Informatie boekje
voor ouders en
leden

MELICK

Algemene informatie
Bestuur
Martijn Cantelberg, voorzitter
Maarten Heldens, secretaris
Jenneke Bremmers, penningmeester

Leiding
Minioren: Karin Geraedts, Sharona van Wandeloo
Maxioren: Anouk van Melick, Lian Hamans, Jaydie de Bruin
Meisjes junioren: Monique Everts, Claudie de Wit
Jongens junioren: Bram Bremmers, Niek Dohmen, Robin Dominikus
Jongens senioren: Marvin Snijders, Lasse Visschers, Lucas Appelman

E-mailadressen
Algemeen:
Voorzitter:
Minioren:
Maxioren:
Meisjes junioren:
Jongens junioren:
Jongens senioren:

info@jongnlmelick.nl
voorzitter@jongnlmelick.nl
minioren@jongnlmelick.nl
maxioren@jongnlmelick.nl
meisjesjunioren@jongnlmelick.nl
jongensjunioren@jongnlmelick.nl
jongenssenioren@jongnlmelick.nl

Adres Clubhuis
Kastanjelaan10
6074 NC
Melick

Internet:
www.jongnlmelick.nl
https://www.facebook.com/jnmelick/?ref=page_internal

Groepsbijeenkomsten
Minioren
Maxioren
Meisjes junioren
Jongens junioren
Meisjes senioren
Jongens junioren

Vrijdag 16.00 - 17:30
Maandag 18:30 – 20:00
Woensdag 18:30 - 20:00
Vrijdag 18:30 - 20:00
Vrijdag 20:00 - 22:00
Vrijdag 20:00 – 22:00
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Wie is JongNL Limburg
Leden
JongNL Limburg kent jeugd- en kaderleden. In 2016 staan zo’n 4500 jeugdleden en bijna
1700 kaderleden ingeschreven bij JongNL Limburg.

Afdelingen
JongNL Limburg telt 43 afdelingen, verspreid over geheel Limburg en verdeeld in 6 districten

Methode
JongNL Limburg werkt methodisch wat op de volgende bladzijde in een afbeelding wordt
uitgebeeld. Meer informatie over JongNL Limburg vindt U op www.jongl.nl

JongNL is methodisch jeugdwerk
JongNL Limburg staat niet op zichzelf en werkt volgens een bepaalde methodiek. Daarom is
het spel veelzijdig en komen de verschillende leeftijdsgroepen wekelijks bij elkaar met
dezelfde groepsleiding in hetzelfde gebouw.
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JongNL Melick
Onze groepen
Onze leden komen wekelijks bij elkaar voor een groepsbijeenkomst in ons clubhuis. Eén
keer per jaar gaan de groepen op kamp of bivak, sommigen gaan daarnaast ook een of
meerdere weekenden per jaar met de groep erop uit.
De indeling van de groepen gebeurt op basis van de leeftijd. We onderscheiden
leeftijdsgroepen, die ieder eigen uitgangspunten voor de programma-invulling kennen.
De indeling in leeftijdsgroepen ziet er als volgt uit:
De minioren
groep 1 en 2, de kleuters
De maxioren
klas 3 t/m 5, onderbouw basisschool
De junioren
klas 6 t/m 8, bovenbouw basisschool
De senioren
klas 1 t/m 4, voortgezet onderwijs
Deze leeftijden worden door afdelingen flexibel gehanteerd en de overgang naar een
volgende groep wordt altijd van tevoren besproken met de ouders.

Groepsbijeenkomsten
In de activiteiten van JongNL Melick staan de groepsbijeenkomsten voorop. Deze vinden
wekelijks plaats per groep. Het wordt u aangeraden de kinderen kleding te laten dragen die
tegen een stootje kan en vies mag worden. Dit wordt tevens toegelicht in het programma wat
u van de leiding ontvangt. Het gebruik van mobiele telefoons is niet gewenst tijdens de
groepsbijeenkomsten en wordt dan ook ten zeerste afgeraden of regelmatig niet toegestaan.

