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VOORWOORD
Beste ouders en leden,
Voor jullie ligt de nieuwste editie van het infoboekje van onze
vereniging. U kunt in dit informatieboekje de meest uiteenlopende
wetenswaardigheden vinden over Jong Nederland Reuver-Offenbeek.
Zo staat er informatie in over de groepen, de provinciale organisatie, de
bestuurs- en leidingsamenstelling, belangrijke data, de contributie en
activiteiten.
Maar ook als u een telefoonnummer nodig heeft of iets wilt weten over
een bepaalde groep kan dat hierin worden opgezocht.
Als u er dan nog niet uit komt kunt u het altijd aan iemand van het
bestuur of de leiding vragen.
We willen u daarnaast ook wijzen op onze internetsite:
www.jnoffenbeek.nl
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Groetjes,
Leiding & Bestuur Jong Nederland Reuver-Offenbeek
December 2019
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JONG NEDERLAND
WAT, WIE en HOE ?
Onze Jong Nederland-afdeling, officieel genaamd Jong Nederland
Reuver-Offenbeek, is opgericht op 29 september 1957 en is een
jeugdclub, die jonge mensen de ruimte geeft die ze nodig hebben.
Daarvoor hebben we onder andere de beschikking over een mooi
gebouw, met een ruim terrein, genaamd 't Anker.
Vanaf het zesde tot het zeventiende jaar kan ieder kind bij Jong
Nederland terecht. En omdat iedereen het leuker vindt om met
leeftijdsgenoten te spelen, is de club ingedeeld in verschillende
leeftijdsgroepen.
Binnen Jong Nederland Limburg hanteert men de volgende
leeftijdsgroepindeling, op basis van schoolgroepen c.q. -klassen.
De Maxioren: groep 3, 4 en 5 (onderbouw basisonderwijs).
De Junioren: groep 6, 7 en 8 (bovenbouw basisonderwijs).
De Senioren: klas 1, 2, 3, 4 voortgezet onderwijs en evt. verder.
Ben je 17 jaar of ouder? Ook dan heeft Jong Nederland veel voor jou in
petto. Want dat is de doelstelling van Jong Nederland: kinderen en
jongeren een gevarieerd aanbod doen in spel en ontspanning. En
daarvoor is enthousiaste leiding van harte welkom.
Als oudste seniorengroep wordt je al een beetje voorbereid op het
leiderschap van de hiervoor genoemde groepen.
Tevens bestaat er de mogelijkheid een ‘maatschappelijke stage’ te
volgen als assistent leiding mits je minimaal 15 jaar bent. Interesse?
Neem dan contact op met een van de bestuursleden.
5

