
Ontdek, ervaar en beleef jeugdwerk van nú ! 
Verrassend uitdagend voor ieder kind  

Jong Nederland ! 
Wat doet het Landelijk Bestuur en Landelijk Bureau voor jou ? 



  Samen sta je sterk 

  Voor alle vragen 

Als lokale afdeling ben je aangesloten bij de landelijke koepelorganisatie Jong 
Nederland. Het Landelijk Bestuur en Landelijk Bureau vormen de spil tussen de 
56 afdelingen verdeeld over Nederland. Informatie, kennis en ervaringen wor-
den gedeeld en samengebracht, landelijke voordeelacties worden bedongen en 
kansen worden gecreëerd. Iedereen kan van elkaar leren, met z’n allen heb je 
nog meer lol, samen sta je sterk! 

De werkwijze van het Landelijk Bureau heeft drie uitgangspunten: compact, 
flexibel en klantgericht. Heb je als vrijwilliger een vraag over of ondersteuning 
nodig bij bijvoorbeeld algemene of lokale wet- en regelgeving, blokhutten, hygi-
ëne, arbo, vergunningen, beleidsvoering, probleemgedrag bij kinderen, promotie 
van je afdeling? Bel of mail naar het Landelijk Bureau Jong Nederland. Geen 
vraag is te gek om te stellen. Kijk op www.jongnederland.nl voor de actuele ope-
ningstijden.  

Het Landelijk Bestuur 
Het Landelijk Bestuur behartigt de belangen van de aangesloten afdelingen, 
vrijwilligers en jeugdleden. Om dit te kunnen realiseren moet er een gedegen 
landelijk beleid zijn. Dit beleid wordt gevormd door het Landelijk Bestuur op ba-
sis van landelijke ontwikkelingen, gebeurtenissen en trends binnen en buiten 
Jong Nederland èn signalen, ontwikkelingen, problemen en successen bij afde-
lingen. Het Landelijk Bestuur kun je tegenkomen bij de jaarlijkse Afdelingsraad, 
de Districtentoer, een activiteit en/of tijdens een bezoekje aan de afdeling.

Altijd bereikbaar bij problemen 
Is het Landelijk Bureau Jong Nederland gesloten, maar heb je toch een calami-
teit? Geen nood! Jong Nederland is 24 uur per dag en 7 dagen in de week tele-
fonisch bereikbaar. Wanneer je naar het Landelijk Bureau belt, krijg je te horen 
welk nummer je kunt bellen in het geval van een calamiteit. Bel dit nummer en je 
schakelt rechtstreeks door naar een bestuurslid van het Landelijk Bestuur Jong 
Nederland.  

Allerhande informatie 
Op www.jongnederland.nl is veel te vinden over activiteiten, trainingen, prakti-
sche informatie over onder andere veiligheid en regelgeving, tips voor werving 
van vrijwilligers en sponsoring èn uiteraard de laatste (landelijke) ontwikkelin-
gen.  
Veel informatie is voor iedereen toegankelijk, echter een aantal zaken is speci-
fiek voor vrijwilligers van Jong Nederland. Voor dit leidinggedeelte kunnen vrijwil-
ligers vrijblijvend een wachtwoord aanvragen. 

http://www.jongnederland.nl


  Als eerste de landelijke ontwikkelingen 

  Veiligheid voor iedereen 

  Ruim en gevarieerd spelaanbod 

Vrijwilligersmagazine Idee 
Idee is het vrijwilligersmagazine van Jong Nederland. Naast inhoudelijke artike-
len, achtergrondinformatie over vrijwilligerswerk en nieuws over Jong Neder-
land, bevat Idee een vier pagina’s tellend uitneembaar middenkatern, de Klep-
perrrr. De Klepperrrr staat bol van de praktische speltips voor alle leeftijden. Vrij-
willigers van Jong Nederland ontvangen Idee drie maal per jaar.

Om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over Jong Nederland, de acti-
viteiten en aanbiedingen kun je je abonneren op de digitale nieuwsbrief of ons 
volgen op Facebook: www.facebook.com/JongNederland 
en Twitter: www.twitter.com/JongNederland. 

