijn, merken we dat iedereen van plan is er samen met de kinderen een 
geweldige week van te maken. Heel veel dank daarvoor! 

Met elkaar gaan we voor een mooie en veilige IJVO. Als vrijwilligers hebben we een grote 
verantwoordelijkheid. Naar de kinderen toe, maar zeker ook naar elkaar. Volg daarom alsjeblieft 
de maatregelen. Blijf thuis bij klachten, doe dagelijks een zelftest (ook als je gevaccineerd bent 
en tijdens de opbouw) en hou onderling en tot de kinderen 1,5 meter afstand. 

Samen gaan we er een topweek van maken. We wensen jullie ontzettend veel plezier! 

Maud, Laura, Victor, Jaap-Jan, Bas, Dennis, Marjolein, Mariëlle, Ronald, Joska, Sanne en 
Sebas 
 
 

SOCIAL MEDIA 

Het is leuk als je op social media laat weten dat je het naar je zin hebt 

op de IJVO. Wel willen we je vragen rekening te houden met het 

volgende. 

-Post nooit foto’s of video’s van IJVO-kinderen op social media.   

-Niet alle vrijwilligers vinden het leuk als er zomaar foto’s van hem of haar gemaakt worden.  

-Plaats niet ongevraagd foto’s van mede-vrijwilligers online.  

-Denk altijd na hoe een foto of video op de buitenwereld kan overkomen. Mensen die de situatie 

waarin de beelden zijn genomen niet kennen kunnen deze anders opvatten dan jij bedoelt.  

-Het is veel makkelijk iets te posten, dan het weer te verwijderen…..  

 

ALCOHOL OP DE IJVO 
Aan jongeren onder de 18 jaar wordt geen alcohol worden verkocht en gegeven. 
De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet.  

 
KORTOM: 
.Wij verwachten van iedereen dat die zich aan deze regels houdt. 
.Er wordt dus absoluut geen alcohol gehaald voor,  
of gegeven aan jongeren onder de 18. 
.Ook is het ten strengste verboden zelf meegebrachte (sterke) alcohol te 
nuttigen. 
.Thuis indrinken en daarna naar het IJVO-terrein komen is NIET 
toegestaan. 
 

Bij overtreding zullen we streng moeten optreden.  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi36KjGx63cAhUMa1AKHSgiBvYQjRx6BAgBEAU&url=https://izaken.nl/web-beheer/waarom-medewerkers-soms-meedoen-aan-social-media/&psig=AOvVaw0God0kB3JTVN1_iEzi87es&ust=1532171757227176
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNpbyc0q3cAhXCZVAKHdAoCdwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ctvdedoelen.nl/index.php/bardienst/77-alcohol-verstrekking&psig=AOvVaw2UbbOW3vEwp1zj0XwuehBE&ust=1532174789455691
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 
 
Geldzaken en verantwoording voor elk dubbeltje dat bij de IJVO gemoeid is, lijken wellicht wat 
saai maar horen ook bij de organisatie van de IJVO. Als penningmeester is het mijn taak om 
jullie te informeren over een aantal financiële zaken die ook voor jullie belangrijk zijn om te 
weten.  
 
Sponsoring 
Dit jaar lopen de sponsorinkomsten zoals je kunt verwachten tijdens dit coronajaar. Minder dan 
voorgaande jaren, maar gelukkig waren er toch veel bedrijven en personen die de IJVO een 
warm hart toedragen. Ondanks dat, blijft geld een schaars goed voor de IJVO, daarom blijft 
iedere gift of sponsoring welkom. Ben je in dienst van een bedrijf dat wellicht wat minder last 
heeft van alle coronaperikelen?! Heeft je werkgever misschien nog een potje om goede doelen 
te ondersteunen!? De IJVO is blij met iedere gift!   
 
Geleende materialen 
Een andere vorm van sponsoring is het belangeloos ter beschikking stellen van materialen of 
apparatuur. Hoe groot of klein dan ook, dat maakt ook deze IJVO weer financieel mogelijk.  
Apparatuur dat op verzoek van het IJVO-bestuur aanwezig is op het IJVO-terrein en schade 
oploopt kan leiden tot een grote financiële tegenvaller. Voorkomen is beter dan betalen, dus: 
WEES ZUINIG OP (GELEEND) MATERIAAL VAN EEN ANDER! Dit geldt ook voor de 
geleende hekken, steigerpijpen, elektriciteitspullen, enz.  
 
Schade 
Mocht er dan toch schade zijn ontstaan, dan komt dit wellicht in aanmerking voor een bijdrage 
in de schadevergoeding door onze verzekering. Belangrijk hierbij is dat de schade zo snel 
mogelijk bij mij wordt gemeld om vervolgens samen te kijken en te bepalen wat aan schade te 
verhalen is en hoe we dit in gang kunnen zetten.  
 
Declaratie kosten 
Mocht je kosten moeten maken namens de IJVO, stem dit dan van te voren af met het 
bestuurslid dat de activiteit coördineert. Na zijn of haar goedkeuring kan het betreffende 
bonnetje met paraaf van het bestuurslid bij mij worden gedeclareerd. Ik ben streng. Zonder 
paraaf geen vergoeding!  
 
Consumptiemunten 
Iedere vrijwilliger ontvangt dagelijks via de vrijwilligersbegeleiding twee consumptiemunten. Bij 
de bar van de herberg zijn deze te koop voor € 5 per strook van 5 munten.  
 