De leeftijdsgroepen zijn weer onderverdeeld in kleinere groepjes die
dan één keer in de veertien dagen bij elkaar komen om "groep te
draaien".
Deze groepsbijeenkomsten kunnen op een doordeweekse avond of op
een zondagmorgen gehouden worden. Tijdens deze
groepsbijeenkomsten op een vast tijdstip, worden de kinderen
begeleid door een vast team van leiders en leidsters. Vóór het seizoen
sturen zij een uitnodiging voor de eerste groepsbijeenkomst van het
seizoen naar alle groepsleden.
Mochten er vragen zijn over het een of ander kunt u altijd bij de
groepsleiding terecht. Mocht u er dan nog niet uitkomen kunt u altijd
een van de bestuursleden raadplegen.
SPELPIJLERS JN
De programma's die op deze groepsbijeenkomsten gedraaid worden
zijn gebaseerd op de drie spelpijlers van Jong Nederland: Sport en Spel,
Buitenleven en Creativiteit. Een paar voorbeelden:
De naam buitenleven geeft eigenlijk al aan welke activiteiten we
hierbij bedoelen. Alle activiteiten die te maken hebben met het leven
buiten, zoals verschillende soorten tochten lopen, spelen in de natuur
en hierbij opdrachten maken of uitvoeren. Voor de ouderen: leren
omgaan met kaart en kompas, zelf meubels, speeltoestellen of torens
maken met hout en touw. Maar ook heel wat avontuurlijker dingen:
een kampvuur maken, met een zelf gemaakt vlot over een rivier varen
of een spooktocht in een donker bos of primitief koken.
Bij sport en spel doen we allerlei spelen in teams maar ook individueel.
Hiervoor beschikken we over een eigen sportveld gelegen achter ’t
Anker. Hierbij geldt altijd: "Meedoen is belangrijker dan winnen."
Vanuit de provinciale organisatie Jong Nederland Limburg worden
regelmatig volledig nieuwe teamspelen uitgegeven.
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Op de groepsbijeenkomsten wordt er eveneens regelmatig aan
creativiteit gedacht waarbij het "plezier in
knutselen" voorop staat.
Zo worden er "kunstwerken" gemaakt om
ons gebouw mee op te sieren. Maar ook
het maken van voordrachten of filmpjes
zijn onderdelen van deze spelpijler.
Bovenal staat gezellig samen zijn en het
groepsgevoel centraal. Bijvoorbeeld
gewoon gezellig samen koken, film kijken of muziek luisteren.
ZOMERKAMP
Het zomerkamp vormt nog altijd een hoogtepunt van het werkjaar
binnen Jong Nederland. Ieder jaar gaan we een week lang naar een
plaats in Limburg, Brabant of zelfs België alwaar we onze tenten of
bivak opslaan voor een heus avontuur. Dit kamp staat elk jaar in het
teken van een ander thema. Zo waren er de afgelopen jaren
kampthema’s als: ’’Ik hou van holland” en “ein jaor in ein waek” voor
de maxioren en junioren, terwijl de senioren tijdens een trektocht
“Flash Back” als thema hadden gekozen. Het afgelopen jaar zijn de
maxioren op kamp geweest in Sevenum met als thema “It’s Magic”. De
junioren en senioren zijn gezamenlijk op kamp geweest in Hunsel met
als thema “Fear Factor”. Op zo'n kamp of trektocht slapen de kinderen
in kleine groepjes van dezelfde leeftijd in een tent. Op de ouderavond
krijgen de ouders de kans om een kijkje op ons kamp te komen nemen.
In het voorjaar voorafgaande aan het kamp worden er twee
aanmeldingsbijeenkomsten georganiseerd waarop de ouders de
leden kunnen komen aanmelden voor een kamp. Na deze
aanmeldingen, waarbij ook de betaling van het kampgeld wordt
geregeld, is deelname aan het kamp niet meer mogelijk. Voorafgaand
aan de aanmelding vindt er een informatiebijeenkomst plaats.
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DISTRICT EN PROVINCIAAL
Samen met een aantal andere afdelingen vormen wij het district
Maasvallei. Vanuit dit district worden er een aantal activiteiten
georganiseerd waar wij aan deelnemen.
Als Jong Nederland-afdeling zijn wij verder aangesloten bij de
provinciale Jong Nederland-organisatie: Jong Nederland Limburg.
Ook zij organiseren diverse activiteiten waar door onze
jeugdleden aan kan worden deelgenomen. Voorbeelden hiervan zijn
de maxiorendag, de Outdoordagen en de Moonwalk. Vaak wordt
hiervoor wel een extra bijdrage gevraagd.
KADERVORMING
Onze leiding wordt opgeleid door middel van cursussen en workshops,
bijvoorbeeld de Kampbivakcursus of BHV, die door Jong Nederland
Limburg verzorgd worden. Het volgen van de Introductiecursus is voor
alle leiding verplicht.
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FEESTEN
Aan de verschillende feesten schenken we aandacht op de
groepsbijeenkomsten, zoals: Pasen, Sinterklaas, of Kerstmis.
Natuurlijk wordt er ook aandacht geschonken aan vastelaovend; we
hebben een eigen raad van elf met een jeugdprins.