Leiding met kwaliteit 
Jong Nederland streeft naar hoge kwaliteit. Jong Nederland biedt daarom 
een aantal cursussen aan. Tijdens de Introductiecursus leer je de meest 
belangrijke zaken waar je mee te maken krijgt als je leiding bent bij Jong 
Nederland. De Kamp/bivakcursus leert je diverse aspecten rond de organisatie 
van een kamp. Op aanvraag is het mogelijk om over allerlei onderwerpen 
een training of workshop te krijgen.   

Niets is zo fijn om als afdeling te kunnen zeggen dat je een geoliede machine 
bent die haar zaakjes goed op orde heeft. Zowel voor vrijwilligers als voor kin-
deren en hun ouders. Vanzelfsprekend moeten ook leden veilig zijn. Dit houdt in 
dat naast de aanwezigheid van een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige 
materialen, leden zich ook veilig kunnen vóelen. Hierom biedt Jong Nederland 
middelen zoals de gedragscode, de poster met omgangsregels, informatie over 
de  vertrouwenspersoon, VOG en risicoanalyse aan. 

Jong Nederland vindt het belangrijk jeugdigen te laten spelen. Via het spel be-
vordert Jong Nederland het respect voor mensen, het leven en voor de natuur. 
Het spelen van een spel schept voorwaarden om bij jeugdigen een houding te 
ontwikkelen waarbij ieder mens uniek, onvervangbaar en waard is om gerespec-
teerd te worden. Spelen is een wezenlijk onderdeel van het leven. Jong Neder-
land brengt met enige regelmaat spelaanbod uit. Denk daarbij aan de Klepperrrr 
vol speltips en de leuke en compacte spelboekjes.  



  Vrijwilligers gewaardeerd 

Uitdagend activiteitenaanbod 
Geregeld worden er landelijke activiteiten georganiseerd. Zo is er voor de jeugd-
leden jaarlijks het Festival waarbij ze met fikse korting naar een pretpark
kunnen. Tevens is er met regelmaat een landelijk junioren- of seniorentoernooi.
Voor kaderleden is er de tweejaarlijkse Kaderschouw en het jaarlijkse 
Zwerfweekend, het unieke outdoor-event tijdens Hemelvaart. 

Verleg je grenzen 
Jong Nederland is aangesloten bij de FIMCAP. Dit is een internationale over-
koepelende organisatie voor jeugdverenigingen. Niet alleen vanuit Europa, maar 
wereldwijd. Jong Nederland biedt vele mogelijkheden je grenzen te verleggen 
en een kijkje te nemen aan de andere kant van de horizon. Denk hierbij aan 
activiteiten zoals Roundabout, EuroCourse, Krinkel, EuroCamp en 
Wereldkamp. Er zijn dus talloze mogelijkheden om in contact te komen met 
‘Jong Nederlanders’ uit andere landen. 

Zonder vrijwilligers is er natuurlijk geen Jong Nederland. We willen natuurlijk dat 
onze vrijwilligers zich gewaardeerd voelen. Dit bevordert de sfeer en motivatie. 
Natuurlijk kan dat met een complimentje, face to face, maar Jong Nederland zou 
Jong Nederland niet zijn als er niet meer middelen in het leven zijn geroepen die 
kunnen bijdragen aan een blijk van waardering. Denk hierbij aan: de zilveren of 
gouden speld van verdienste, de erepenning, het beeldje of de unieke balpen.  

Goed verzekerd 
Als Jong Nederlander ben je goed verzekerd. De ongevallen- en de aansprake-
lijkheidsverzekering zijn standaard opgenomen in de contributie van Jong Ne-
derland. Verder is het mogelijk om als afdeling deel te nemen aan speciale ver-
zekeringsarrangementen: transport- en verblijfsverzekering, bestuurdersaan-
sprakelijkheidsverzekering, inventarisverzekering en de reisverzekering. In het 
leidinggedeelte op de website lees je hier alles over. Heb je hier vragen
over? Stel ze, want stel liever tien vragen te veel dan één te weinig. 

Met belgerinkel naar de winkel 
In de webwinkel worden Jong Nederland (spel)producten verkocht: spelboekjes, 
inhoudelijke brochures, ballonnen, balpennen, ansichtkaarten, multimedia-
bags, rugzakken, stickers et cetera. Jaarlijks wordt het aanbod aangevuld.