Creativiteit
Creatieve activiteiten kunnen prima gekoppeld worden aan b.v. Sinterklaasfeest, kerst, Sint
Maarten, carnaval, open dagen, kampvuur en zo meer. Dit kan tijdens de
groepsbijeenkomsten bereikt worden door de creativiteitsopdracht te koppelen aan een doel.
Kinderen bereiden een act voor die tijdens het kampvuur wordt opgevoerd of maken een
souvenir als herinnering aan een activiteit. Denk bij creativiteit aan toneelspelen, drama,
handenarbeid, knutselen en muziek.

Spel
Spelen is ontdekken, uitleven en initiatief nemen, spelen is kansen krijgen tot nadoen. Spel is
een middel om kinderen spelenderwijs te leren samenwerken, hoe kunnen ze iets
organiseren? Kinderen spelen heel graag samen. Het spel is middel en geen doel op
zichzelf. Het spelplezier is belangrijker dan het resultaat.,

Buitenleven
Buitenleven heeft traditioneel, in de vorm van kamperen en bivakkeren, binnen JongNL een
belangrijke plaats ingenomen. Het samen enkele dagen buiten leven is van onschatbare
waarde. Het leven op kamp is vaak bewust primitief. Je bent meer dan in het gewone leven
op elkaar aangewezen. Buiten ligt het avontuur: ontdekken, uitvinden, grenzen van je lijf
ontdekken, ruziën en het goedmaken, of gewoon lekker rommelen. Denk bij natuurbeleving
en buitenleven aan tochten, pionieren, bosspellen, onderzoeken en erop uit trekken. Het zijn
allemaal elementen van buitenleven om de leefomgeving te zien, te ruiken en te voelen. Het
onbekende wordt ontdekt, beleeft, en onderzocht door actief bezig te zijn in de natuur.
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Activiteiten
Activiteiten
Buiten de groepsbijeenkomsten vinden de volgende activiteiten plaats ( meer informatie
ontvangt u via de leiding)
Kinder Vakantie Werk

leeftijd
periode
Start seizoen JongNL Melick leeftijd
periode
Open dag JongNL Melick
leeftijd
periode
Bloembollenactie
leeftijd
periode
Filmfestival
leeftijd
periode
Outdoor dagen
leeftijd
periode
Survival
leeftijd
periode
Pietenjacht
leeftijd
periode
Kerstactiviteit
leeftijd
periode
Night of/at ...
leeftijd
periode
Moonwalk
leeftijd
periode
NL Doet
leeftijd
periode
Sjwing & Sjpring
leeftijd
periode
Kids Party
leeftijd
periode
Potgrondactie
leeftijd
periode
Heitje voor een karweitje
leeftijd
periode
Gezamenlijk weekendkamp leeftijd
periode
Provinciaal juniorentoernooi leeftijd
periode
Zomerkamp
leeftijd
periode
Afsluiting seizoen

groep 1 t/m 8 b.o.
augustus
alle leeftijden
augustus / september
alle leeftijden
augustus / september
maxioren en junioren
september
1e en 2e klas v.o.
laatste zondag van september
groep 6, 7 en 8 b.o. en 1e klas v.o.
oktober > zondag vóór en de eerste zondag ván de herfstvakantie
vanaf 3e klas v.o.
eerste weekend van november
4 tot 10 jaar (richtlijn)
derde weekend van november > weekend na de landelijke intocht
alle leeftijden
kerstvakantie
vanaf 7 jaar
januari, tweede zaterdag van januari
vanaf 2e klas v.o.
half maart > afhankelijk van hoe de carnaval valt
zie www.nldoet.nl
maart
alle leeftijden
maart / april
alle leeftijden
half april > afhankelijk van hoe Pasen valt
maxioren / junioren / senioren
maart / april
maxioren / junioren
maart / april
maxioren en junioren
april
groep 6, 7, 8 b.o.
mei/juni > weekend na Pinksteren
alle leeftijden
juli
juli
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Diversen
Contact met ouders
Het onderhouden van goede contacten met de ouders van de jeugdleden is van groot
belang. U bent dan ook altijd welkom om voor en na de groepsbijeenkomst binnen te komen
voor een praatje of wanneer u vragen heeft. We kunnen uw hulp echter ook goed gebruiken.
Ons enthousiaste vrijwilligersteam zet zich altijd met volle overgave in en steekt heel wat
vrije tijd in onze vereniging. De activiteiten en ons gebouw brengen echter veel werk met zich
mee en we willen dan ook in toenemende mate gebruik gaan maken van de hulp van ouders.