Afstand 
Misschien wat raar om als penningmeester te zeggen, maar: HOUD AFSTAND en VOLG DE 
CORONA REGELS OP! Laten we er met z’n allen er voor zorgen, dat de IJVO zo veilig mogelijk 
is. We moeten er samen alles aan doen om coronabesmettingen buiten de IJVO poort te 
houden, want krijgen wij als IJVO te maken met corona, dan heeft dit grote consequenties, ook 
financieel. Laten we er met z’n allen alert op zijn!  
 
Ik wens jullie allemaal een ontzettend gezellige IJVO! Als jullie rekening houden met 
bovenstaande punten, dan houden wij de kosten voor de IJVO zo laag mogelijk en… zeker niet 
onbelangrijk…  blijft het mogelijk om de consumptiebonnen voor de vrijwilligers ook laag te 
houden.  
 
Groeten,  
Ronald van Tergouw – penningmeester IJVO  
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WIJK- en TENTHOOFDEN 
 

 
IJVO 2021 tenten  

Handenarbeid Wilbert Peek 
 

Nicole van der Meer 
Nanda van der Poel 

Kindercafé Yvonne Hendriks Marieke Geelen 

Grillige Theater Marco Roeling 

Toneel Floor Bodd Joris Moes 

BBQ Marianne van Soest 

Krant André van der Wilt Dick Wilting 

S&S  Esther van der Horst 

EHB0 Sander Zumbrink 

Calamiteiten Michael van Batenburg Dave Elbers 

Herberg Carla de Ridder 

OVERIG 

Spullenbazen Jeroen Davelaar 

Jongste     

Turnende Tennissers Chantal Klok  Frank Arts 

Zeilende Zwemmers 
Liselot van Zijl Raymond v.d. Heuvel 

Klimmende Kanoërs 
Marijke van Beukering Martijn de Haan 

Schoonspringende Surfers 
Ralf Weerelts  Manon van Vliet 

Midden 

Basketballende Boogschieters 
Dorie Schreurs 
 

Laura Gaasenbeek 

 

Handballende Hordelopers 
Dyan de Vries 
 

Robin Loof 
 

Worstelende Waterpolo’ers 
Wendy van Wijngaarden 
 

Stella van Veenendaal   
 

Boksende Badmintonners 
Paul Westerhout Niels van Vliet 

Hoogspringende Honkballers 
Carla Cornelissen 
 

Monique Esmeijer  

Oudste 

Roeiende Rugbyers 
Carla Zwezerijnen  
 

Astrid Kolenbrander 
 

Skatende Softballers 
Embrecht van Groesen 
 

Koen Kanters  
 

Gewichtheffende Golfers 
Esther de Goeij Mieke de Goeij 

Schermende Synchroonzwemmers 
Cornell Kanters Joop Bronkhorst 

Verspringende Veldrijders 
 Gert Jan Post Irma Zijderveld 
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JVO GAAT SCHEIDEN… 
 
Ook dit jaar gaat de IJVO zijn afval scheiden.  Er is veel over te doen in de samenleving, plastic 
soep enz. Gezien de IJVO een maatschappelijke rol vervult willen zoveel mogelijk van het afval 
gaan scheiden met de kinderen.  
 
Er komt weer  een heuse mini afvalstraat. Langs de sloot (bij de vrijwilligersfietsenstalling) 
komen diverse containers te staan. 
 
1x Grote open 20 kuub container voor restafval 
1x Grote open 15 kuub container voor restafval 
1x Kliko’s voor papier 
1x kliko’s voor glaswerk 
 
In de wijken komen 2 verschillende kliko’s te staan: 

• 1x kliko met rode deksel, deze is voor restafval 

• 1 x kliko met oranje deksel, deze is voor PMD - plastic, drankverpakkingen, metaal (geen 
blikken met verf) 

 
 
 
 

 
 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinjKuks8TcAhUOx4UKHerQCyEQjRx6BAgBEAU&url=https://facilicomsolutions.nl/fs-gaat-afval-scheiden-bij-de-bron&psig=AOvVaw0_Cyqu6zyc_lLO-QImhwYJ&ust=1532956808921937
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HUISREGELS BIJ DE IJVO 
 
Iedereen die de IJVO bezoekt houdt zich aan de huisregels die hieronder zijn opgeschreven. 
Wie dat doet, is van harte welkom. 
 
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich 
prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met 
respect behandelt. Dit betekent dat wij binnen de IJVO alle vormen van ongelijkwaardige 
behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of 
(seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, 
ontoelaatbaar vinden. 
 
Wij vragen van alle vrijwilligers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken 
aan het naleven van de omgangsregels. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd 
wordt, dit wel toelaatbaar is. 
 
1) Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. 
2) Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft. 
3) Ik val de ander niet lastig. 
4) Ik ga voorzichtig met andermans spullen om. 
5) Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen. 
6) Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. 
7) Ik stel mij niet vijandig op naar anderen. 
8) Ik raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan. 
9) Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen. 
10) Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen.  

Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp. 
11) Ik nuttig geen alcohol als ik minderjarig (18-) ben. 
12) Ik bied minderjarigen (18-) geen alcohol aan. 
13) Ik gebruik geen drugs. 
14) Ik rook alleen op de aangewezen rookplek. 
15) Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich 
daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur. 
 