JEUGDCARNAVAL
De jeugdprins van Óffebèk is niet meer
weg te denken in het "vastelaoves"
gebeuren. Al vanaf 1962 wordt er door
Jong Nederland Reuver-Offenbeek een
jeugdprins uitgeroepen. In 2019 werd
alweer de tweede jeugdprinses (Fleur I)
door Jong Nederland uitgeroepen. Het
jeugdprinsebal (2 weken voor carnaval),
de receptie (een week later) en de
vastelaovesdisco (vrijdag voor de
vastelaovend) zijn de vastelaovesactiviteiten die door Jong Nederland
georganiseerd worden in Zalen de
Paerssjtal.
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COMMISSIELEDEN
Naast de jeugdleden, leiding en bestuur kennen we binnen Jong
Nederland Reuver-Offenbeek nog een categorie leden: de
commissieleden. De commissieleden hebben zitting in de verschillende
commissies van onze afdeling en helpen bij het voorbereiden van
verschillende activiteiten of onderhoud aan ‘t Anker, zoals bijvoorbeeld
de commissie “Kerstactiviteit”, het “Klusjesteam” of “Leiding
Begeleiding”.
VERGADERINGEN
Regelmatig tijdens het reguliere seizoen vergadert het voltallige bestuur
over de lopende zaken binnen onze afdeling. Daarnaast zijn er
bijeenkomsten met de groepsleiding of de commissieleden.
Dit kan een vergadering zijn voor alleen de groepsleiding of een
zogenaamde algemene ledenvergaderingen, waarvoor buiten de
groepsleiding ook de commissieleden worden uitgenodigd.
Daarnaast houden we één keer per jaar een jaarvergadering, waarop de
jaarverslagen, bestuursverkiezingen en eventueel de statuten en
huishoudelijk reglement aan de orde komen.
Tijdens de leidingvergaderingen worden belangrijke afspraken voor de
vereniging vastgelegd. Zo zijn er regels vastgelegd met betrekking tot
vervoer per auto, fietsen met groepen en zwemmen met Jong
Nederland.
Ook ARBO-zaken spelen ondertussen een niet te onderschatten rol in
ons verenigingswerk. Zo wordt er jaarlijks een ARBO-check uitgevoerd
en is belangrijke informatie hierover te vinden in de ARBO-Map.
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BESTUURSSAMENSTELLING
Het bestuur vergadert regelmatig over actuele en reguliere zaken. Het
dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en
penningmeester. Ons e-mail adres is: info@jnoffenbeek.nl.
Voorzitter:
Rob Boonen
Keulseweg 174
5953 HP Reuver
Tel: 8500428

Secretariaat:
Geert Janssen
Cor Janssenstraat 25
5953 PZ Reuver
Tel: (077)4746533

Penningmeester:
Mike Franssen
De Kievit 9
5953 TC Reuver
Tel: (077)4743799
De overige bestuursleden zijn:
Joris Reijnen
Marc Janssen
Jon Houwers
Odette van den Heuvel
Martijn Killaars
Mijke Teeuwen

PR en Leiding Begeleiding
Open dag, Presentatie, Sponsoring en
Materialenbeheer
Techniek
Leiding Begeleiding, Activiteiten
Provinciaal / District
Kamp Algemeen, Kampplaatsen
Leiding Begeleiding, Activiteiten
Vereniging
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GROEPSINDELING ’19/’20
MAXIOREN
Groep 3, 4 en 5 (onderbouw basisonderwijs)
Maxioren 1 – Maxioren 2
Zondag 10.00-12.00 uur
Celine Franssen
Bram Huberts
Vivianne Boonen
Maxioren 3
Zondag 10.00-12.00 uur
Angela Hesen
Maureen Franssen

Fleur v/d Sterren
Myrthe Lange

Rens Janssen

JUNIOREN
Groep 6, 7 en 8 (bovenbouw basisonderwijs)
Junioren 1
Vrijdag 19.00-21.00 uur
Martijn Killaars
Tim Niemans
Mark Dings
Tim Bertrams
Dirk Schoolmeesters

Junioren 2
Vrijdag 19.00-21.00 uur
Jack Selen
Laurie Geraedts
Joris Reijnen
Jens Hendriks
Brody Houwers
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VERVOLG GROEPSINDELING ’19/’20
Junioren 3
Woensdag 19.00-21.00
Erik Niesen
Daan Custers

