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Inleiding
Dit is het informatieboekje van jeugdvereniging JoMeGiNi. JoMeGiNi richt zich op
kinderen van 6 t/m 13 jaar. Wanneer zij in groep 3 van de basis- of speciaal onderwijs
zitten, kunnen zij lid worden van de vereniging. De oudste leden zitten in de eerste klas
van het voortgezet onderwijs. Voor de leden organiseren we groepsavonden en
daarnaast organiseren we veel evenementen gedurende het jaar voor leden en nietleden. Deze worden beschreven in dit informatieboekje. De meeste activiteiten vinden
plaats of starten in ons gebouw De Gildehal (Sluisvenpad 2, 1688 WV te Nibbixwoud).
Naast informatievoorziening is dit document opgesteld om de voorwaarden en regels
vast te leggen over JoMeGiNi en alles wat met deze stichting te maken heeft.
Wanneer u na het lezen nog vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met de
JoMeGiNi- leiding (zie kopje contact achter in dit boekje).
Groetjes, de JoMeGiNi-leiding
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Organisatie
De leiding
JoMeGiNi draait op 30 tot 35 jonge vrijwilligers, zij worden ook wel leiding genoemd.
Wekelijks organiseren zij groepsavonden voor alle leden, iedere avond wordt geleid door
drie tot vier leiding. Zij zorgen voor het programma en proberen het voor iedereen zo
gezellig mogelijk te maken. Om de groepsavonden en evenementen in goede banen te
leiden, wordt er maandelijks vergaderd.

Het bestuur
Van alle leiding, bekleden er acht een bestuursfunctie. Zij vormen samen het bestuur van
JoMeGiNi en komen iedere maand bijeen om te vergaderen over allerlei zaken
betreffende de vereniging. Zij zijn vertegenwoordigd op iedere groepsavond en zijn eerste
aanspreekpunt voor de ouders.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
Vicevoorzitter/Beheer:
Secretaris:
Penningmeester/Beheer:
Bestuurslid/Notuliste/P&O/LIEF:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Joey Vlaming (06-39647391)
Bart Commandeur (06-12429462)
Sacha Knol (06-25229292)
Merel Langereis (06-11782790)
Sarah Koning (06-43213941)
Sam Knol (06-42535667)
Gijs Baten (06-47589535)
Sven Wijte (06-41441333)

Het Beheer
De Gildehal is ons eigen gebouw. Dit betekent dat alle leiding verantwoordelijk is voor
het gebouw en het onderhoud daarvan. Daar worden we in ondersteund door de
Stichting Beheer. Dit bestaat uit vijf leden die ieder kwartaal vergaderen om de JoMeGiNi
zo goed mogelijk te ondersteunen en de Gildehal in goede conditie te houden.

Het district
JoMeGiNi vormt samen met andere vergelijkbare jeugdverenigingen uit West-Friesland
een district. Met deze verenigingen vergaderen wij ieder kwartaal en worden activiteiten
georganiseerd, zoals het zwemfestijn. Verder wordt er met het district veel informatie
tussen de diverse verenigingen uitgewisseld om van elkaar te kunnen leren.
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Activiteiten
Groepsavonden
Alle leden van JoMeGiNi zijn verdeeld over vijf avonden. Op iedere avond draait een
jongens- en meisjesgroep en de kinderen draaien over het algemeen met hun eigen
leeftijdsgenootjes. De samenstelling van de groepen, de leiding en de avond waarop een
groep draait, kan ieder seizoen veranderen.
Dit seizoen zijn de avonden als volgt ingedeeld:
Dag
Groep
Maandag
Groep 6
Dinsdag
Groep 3 + 4
Woensdag
Groep 5
Donderdag
Groep 7
Vrijdag
Groep 8 + Brugklas