 

VRIJWILLIGERSBELEID (bij een normale ijvo) 
• Een vrijwilliger dient minimaal 16 jaar te zijn. 

• Bij twijfel over leeftijd wordt om legitimatie gevraagd. 

• Om wijkleiding te zijn in een wijk dien je minimaal 4 dagen in de IJVO-week aanwezig 
te zijn. Dit in verband met de teambuilding in de wijk. 

• Wil je minder dan 4 dagen meehelpen, dan ben je van harte welkom op de 
woensdag,  donderdag en vrijdag (en uiteraard zaterdag tijdens de afbouw). 

 

BELEID 13-14-15-jarigen 
• Kinderen van 13 t/m 15 jaar worden NIET toegelaten op de IJVO. Je kunt op deze 

leeftijd nog geen vrijwilliger van de IJVO worden. 

• Enige uitzondering hierop zijn de kinderen van vrijwilligers (dus geen broertje of 
zusje, vriendinnetje, buurmeisje etc. ) die minimaal 2 dagen in de IJVO-week 
meehelpen. 
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HOE MAKEN WE (met elkaar)  DE IJVO TOT EEN GROOT SUCCES  
 
Dankzij alle  vrijwilligers wordt elke IJVO een succes!! Elke vrijwilliger helpt mee, ieder 
op zijn/haar eigen niveau, met eigen kwaliteiten.  
Vrijwilligerswerk is weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 
Daarom hieronder nog wat regels, waaraan elke IJVO-vrijwilliger zich houdt. 
 

• Een IJVO dag beslaat een hele dag. Om precies te zijn van 08.15 tot 16:15 uur. 

• We zetten ons het grootste gedeelte hiervan uitsluitend in voor de kinderen. Om 
precies te zijn van: 09:00 tot 16:00 uur. 

• Een IJVO-week is langer dan een week. De op- en afbouw horen er ook bij. 

• Het gezegde: “vele handen maken licht werk” is de hele week van toepassing. 

• Als vrijwilliger zet je jezelf voor minimaal 100% in, zowel voor de kinderen, alsook 
voor je collega-vrijwilligers. 

• Iedereen meldt zich iedere ochtend bij de vrijwilligersbegeleiding (i.v.m. veiligheid), 
als dank hiervoor ontvang je 2 consumptiebonnen. 

• Iedereen wordt ingedeeld bij een wijk, tent of activiteit. 

• Het is niet toegestaan als wijkleiding in de wijk van je eigen kind te zitten. Je wordt 
dus altijd in een andere wijk ingedeeld. Ook proberen we te voorkomen dat er te veel 
familieleden bij elkaar in één wijk zitten. We zullen dit zoveel mogelijk spreiden. 

• Als vrijwilliger ben je op de hoogte van het draaiboek en het calamiteitenplan. Deze 
liggen altijd in de Herberg bij de vrijwilligersbegeleiding. 

• Ook ben je als vrijwilliger verplicht om elke dag de evaluatie van je wijk bij te wonen. 
Daarna evalueren we met alle vrijwilligers in de Herberg. 

• Vrijwilligers overleggen altijd met hun wijkhoofd wanneer ze pauzeren. 

• Je hoeft geen lunch mee te nemen (tenzij je een dieet o.i.d. hebt). De lunch wordt 
iedere dag verzorgd door onze hoofdsponsor. 

• Roken op het IJVO-terrein is niet toegestaan (ook niet op vrijdagavond). Bij de 
herberg is een speciale rokersplek, daar kan je inhaleren zoveel je wilt. 

• Al is het nog zo warm, het is overdag niet toegestaan aanstootgevende kleding te 
dragen (hiermee bedoelen we: te korte rokjes/broeken,  te laag uitgesneden t-shirts, 
ontbloot bovenlijf, etc.). 

• In het bijzijn van de kinderen let je nog eens extra op je taalgebruik. Er wordt dus niet 
gevloekt en er worden geen sexistische opmerkingen gemaakt. 

• Er mogen geen flesjes,  etc. op het terrein. Elke dag willen wij een brandschoon 
terrein. Wij gooien dus alle rommel in de daarvoor bestemde containers. 

• IJVO-kinderen van vrijwilligers kunnen zich voor aanvang van een IJVO-dag 
verzamelen in de handenarbeidtent/kindercafé (ze mogen niet mee naar de Herberg). 
Zie hiervoor “kinderopvang voor kinderen van vrijwilligers”. 

 
Voor vragen, opmerkingen en klachten kun je terecht bij je wijk- of tenthoofd. Kom je er 
niet uit, dan staan Laura, Maud of Marielle van het bestuur klaar met een luisterend oor 
of een brede schouder.  
NEEM HET DRAAIBOEK DOOR MET JE WIJKLEIDING !!! 
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KINDEROPVANG (alleen voor kinderen van vrijwilligers) 
Tijdens de dagopening en dag afsluiting in de Herberg mogen geen kinderen in de Herberg 
aanwezig zijn. De IJVO heeft hiervoor de Kinderopvang ingericht waarvan kinderen van 
vrijwilligers gebruik mogen maken. Let wel: kinderopvang is een noodoplossing. Beter is je kind 
’s morgens met een ander mee te geven naar het IJVO-terrein en ’s middags ze door een ander 
op te laten halen, zodat de kinderen niet te lang op het IJVO-terrein verblijven. Een normale 
IJVO-dag is enerverend genoeg voor ze. Maar goed…. Als het niet anders kan, zijn ze van 
harte welkom bij de kinderopvang. 
 
