
Jong Nederland 
 

Jong Nederland is een landelijke jeugd- en jongerenorganisatie, die jonge mensen de ruimte geeft die ze nodig hebben. 
Jong Nederland wil iedereen van 4 tot 18 jaar in hun vrije tijd de mogelijkheid bieden om te spelen, voor ontspanning en 
ontplooiing. Over heel Nederland zijn er 56 lokale jeugdclubs bij ons aangesloten. Wij hebben 4.500 jeugdleden en 
landelijk zijn er 1.350 vrijwilligers actief. Jong Nederland biedt ondersteuning aan onze afdelingen door trainingen, 
informatie en advies, verzekering en activiteiten. Verder ontwikkelen wij een spelaanbod, waarmee vrijwilligers op lokaal 
niveau een aantrekkelijk programma voor de jeugd kunnen bieden. Onze spelproducten zijn overal inzetbaar, waar met 
kinderen gewerkt wordt. Omdat iedereen het leuk vindt om met leeftijdgenoten te spelen of actief te zijn, zijn de clubs 
ingedeeld in verschillende leeftijdsgroepen: 
- 4, 5 & 6 jarigen, de Minioren  
- 7, 8 & 9 jarigen: de Maxioren 
- 10, 11 & 12 jarigen: Junioren  
- 13, 14 & 15 jarigen: Senioren  
- 16 & 17 jarigen: 16+ ers 
 
Wat doet de koepelorganisatie Jong Nederland voor jou en je afdeling? 
Op de website, in de jaarverslagen en in het lidmaatschapsboekje 
(beiden te vinden op het leidinggedeelte van de website) staan diverse 
omschrijvingen van wat Jong Nederland voor jou en je afdeling doet. Een 
beknopt overzicht: 

 De koepelorganisatie behartigt de belangen van alle afdelingen, 
vrijwilligers en jeugdleden. 

 Heb je een vraag over en/of ondersteuning nodig bij bijvoorbeeld 
wet- en regelgeving, verzekeringen, vergunningen, blokhutten, 
beleidsvoering, je verantwoordelijkheden, veiligheid, probleemgedrag, promotie van je afdeling, dan kun je deze 
altijd stellen aan het Landelijk Bureau. 

 Landelijke ontwikkelingen, informatie en kennis voor en ervaringen van afdelingen worden gedeeld (via Idee, de 
nieuwsbrief en social media). 

 Je ontvangt het magazine Idee vol inhoudelijke artikelen, nieuws, tips, verhalen van activiteiten en afdelingen èn 
het spelkatern Klepperrrr. 

 Diverse cursussen worden gegeven, zoals de Introductiecursus en de Kamp/Bivakcursus. Ook kunnen over allerlei 
onderwerpen een cursus worden aangevraagd . 

 Een uitgebreid aanbod om je afdeling veilig voor kinderen te maken (protocol ongewenste intimiteiten, 
gedragscode, poster omgangsregels, informatie over VOG, vertrouwenspersoon en risicoanalyse). 

 Een ruim en gevarieerd spelaanbod via de Klepperrrr in Idee en met regelmaat een nieuw (en voor de op dat 
moment ingeschreven Jong Nederlanders), gratis spelboekje. 

 Landelijke activiteiten, zoals het Festival (met korting naar een pretpark), het Zwerfweekend en de Kaderschouw. 

 Aanbod internationale activiteiten via Fimcap. 

 Je kunt je vrijwilligers een blijk van waardering te geven met een Jong Nederland zilveren of gouden speld van 
verdienste, de erepenning, het beeldje of unieke balpen. 

 Als Jong Nederlander heb je standaard de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering en mogelijkheden tot 
speciale verzekeringsarrangementen. 

 Via de webwinkel zijn allerlei Jong Nederland (spel)producten te koop. 

 De Afdelingsraad en Districtentoer zijn de momenten om met het Landelijk Bestuur in gesprek te gaan en ideeën en 
gedachten uit te wisselen. 

 Op www.jongnederland.nl is heel veel te vinden over activiteiten, trainingen en praktische informatie die handig zijn  
voor je afdeling. Vraag ook vrijblijvend een wachtwoord aan voor het leidinggedeelte. 

 
Communicatie van en met Jong Nederland 

 Website: www.jongnederland.nl 
Speciaal voor jou als kaderlid: nog meer informatie op het leidinggedeelte 

 Ontvang de digitale nieuwsbrief op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes 

 Facebook: www.facebook.com/JongNederland 

 Twitter: www.twitter.com/JongNederland 

 Telefoonnummer: 013- 58 00 085 (24 uur per dag bereikbaar in geval van calamiteiten) 

 Email: info@jongnederland.nl 

http://www.jongnederland.nl/