Tijd
18.45 - 20.15
18.30 - 20.00
18.30 - 20.00
19.00 - 20.30
19.00 - 20.30

De tijden kunnen wel eens afwijken vanwege het programma, maar hierover wordt u
tijdig ingelicht door de leiding.
Tijdens de (school)vakanties, feestdagen en eventuele dorpsevenementen draaien wij
geen groepsavonden. Vanwege het organiseren van evenementen, kan het mogelijk zijn
dat uw kind een avond geen groepsdraaien heeft. De kinderen krijgen over alle mogelijke
wijzigingen in het programma bericht.
Op de groepsavonden worden leuke activiteiten georganiseerd. Zo doen we graag
sportieve activiteiten, zoals trefbal, voetbal, speurtocht, zwemmen en vele andere
sportieve spelen. Daarnaast gaan we knutselen of koken, hierbij kunt u denken aan een
lampion maken, figuurzagen, kleien, verven of kerststukjes maken. Ook activiteiten zoals
film kijken, bowlen of gourmetten zijn niet ondenkbaar.
De kinderen hebben zelf inspraak op het programma, zij mogen aan het begin van het
seizoen aangeven wat zij graag willen doen. Daar zal gedurende het seizoen rekening
mee worden gehouden. Tenslotte is de ene groep creatiever dan de andere en daar zal
het programma op aangepast worden.
Hieronder nog een aantal aandachtpuntjes voor de groepsavonden:
Afbericht
Indien uw kind een avond verhinderd is, stellen we het erg op prijs als u dit aangeeft bij
de desbetreffende leiding.
Kledingvoorschriften
De kinderen werken met verf, lijm, stift enz. en gaan vaak naar buiten. Daarom
verwachten wij dat de kinderen kleren aan hebben die vies of zelfs stuk mogen gaan. Wij
stellen ons niet aansprakelijk voor mogelijke schade aan spullen of kleren van de
kinderen.
De kinderen zijn verplicht om hun schoenen uit te doen in de Gildehal, dus zorg ervoor
dat ze sokken of sloffen aan hebben.
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Wegsturen kinderen
JoMeGiNi is voor veel kinderen een uitlaatklep, even geen verplichtingen. Uiteraard
hanteren wij regels waar de kinderen zich aan horen te houden. Denk hierbij aan stil zijn
wanneer de leiding praat, geen grote mond, schoenen uit in de Gildehal, etc. Vandaag de
dag merken wij dat sommige kinderen niet willen luisteren, een grote mond hebben of
geen waarde lijken te hechten aan onze regels. Indien een situatie met een kind uit de
hand dreigt te lopen (een kind is meerdere malen gewaarschuwd) zal de leiding
hem/haar naar huis te sturen. Kinderen jonger dan 10 jaar of wonende buiten
Nibbixwoud worden thuisgebracht en te allen tijde worden de ouders ingelicht. U als
ouder/verzorgende heeft recht op uitleg en indien u het niet eens bent met een keuze
van de leiding, kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de groepsavond.