Tijden kinderopvang: 
08.15 – 09.00 uur 
16.00 -16.30 uur (maximaal 10 minuten na dag afsluiting) 
 
Regels voor de ouder(s): 

• Alle vrijwilligers zijn verplicht bij de opening en afsluiting in de Herberg aanwezig te zijn. 
Hier wordt extra informatie gegeven die niet gemist mag worden. Voor de dagafsluiting  
’s middags geldt deze verplichting alleen voor het praatje van het bestuur. 

• In de ochtend begeleidt de ouder/vrijwilliger het kind naar de kinderopvang en meldt  
het kind aan. De ouder/vrijwilliger gaat daarna naar de Herberg om zichzelf aan te 
melden. In de Herberg worden ook iedere ochtend instructies gegeven aan de 
vrijwilligers. 

• Alleen ouders/vrijwilligers van kinderen in de jongste wijk halen hun kind weer op en 
begeleiden hun kind naar de wijk. Kinderen mogen niet eerder dan dat de hoofdingang 
opengaat en dus tegelijkertijd met alle kinderen het terrein op. 

• In de middag mogen de kinderen zelfstandig naar de kinderopvang komen. Als het de 
eerste keer is, is het handig om even mee te lopen. Alle kinderen melden zich aan en 
worden weer afgemeld als ze worden opgehaald bij de kinderopvang. 

• Uiterlijk tien minuten na de afsluiting wordt het kind bij de kinderopvang opgehaald. Het 
kind mag daarna in en voor de herberg verblijven, maar niet verder op het terrein spelen. 
Zeker niet in de wijk of op het podium! 

• Voor vrijwilligers is het wellicht erg gezellig, maar kinderen willen/moeten gewoon naar 
huis. Blijf dus als vrijwilliger niet te lang plakken aan het einde van de dag. 

 
Regels voor het kind: 
Ø Tijdens de kinderopvang blijf je in de tent bij de kinderopvang, tenzij de leiding anders 
 aangeeft. 
Ø Je volgt de instructies op van de leiding. 
Ø Tijdens de opvang ’s middags krijg je wat te drinken. 
Ø Houd het gezellig en rustig. 
Ø Heb je ideeën om wat leuks te doen, geef die dan door aan de leiding. Wie weet kan 
 jouw goede idee dan (een keer) uitgevoerd worden. 
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CALAMITEITEN 
 
Wat te doen bij brand 
Als je het zelf ontdekt: 
Meld het aan de voorzitter persoonlijk  
of met  het calamiteiten(telefoon)nummer dat je tijdens de opbouw  
in je telefoon hebt gezet 
1. Tip: programmeer dit nummer in je mobiel onder calamiteit IJVO 

Bij de melding is het belangrijk dat je de volgende dingen doorgeeft. 

• wie is er bij betrokken. 

• wat is er aan de hand. 

• waar bevindt zich de calamiteit. Noord IJsseldijk tegenover nr. 51,  3402PG 

Mocht je zelf al 112 gebeld hebben meld dat dan aan de voorzitter! 
2. Meld het aan je wijk -of tenthoofd. 
 
Wanneer je de melding doorgeeft zullen de veiligheidscoördinator en/of de EHBO zo 
spoedig mogelijk naar de plek des onheil komen. De veiligheidscoördinator zal de 
nodige maatregelen nemen. 
 
Er is brand ergens anders: 
Breng de kinderen altijd als eerste in veiligheid. 
 
Wat te doen bij ongeval of letsel 
1. Verplaats het kind NOOIT, tenzij de plek door brand e.d. niet veilig is. 

Bij een springkussen: alle andere kinderen direct  van het kussen af laten gaan. 
2. Roep de hulp van een EHBO’er of bel het calamiteitennummer. 
3. Stel het kind gerust en blijf bij het kind. 
4. Bescherm het kind eventueel tegen afkoeling met een jas of deken. 
 
Wanneer je de luchthoorn hoort (ontruiming): 
Ontruim de wijk of tent. Begeleid de kinderen naar het calamiteitenterrein achter de 
Herberg. Deze is via twee bruggen te bereiken. Zorg dat je weet waar de ingangen zijn. 
Op het calamiteitenterrein staan 4 palen met vlaggen, te weten: jongste, midden, oudste 
wijk en “overige” (tenten enz.). 
 
Wijk en tenthoofden:  

• Zie erop toe dat de wijk of tent ontruimd is. 

• Geef aan wanneer iedereen verzameld is op het calamiteitenterrein. 
 
Wanneer het codewoord NOORDPOOL wordt omgeroepen: 
Er is een calamiteit waar assistentie van vrijwilligers nodig is (ongeval of letsel).  
Luister goed naar de boodschap van de omroeper.  
Er worden aanwijzingen gegeven over plaats van calamiteit en het aantal benodigde 
vrijwilligers. 
Wanneer de hulp diensten zijn gearriveerd, zullen deze de leiding overnemen.  
Een ieder heeft zich te houden aan de aanwijzingen die worden opgelegd door de 
hulpdiensten. 
  