Ouderavonden
Na zomervakantie start het nieuwe seizoen. Kort na deze start vindt de jaarlijkse
gezamenlijke ouderavond plaats. Tijdens deze avond ontvangt u informatie m.b.t. onze
vereniging, de groepen en de vrijwilligers. Tevens biedt dit de mogelijkheid kennis te maken
met de bestuursleden en groepsleiding.
Daarnaast houden de verschillende groepen ook een eigen ouderavond waarin bv. het
zomerkamp per groep wordt besproken. U ontvangt voor beide ouderavonden t.z.t. een
uitnodiging.

Verzekeringspakket JongNL Limburg
JongNL Limburg heeft voor al haar leden en vrijwilligers een uitgebreid verzekeringspakket
afgesloten. In dit pakket zijn de ongevallen-, rechtsbijstands-, wettelijke en bestuurlijke
aansprakelijkheidsverzekering opgenomen.
Op wie is dit verzekeringspakket van toepassing?
De verzekeringen hebben betrekking op iedereen die werkzaamheden en activiteiten in
naam van JongNL Limburg en/of een van de bij haar aangesloten afdelingen verricht, meer
in het bijzonder de leden, leiding, hulpkrachten, beroepskrachten, bestuursleden en zo meer.
Op de collectieve verzekeringen van JongNL Limburg zijn ook diegenen verzekerd die
bijvoorbeeld tijdens een kamp of open dag assistentie verlenen.
Aansprakelijkheid
JongNL Melick is niet aansprakelijk voor eigendommen van haar leden. Bij b.v. defecte
mobiele telefoons, apparatuur en kleding aanvaard JongNL Melick dan ook geen
aansprakelijkheid.

Fotograferen
JongNL Melick maakt bij groepsbijeenkomsten en diverse activiteiten foto’s die ook gebruikt
kunnen worden op facebook en / of internet voor eigen doeleinden. Bij inschrijving van uw
kind als lid, kunt u tevens toestemming voor beeldmateriaal geven. Wanneer u of uw
kinderen dit niet wenselijk vinden, wordt u verzocht dit persoonlijk en schriftelijk kenbaar te
maken bij de leiding.

Contributie
De contributie wordt per jaar vastgesteld en aan u bekend gesteld via een brief bij opening
van het nieuwe seizoen. In deze brief wordt u uitgelegd hoe de contributie dient te worden
voldaan.

T-shirts en truien
JongNL Melick verkoopt eigen T-shirts en truien met logo, meer informatie kunt u krijgen via
de leiding.
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Lid worden
De inschrijving vindt schriftelijk plaats via de leiding van de groepen. Het inschrijfformulier
kunt u downloaden op de internetpagina of verkrijgen via de leiding. Na het invullen dient dit
bij de leiding te worden ingeleverd.

Het gebouw
Algemeen
Buiten de bebouwde kom van Melick aan de weg richting Herkenbosch, direct naast de
Gemeentewerf van de Gemeente Roerdalen ligt ons mooie clubhuis “Kanijnsheide” op een
ruim perceel. Tevens bevindt zich naast ons gebouw een bosperceel wat wij veel gebruiken
voor onze activiteiten.

Verhuur
Het gebouw wordt verhuurd door zorg van Stichting Jeugdclub Melick.

Onderhoud
Voor het poetsen van het gebouw en het onderhouden van het buitenterrein is JongNL
Melick zelf verantwoordelijk . Vanwege de werklast die dit naast het draaien van het
programma voor de vrijwilligers met zich meebrengt, wordt er een beroep gedaan op de hulp
van de ouders. U ontvangt informatie over hoe en wanneer u gevraagd wordt te helpen.
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