Evenementen
Naast de wekelijkse groepsavonden, organiseert JoMeGiNi nog andere activiteiten. Alle
evenementen worden georganiseerd voor leden, maar bij een aantal evenementen zijn
ook niet-leden van harte welkom. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld openingsdag en
Sint-Maarten. Evenementen alleen voor leden zijn bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en
het zwemfestijn.
Hieronder staat een overzicht van alle evenementen voor komend seizoen. Extra
informatie over aanvangstijden, programma of kledingvoorschriften zal te zijner tijd
gecommuniceerd worden via de e-mail, site, Kern, enz.
Voor onze evenementen hebben wij regelmatig verkleedkleren nodig, heeft u nog wat in
de kast liggen of bent u zeer creatief, dan horen wij dat graag van u.
St. Maarten, 11 november 2021 (leden en niet-leden)
Bij de Albert Heijn staat een kraam waar overheerlijke poffertjes worden gebakken en
waar de kinderen hun lampion kunnen laten keuren door de jury. Na het evenement
worden alle uitslagen naast elkaar gelegd en worden er in verschillende categorieën
prijsjes uitgereikt.
Zwemfestijn, datum nog onbekend (leden en niet leden)
Een te gekke spellenmiddag op een nadere te noemen locatie. Hier doen alle district
verenigingen aan mee en probeert ieder voor zich een prijsje in de wacht te slepen.
Sinterklaasfeest, 30 november 2021 (leden dinsdag en woensdag)
Op deze avond wordt het Sinterklaasfeest gevierd voor de dinsdag en woensdag
groepen, waar uiteraard de Sint en zijn pieten een bezoekje zullen brengen. Hier worden
spelletjes gedaan en stukjes door de kinderen opgevoerd.
De maandag, donderdag en vrijdaggroepen vieren Sinterklaas op de groepsavond naar
eigen invulling.
Kerstfeest, 19 december 2021 (leden maandag, dinsdag en woensdag)
Op deze sfeervolle middag/avond worden verschillende activiteiten georganiseerd,
variërend van een spellencircuit tot een disco. Verder kunnen de kinderen genieten van
een overheerlijk kerstdiner.
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Carnaval, 18 februari 2022 (leden)
Op deze avond komen de Prins en zijn gevolg op bezoek. De kinderen komen verkleed en
kunnen hiermee een prijs winnen. Tijdens de avond zullen er diverse spelletjes en
optredens zijn.
Fancy Fair, 19 & 20 maart 2022 (voor iedereen, jong en oud)
Tijdens de Fancy Fair worden vele spellen georganiseerd voor jong en oud, zoals het Rad
van Avontuur, de limonadekoe, enveloppentrek, schiettent, waarbij natuurlijk mooie
prijzen zijn te winnen zijn. Ieder spel kost wat centen, maar de volledige opbrengst komt
ten goede van de vereniging. Hiermee kunnen wij ons gebouw onderhouden, maar ook
iets extra’s doen voor de kinderen.
Paaseieren zoeken, 16 april 2022 (leden en niet-leden)
Er worden briefjes verstopt in het bos en deze kunnen ingeleverd worden voor een
chocolade paasei. Er zullen ook supereieren verstopt worden!
Dit evenement wordt gesponsord door de middenstand, alvast bedankt!
Dauwtrappen, 25 & 26 mei 2022 (leden en niet-leden)
Hierbij wordt een spel georganiseerd en ‘s avonds gaan wij met zijn allen door het dorp
met fakkels. De kinderen blijven slapen en ‘s morgens is het weer vroeg opstaan om de
inwoners van Nibbixwoud wakker te maken met heel veel herrie d.m.v. blikjes achter de
fietsen. Daarna nog even lekker uitwaaien in het bos of aan het strand.
Kamp, 16 t/m 23 juli 2022 (leden en niet-leden)
Kamp is het evenement waar zowel kinderen als de leiding naar uitkijken. Lekker een
weekje weg voor de oudsten in tenten, met verschillende activiteiten als zwemmen,
feestavond, spokentocht, tafelvuren, fietstocht, sportdag en nog vele andere leuke
dingen.
De jongsten verblijven in een blokhut met activiteiten als zwemmen, vossenjacht, bonte
avond, sportdag en nog vele andere leuke activiteiten.
Kortom: een week dat je niet mag missen!
Openingsdag, 3 of 4 september 2022 (leden en niet leden)
Opening van het seizoen met een spellenmiddag waar iedereen zich voor mag opgeven.
De kinderen krijgen hier alvast een voorproefje van het Gildeleven en kunnen zich
opgeven als lid of een kijkje komen nemen op een groepsavond.
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Zakelijke informatie
Lidmaatschap en contributie
Vanaf groep 3 kunnen kinderen lid worden van JoMeGiNi. De kinderen mogen eerst een
paar avonden komen kijken. Wilt u kind graag blijven? Gezellig, geef hem of haar dan op
via onze site www.jomegini.nl. Na het aanmelden van uw kind zal de leiding een
contributiebrief per e-mail verzenden. De contributie bedraagt € 62,50 - per jaar. Dit is
voor het groepsdraaien en de evenementen m.u.v. de kampweek.
Heeft u eventuele vragen en/of opmerkingen over uw kind, meld dit dan bij de opgave en
aan de leiding zodat we hier rekening mee kunnen houden.
Het is niet mogelijk om het contributiegeld terug te vorderen wanneer uw kind
halverwege het seizoen het lidmaatschap opzegt.

Uw privacy
Stichting JoMeGiNi doet er alles aan binnen hun kunnen om ervoor te zorgen dat de
privacy van de stichting, de leden en de vrijwilligers gewaarborgd blijft. Hieronder vindt u
meer informatie over gegevensverwerking. Door uw kind aan te melden als lid, gaat u
akkoord met de volgende stellingen.
•
•

•

•

•

Stichting JoMeGiNi legt persoonsgegevens vast van leden.
De gegevens worden vastgelegd voor de financiële administratie van de Stichting
en voor de veiligheid van leden. Zo worden adresgegevens, e-mailadressen en
telefoonnummer vastgelegd om te weten waar het lid woont en om contact te
leggen als dit nodig is. Gegevens over de klas en de geboortedatum zijn benodigd
voor de indelingen. Bijzonderheden van de leden wordt bijgehouden voor de
veiligheid en gezondheid van de leden.
Voor de kampweek heeft JoMeGiNi van de leden naast bovenstaande gegevens
ook het verzekeringsnummer en -maatschappij van het lid nodig. Dit wordt niet
gevraagd en vastgelegd indien het lid niet mee gaat op het kamp. Deze gegevens
zijn nodig voor eventuele medische hulp.
De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde Cloud omgeving (Huidig:
Google Drive) waar alleen bestuursleden toegang tot hebben. Tevens worden de
gegevens opgeslagen op de externe harde schijf welke beheerd wordt door de
secretaris. De harde schijf wordt met zorg behandeld en alleen gebruikt als backup van de Cloud omgeving.
De gegevensverwerkers (bestuursleden) hebben het recht om de gegevens in te
zien en te wijzigen. De bestuursleden hebben het recht om de gegevens te
gebruiken als dit nodig is voor de financiële administratie of als dit nodig is om
het lid te helpen.
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•
•
•