Breng de 
kinderen en 

jezelf als 
eerste in 

veiligheid. 
Raak niet in 

paniek !! 
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EHBO 
 
Geeft een kind aan iets te markeren en heb je geen EHBO-kennis, 
dan ga je samen met het kind direct en zonder te aarzelen naar de EHBO-post. 
Heb je zelf wel EHBO dan kun je overwegen om simpele dingen zelf op te lossen. Bij twijfel schakel je 
altijd de EHBO-ploeg in. Heb je hulp op locatie nodig, spreek dan de rondlopende EHBO'ers aan of bel 
met hoofd EHBO (Sander - 0653301913). 
  
Hieronder een aantal zaken op een rijtje: 
  
WESPENSTEKEN 
- verwijder de angel van een bij/wesp door weg te schrapen met een 
plastic kaartje 
- leg 10 minuten een koud, nat gaasje, washandje of doekje op de 
steekplaats 
- je kunt evt. Prikweg op de plek van de steek smeren 
ALS IEMAND IN DE MOND OF KEEL IS GESTOKEN MOET DEZE 
PERSOON ONMIDDELLIJK NAAR EEN ARTS OF ZIEKENHUIS. 
ALARMEER DE EHBO !! 
  
TAND LETSEL /  DOOR LIP 
- duw met een steriel gaasje met duim en wijsvinger het wondje dicht; 
- is de wond langer dan 1 cm en dieper, dan moet deze gehecht worden; 
- letsel aan (melk)tanden moet altijd door een tandarts worden nagekeken. 
  Pak de uitgeslagen tand vast aan de kroon (stuk tand wat je in je mond ziet) 
  en bewaar de tand in het speeksel van het kind zelf (geen water!) 
- controleer of alle andere tanden nog vast zitten 
  

BLOEDNEUS  
- laat het kind in een schrijfhouding zitten; 
- laat het kind  1x de neus snuiten om evt. stolsels te verwijderen; 
- knijp ongeveer 5 minuten met duim en wijsvinger de neusvleugels tegen het 
  neustussenschot dicht; 
- als na 2x 5 minuten het bloeden nog niet is gestopt ga dan naar de EHBO, 
  zij nemen dan contact op met de huisarts van het kind. 
- bij een bloedneus die door een klap/stoot is ontstaan, NIET laten snuiten. 

  
ONGEVAL MET LETSEL EN KANS OP BREUKEN  
- verplaats het kind nooit, tenzij de plek door brand niet veilig is. 
Bij een springkussen: alle andere kinderen direct van het kussen af laten 
gaan. 
- stel het kind gerust en roep hulp in van de EHBO of bel het 
calamiteitennummer; 
- bij mogelijk botbreuk, dan hand/arm/schouder door het kind zelf laten 
ondersteunen. 
- blijf bij het kind en bescherm het eventueel tegen afkoeling met een jas of 
deken. 
- bij evt. Hoofdletsel het hoofd vasthouden in de positie hoe die ligt. 
 
WAT GOED IS OM TE WETEN 
- een kind kan letsel “verbergen” door aangepast gedrag te vertonen; 
- een EHBO’er ziet het kind maar een paar minuten, een begeleider kent het kind vaak 
   iets beter. Het is dus handig om aan te geven als men veranderingen in het gedrag 
   opvalt (misselijk, arm of been minder gebruiken); 
- een EHBO’er mag alleen eerste hulp verlenen (dus geen paracetamol o.i.d. geven); 
- doorverwijzing naar deskundig hulp (huisarts/112) gaat altijd in overleg met EHBO. 
  

http://seaspray-itsawonderfullife.blogspot.com/2014/08/bee-sting-bite-to-one-of-my-girls.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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BARBEQUE  
 
De BBQ kan gedaan worden op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 10:00 tot 14:45 uur.  
Er is een vrije inloop. 
 
De BBQ  wordt opgezet door de BBQ vrijwilligers 
(dus hiervoor is geen hulp uit de wijk nodig) 
           
Voor informatie en afspreken wanneer welke wijk 
komt helpen kun je terecht bij Marianne van Soest. 
 
WIJS IEDERE VRIJWILLIGER ER OP WAAR DE BRANDBLUSSERS STAAN (4 STUKS), WEET OOK HOE JE DEZE 

MOET GEBRUIKEN.  DIT STAAT OP DE ZIJKANT VAN DE BLUSSERS. CONTROLEER VOOR JE BEGINT, OF DE 

BRANDBLUSSERS OOK AL BIJ DE BBQ STAAN. (ZIE PLATTEGROND) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IJVO'S GROTE PUBQUIZ  

 
Na vorig jaar warmgedraaid te hebben gaat IJVO’s 
Grote Pubquiz ook dit jaar online. Door heel IJsselstein 
strijden teams om de gewilde titel Pubquizmaster 2021. 
En gestreden zal er worden, want vanuit de geheime 
pubquizbunker worden live de meest moeilijke vragen 
afgevuurd. Zoals altijd inclusief veel foto’s, video, 
muziek en geluidsfragmenten. Vanwege de 
IJVOlympics gaan er natuurlijk veel vragen komen over 
fresco’s uit de vroegrenaissance, al is de organisatie 
nog aan het nadenken of dit een goed idee is. 

Linksom of rechtsom wordt het een supergezellige avond met hopelijk veel 
deelnemende teams.  
Wil je meedoen? Vorm dan een team en stuur een mail naar pubquiz@ijvo.nl.  
De quiz start woensdag om 20.00 uur. 

  

mailto:pubquiz@ijvo.nl
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SPORT & SPEL 1 (IJVO-LOOP) 
De IJVO-loop is ook dit jaar weer een ouderwets parcours met 
obstakels en hindernissen. Evenals voorgaande jaren wordt er 
een stormbaan toegevoegd. Het parcours zal in estafette 
worden afgelegd. De eerst 10 kinderen krijgen een stuk 
estafettestokje o.i.d., zij mogen als eerst starten. Na het 
afleggen van het parcours worden het estafettestokje doorgeven en de volgende kinderen 
mogen starten enz. Als het laatste kind over de finish is wordt de tijd stopgezet.  
Wijkleiding rent zelf ook. Hiermee kunnen zij “seconden” verdienen die van de eindtijd van de 
kinderen afgaan. Hierbij wordt naar de snelheid (wederom i.c.m. aantal wijkleiding dat loopt) 
waarin het parcours wordt afgelegd (winnaar haalt 20 seconden van eindtijd af) of afhankelijk 
van het weer gekeken het aantal van de wijkleiding dat een duik neemt in de waterbak (10 
seconden per vrijwilliger).  
De wijken zullen niet allemaal met hetzelfde aantal kinderen deelnemen, daarom wordt er niet 
alleen naar de tijd gekeken maar ook naar het aantal kinderen.  
 
Puntentelling: snelste tijd = 10 punten, de nummer 2 = 8 punten, nummer 3 = 6 punten, nummer 
4 = 4 punten, nummer 5 en 6 = 2 punten.  

 
QUIZ  IJVOlympics 
Alle kinderen worden in tweetallen (drietallen mag ook als dit beter uitkomt met 
vriendjes/vriendinnetjes) verdeeld en staan in een lange rij te wachten.  
Voor aan de rij staat een wijkhoofd die de groepjes kinderen wegstuurt en de kinderen zegt 
naar welke vraag ze opzoek gaan.  
Vervolgens rennen de kinderen het veld in (ze moeten bij elkaar blijven) en gaan ze opzoek 
naar het bordje met daarop hun vraag. De bordjes staan aan de rand van het veld opgesteld 
met de achterkant naar de kinderen toe en niet op volgorde. De kinderen moeten dus echt 
zoeken.  
De wijkleiding verspreid zich langs de rand van het veld, zij helpen bij het goed verlopen van het 
spel. Bij de jongste wijken mogen zij de vragen voorlezen aan de kinderen wanneer dit nodig is.  
Als de kinderen hun vraag hebben gevonden beantwoorden ze de vraag en onthouden ze goed 
welke letter bij dit antwoord hoort.  
Bij een groot whiteboard staat een Young One die aan de kinderen vraagt welke vraag ze 
hebben beantwoord (het is dus belangrijk dat de kinderen dit onthouden!!) en welke letter bij die 
vraag hoort. Deze noteert hij/ zij op het whiteboard. 
Als de kinderen geweest zijn sluiten ze weer achter in de rij aan. Het kan zijn dat sommige 
kinderen 2 vragen moeten beantwoorden. Er wordt net zo lang doorgespeeld tot alle vragen 
beantwoord zijn. 
Zodra alle vragen beantwoord zijn (en alle letters genoteerd zijn op het whiteboard) wordt de tijd 
stop gezet voor de desbetreffende wijk (de andere wijk mag gewoon doorspelen!). Voor iedere 
foute letter krijgt een wijk 5 strafseconden.  
De wijk met de snelste tijd wint.  
Puntentelling: 10, 8, 6, 4 en 2 punten 
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SCHEMA MAANDAG / DONDERDAG 
 
 
08:30 uur  melden wijkleiding in de herberg 
08:45 uur  leiding naar wijk/tent 
09:00 uur  kinderen op terrein 
10:15 uur  koffie staat klaar in de herberg 
12:00 uur  lunch kan gemaakt/genuttigd worden in de herberg 
12:30 uur  vervolg activiteiten volgens schema 
 
14:00 uur  koffie staat klaar in de herberg 
14:45 uur  opruimen wijken / afsluiten activiteiten 
16.00 uur  kinderen per wijk naar huis / uitdelen IJVO-krant 
16.00 uur  evaluatie per wijk / tent 
16:15 uur  evaluatie ALLE vrijwilligers in Herberg 
16:15 uur  evaluatie wijk/tenthoofden 
17:00 uur  bar dicht  
 
Let er vandaag op dat de brandgangen niet volgebouwd worden !!! 
 