•
•
•
•
•

De bestuursleden hebben niet het recht om deze gegevens te delen voor
commerciële doeleinden.
De bestuursleden hebben de plicht om de gegevens vertrouwelijk te behandelen.
De vrijwilligers hebben het recht om de naam, adres, telefoonnummers en
bijzonderheden in te zien als er activiteiten plaatsvinden. Dit heeft als doel dat de
veiligheid en gezondheid gewaarborgd kan worden. Het kan ook nodig zijn voor
overleg tussen leiding en leiding, en leiding en (ouders/verzorgers van) leden.
Stichting JoMeGiNi bewaart de gegevens van de leden oneindig, dit heeft als
reden dat er contact gelegd kan worden als er interne evenementen zoals een
Reünie plaatsvindt.
Gedurende de evenementen en groepsavonden worden er foto’s en eventueel
filmpjes gemaakt van leiding en leden.
Foto’s van de evenementen en groepsavonden worden gedurende het seizoen op
de website van JoMeGiNi, foto album ‘mijnalbum.nl’ en/of sociale media van
JoMeGiNi geplaatst.
Stichting JoMeGiNi kan voor PR doeleinden van eigen evenementen foto’s
gebruiken. Denk hierbij aan de poster voor onder andere Fancy Fair en Kamp.
Stichting JoMeGiNi zal alle gegevens van een lid verwijderen als dit schriftelijk bij
de huidige voorzitter wordt aangegeven.

Verzekering
JoMeGiNi heeft een WA-verzekering en een ongevallenverzekering. Voor kamp wordt er
een aparte reis- en bagageverzekering afgesloten.

9

Contact
Naast dit informatieboekje zijn er meer middelen om u op de hoogte te houden van onze
nieuwtjes. Hieronder vindt u de belangrijkste kanalen.

De Nieuwsbrief
Iedere maand verschijnt de nieuwsbrief van JoMeGiNi met daarin nieuwtjes van de
vereniging. Wilt u deze graag ontvangen, stuur dan een e-mail naar
nieuwsbriefjomegini@gmail.com. U ontvangt dan automatisch iedere maand het laatste
nieuws!

De Kern
Om u op de hoogte te houden van allerlei activiteiten die JoMeGiNi organiseert, vindt u
regelmatig een stukje in de Kern.

De Website
Alle informatie wat betreft de vereniging, de evenementen en groepsavonden is terug te
vinden op de site www.jomegini.nl
Ook zijn hier foto’s van verschillende evenementen te vinden (kamp) en foto’s van de
evenementen en groepsavonden.

Facebook & Instagram
De JoMeGiNi heeft ook een eigen pagina op Facebook en Instagram. Hier worden leuke
updates geplaatst die betrekking hebben op de kinderen en de vereniging.
Heeft u nog niet de juiste informatie, dan kunt u natuurlijk altijd langskomen in de
Gildehal of contact opnemen met onze leiding.

Adres
De Gildehal
Sluisvenpad 2
1688 WV Nibbixwoud
0229-579499*
*Dit is het vaste telefoonnummer van de Gildehal, JoMeGiNi is voornamelijk ‘s avonds
aanwezig en niet altijd bereikbaar. Hieronder vindt u mobiele telefoonnummers van onze
aanspreekpunten.
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Leiding per avond overzicht seizoen 2021/2022
Groep:
Maandag Meiden

Leiding:
Iris Hulst
Ruby van Straalen
Lucie Commandeur

Telefoon nummer:

Maandag Jongens

Sam Steneker
Joost Commandeur
Luc Poland

06-42535667

Dinsdag Meiden

Bart Commandeur
Jill Steneker
Noa Vlaming
Eline Visser

06-12429462

Dinsdag Jongens

Sacha Knol
Sarah Koning
Lotte Baten
Mike van Kampen

06-25229292
06-43213941

Woensdag Meiden

Joey Vlaming
Isa op den Kelder
Ilse van Kampen

06-39647391

Woensdag Jongens

Gijs Baten
Joost de Haan
Rens Koopman

06-47589535

Donderdag Meiden

Merel Langereis
Roos Conijn
Lyndi Mol

06-11782790

Donderdag Jongens

Rowan op den Kelder
Bart Koning
Krista van Nuland

Vrijdag Meiden

Milan Vlaming
Teun Slippens
Anouk Wijte
Twan van Neijenhof

Vrijdag Jongens

Sven Wijte
Tes de Boer
Daan Blokker
Melvin Kroon

06-41441333
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