OM TE ONTHOUDEN 
  



 

14 
 

SCHEMA MAANDAG/ DONDERDAG 
 
 WIJK ochtend middag 

maandag         

Turnende tennissers  Hutten bouwen 11.00 toneel 
13.00 
Sport&Spel 

 

Klimmende Kanoërs  Hutten bouwen 11.00 toneel  
14.00 Sport & 
Spel 

Basketballende 
boogschieters 

 Hutten bouwen 10.30 Sport&Spel 13.00 Toneel  

Boksende 
badmintonners 

 Hutten bouwen   13.00 Toneel  

Hoogspringende 
honkballers 

 Hutten bouwen  10.30 Sport&Spel  14.00 Toneel 

Skatende softballers  Hutten bouwen    14.00 Toneel 

Gewichtheffende 
golfers 

 Hutten bouwen    14.00 Toneel 

donderdag     

Zeilende zwemmers  Hutten bouwen 11.00 toneel 
13.00 
Sport&Spel 

 

Schoonspringende 
surfers 

 Hutten bouwen 11.00 toneel  
14.00 Sport & 
Spel 

Handballende 
hordelopers 

 Hutten bouwen 10.30 Sport&Spel 13.00 Toneel  

Worstelende 
waterpoloërs 

 Hutten bouwen   13.00 Toneel  

Roeiende rugby’ers  Hutten bouwen  10.30 Sport&Spel  14.00 Toneel 

Schermende 
synchroonzwemmers 

 Hutten bouwen    14.00 Toneel 

Verspringende 
veldrijders 

 Hutten bouwen    14.00 Toneel 

         

 
Knutseltent 

Alle dagen: 09.30 – 14.45 uur  
BBQ 

Alle dagen: 10.00 – 14.45 uur  
Kindercafé 

Alle dagen: 10.00 – 14.45 uur 
Spullenbazen 

Alle dagen: 09.00 – 14.30 uur  
Acitivteiten gesloten tussen 12.00 - 13.00. 
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SCHEMA DINSDAG / VRIJDAG 
 
08:15 uur  melden wijkleiding in de herberg 
08:45 uur  leiding naar wijk/tent 
09:00 uur  kinderen op terrein 
10:15 uur  koffie staat klaar in de herberg 
12:00 uur  lunch kan gemaakt/genuttigd worden in de herberg 
12:30 uur  vervolg activiteiten volgens schema 
 
14:00 uur  koffie staat klaar in de herberg 
14:45 uur  opruimen wijken / afsluiten activiteiten 
16.00 uur  kinderen per wijk naar huis / uitdelen IJVO-krant 
16.00 uur  evaluatie per wijk / tent 
16:15 uur  evaluatie ALLE vrijwilligers in Herberg 
16:15 uur  evaluatie wijk/tenthoofden 
17:00 uur  bar dicht 
 
OM TE ONTHOUDEN 
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SCHEMA DINSDAG / VRIJDAG 
 

 Wijk ochtend middag 

dinsdag 

    

dinsdag    

Turnende tennissers Hutten verven 10.00 eindspektakel   

Klimmende Kanoërs Hutten verven 10.00 eindspektakel   

Basketballende 
boogschieters Hutten verven 11.00 eindspektakel   

Boksende 
badmintonners Hutten verven 11.00 eindspektakel 13.00 Sport en Spel  

Hoogspringende 
honkballers Hutten verven  13.00 Eindspektakel  

Skatende softballers Hutten verven 10.30 Sport en Spel 13.00 Eindspektakel  

Gewichtheffende 
golfers Hutten verven 11.30 Sport en Spel 13.00 Eindspektakel  

donderdag donderdag    

Zeilende zwemmers Hutten verven 10.00 eindspektakel   

Schoonspringende 
surfers Hutten verven 10.00 eindspektakel   

Handballende 
hordelopers Hutten verven 11.00 eindspektakel   

Worstelende 
waterpoloërs Hutten verven 11.00 eindspektakel 13.00 Sport en Spel  

Roeiende rugby’ers Hutten verven  13.00 Eindspektakel  

Schermende 
synchroonzwemmers Hutten verven 10.30 Sport en Spel 13.00 Eindspektakel  

 
Knutseltent 

Alle dagen: 09.30 – 14.45 uur  
BBQ 

Alle dagen: 10.00 – 14.45 uur  
Kindercafé 

Alle dagen: 10.00 – 14.45 uur 
Spullenbazen 

Alle dagen: 09.00 – 14.30 uur  
Acitivteiten gesloten tussen 12.00 - 13.00. 
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REGENPROGRAMMA 
 
We gaan er natuurlijk van uit dat we schitterend weer hebben dit jaar, maar 
voor de zekerheid hebben we voor dit jaar toch maar een regenprogramma 
samengesteld met activiteiten in de tenten. 
Het regenprogramma is grotendeels vergelijkbaar met voorgaande jaren. 
De nadruk zal vooral liggen op het entertainen en bezig houden van de 
kinderen door middel van grotere groepsactiviteiten. Het regenprogramma 
zal dan ook slechts dienen om relatief kortdurend het normale programma 
te overbruggen. 
  
Hieronder een aantal basisregels. 
  
Ingang regenprogramma 

  
Omdat we door o.a. buienradar en dergelijke al vrij snel zien wat er op 
regengebied gaat gebeuren, kan er over het algemeen ruim van te voeren 
worden aangegeven dat we het programma gaan draaien. Dit wordt 
duidelijk gemaakt door middel van het omroepsysteem.  
  
De Infobalie laat tijdig weten dat alle wijken zich moeten verzamelen voor 
het wijkbord. Vervolgens roepen zij om wanneer het programma van start 
gaat en wanneer iedereen naar de tenten kan lopen. De eindbeslissing om 
het programma te gaan draaien, ligt bij Sebas; is hij afwezig dan ligt het bij 
Maud. Ga niet in discussie over het programma en volg alsjeblieft de 
instructies op. 
  
Om een en ander in de wijken in goede banen te leiden, werken we met 
een aantal “Regenwijkhoofden”. Zij zullen van te voren ingelicht worden en 
kunnen dan vast voorbereidende zaken regelen met de overige 
wijkhoofden.  
Zondag tijdens het wijk- en tenthoofdenoverleg zullen we bekend maken 
wie de “regenwijkhoofden” zijn. 
Jongste wijken: …………………… 

Midden wijken: Dorie 

Oudste wijken: Joop 

  
 Plassen, Eten en Drinken 

  
Om even van het ergste uit te gaan; Stel, we zitten een volle dag met het 
regenprogramma. Flink balen, maar hoe doen we dat met het plassen, eten 
en drinken? 

Voor het plassen wordt gebruik gemaakt van de toiletunits bij het podium. 
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De kinderen zullen bij het begin van het regenprogramma alles mee 
moeten nemen uit de hutjes. Ook hun eten dus. 
De tent waar je van 12-13 bent ingedeeld, zal ook de eetplaats zijn. Let er 
dus goed op, dat de kinderen hun tas meenemen! 

  
Wie gaat waarheen? 

We hebben de indeling zo gemakkelijk mogelijk gehouden (zie 
bijgevoegd schema).  
Probeer de wijk zo compact mogelijk te houden, en probeer elkaar 
niet in de weg te lopen! De volgorde is per dag als volgt: 

  

Maandag: 
De wijken 1, 2, 3 en 4 gaan naar de Handarbeid/Kindercafé tent. 

De wijken 5, 6 en 7 gaan naar de Herberg 

  
Dinsdagochtend: 
De wijken 1, 2, 3 en 4 gaan naar de Herberg 

 De wijken 5, 6 en 7 gaan naar de Handarbeid/Kindercafé tent  

  

 Donderdag: 

De wijken 1, 2, 3 en 4 gaan naar de Handarbeid/Kindercafé tent. 

De wijken 5, 6 en 7 gaan naar de Herberg 

  
Vrijdagochtend: 
De wijken 1, 2, 3 en 4 gaan naar de Herberg 

De wijken 5, 6 en 7 gaan naar de Handarbeid/Kindercafé tent  

   
  

Dinsdagmiddag & vrijdagmiddag: 
Omdat de hele vrijdag feestdag is zonder wijk 
gebonden activiteiten, zullen de meeste 
kinderen bij het van start gaan van het 
regenprogramma nog over het terrein zwerven. 
Zij kunnen dan de dichtstbijzijnde tent 
opzoeken. Wisselen van tent gebeurt pas nadat 
het regenteam daarvoor akkoord gegeven 
heeft. Groepjes kinderen zullen dan onder 
begeleiding van een vrijwilliger van de ene naar 
de andere tent gebracht worden.  
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 Activiteiten 

 Om de kinderen zoveel mogelijk bezig te houden, zijn er een aantal 

activiteiten verzameld in een spelkist per tent.  
De spelkisten bevatten activiteiten die passen bij de leeftijdsgroep die zich 
in de tent bevindt; bijvoorbeeld Disco & Karaoke in toneeltent en herberg, 
knutselen en film in handarbeid & kindercafé. 
In de handarbeid/kindercafé tent is het de bedoeling dat de kinderen zo 
veel mogelijk aan het knutselen gezet worden. 
Mocht het onverhoopt extreem lang regenen, dan kan er aan grotere 
spellen gedacht worden als indoor (blind) volleybal, megatwister etc. In dit 
geval zullen de kinderen per toerbeurt deelnemer en publiek zijn. 
  
Al deze activiteiten moeten klaar staan op het moment dat na de 
voormelding, het programma ingaat. De activiteiten zullen in kisten staan, 
die worden opgeborgen bij de tenthoofd van de bewuste tent. Overigens zal 
bij aanvang van de IJVO door de vrijwilligersbegeleiding aan enkele 
wijkleiding gevraagd worden om de taak van spelleider op zich te nemen. 
  
In de kratten vind je: 
- De activiteitenbenodigdheden en omschrijving. 
- overige benodigdheden (tentafhankelijk) 
- plattegrondjes met mogelijke indeling van speelveld in de tent 
 
!!!!!De kisten moeten dicht blijven, tot het regenprogramma in gaat!!!!! 

 In de Toneeltent/Herberg en het Handenarbeidtent/Kindercafé zal 

stromend water zijn. De wijkleiding nemen hun eigen jerrycan mee zodat ze 
zelf water en/of aanmaaklimonade kunnen uitdelen. Bekertjes zijn te vinden 
in de kisten. 
  
Regenwijkhoofden 

 In elke tent zullen 1 of meerder regenwijkhoofden aanwezig zijn. De regen-

wijkhoofden helpen de tenthoofden bij het coördineren van het 
regenprogramma. 
Bij binnenkomst zullen zij de andere wijkhoofden vertellen wat er van hen 
verwacht wordt. Luister dus goed naar hen! 
De wijkhoofden delegeren de taken vervolgens naar de wijkleiding. 
  
  
Vragen? 

Als er iets onduidelijk is, overleg dan met Victor of Marjolein van het 
bestuur. Zij zullen ook aanwezig zijn op het wijk- en tenthoofden overleg op 
de zondag. 
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TERREIN TIJDENS DE WEEK 
 
 
 
 

 
 