Bas Geujen
Daan Boonen

SENIOREN:
Klas 1, 2, 3, 4 voortgezet onderwijs en evt. verder
Senioren 1
Dinsdag 19.00-21.00 uur
Mijke Teeuwen
Imke Palmen
Bram Teeuwen
Mark van Sambeek

Senioren 2
Woensdag 19.00-21.00 uur
Jon Houwers
Guus Muisers
Abel Kempen
Nicole Hendriks

Senioren 3
Dinsdag 19.00-21.00 uur
Niek Muisers
Jill Killaars
Fleur Coenen

Senioren 4
Woensdag 19.00-21.00 uur
Frank Martijn
Ad Dewinden

Vertrouwenscontactpersoon
Pieter Classen
E-mail: pieter.classen@ziggo.nl
Telefoonnummer: (077)4745990
Onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Voor het meest
actuele overzicht verwijzen wij naar onze website:
www.jnoffenbeek.nl
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FOTO’S ACTIVITEITEN

Versieren van ut hoes van ut nieje Boerebroedspaar Ruud & Celine

Zomerkamp Junioren & Senioren in Hunsel 2019
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FOTO’S ACTIVITEITEN

Flessenactie 2019

Sinterklaas Intocht 2019
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FOTO’S ACTIVITEITEN

Maxioren 1 & 2

Zomerkamp Maxioren in Sevenum 2019
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FOTO’S ACTIVITEITEN

Groepsactiviteit bij de brandweer
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DE STICHTING
Als Jong Nederland Reuver-Offenbeek zijn wij trots dat we gebruik
kunnen maken van een eigen clubgebouw genaamd Het Anker. Het
eigendom en beheer is in handen van Stichting Het Anker. Meer dan
20 jaar is de stichting bestuurd door Wiel Verlinden (voorzitter), Sylvia
Schoolmeesters-Franssen (penningmeester) en Wil Engbrocks
(secretaris). J.N. Reuver-Offenbeek is hun veel dank verschuldigd voor
het vrijwilligerswerk dat zij gedaan hebben. Wij hopen dat wij nog lang
van hun kennis en kunde binnen onze vereniging gebruik kunnen
maken.
Per 27 september 2018 hebben Sylvia, Wiel en Wil hun
bestuursactiviteiten overgedragen aan een nieuw stichtingsbestuur.
Het nieuwe stichtingsbestuur bestaat uit: Huub Selen (voorzitter),
Robert Peeters (penningmeester), Jack Selen (secretaris), Frank
Martijn, Marco Janzen, Bas Pubben en Hans Boonen (bestuursleden).
Dit nieuwe stichtingsbestuur zal samen met de vereniging J.N. ReuverOffenbeek gaan werken aan de benodigde modernisering van het
clubgebouw.
Inzake de verhuur van het clubgebouw kan contact worden
opgenomen met Stichting ’t Anker via het e-mailadres:
verhuur@jnoffenbeek.nl
Stichting Het Anker beheert het gebouw en zorgt voor het poetsen,
onderhoud maar ook de verhuur van ‘t Anker. Met aanvang van het
seizoen 2019-2020 zal ook ’t Rovertje, met de buitenschoolse opvang
gebruik gaan maken van het gebouw. Dat zal plaatsvinden op de
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maandag-, dinsdag- en donderdagmiddagen van 15.00 – 18.30 uur en
op de vrijdagmiddag vanaf 12.30 uur tot 18.30 uur.
De nieuwe stichting is ook aan de slag gegaan met plannen voor een
verbouwing van ’t Anker, om dit aan te passen aan de eisen van deze
tijd.

Overdracht naar nieuwe stichting. Oud voorzitter Wiel Verlinden en
nieuwe voorzitter Huub Selen.
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Geschiedenis Jong Nederland Reuver-Offenbeek
Op 29 september 1957 richtten de Paters Clarentijnen, met als
drijvende kracht pater Weiss het jeugdwerk in Offenbeek op. Destijds
bestaand uit een 2 verschillende afdelingen: één voor meisjes:
Katholieke Meisjesgilde St. Bernadette en één voor jongens: Jong
Nederland St. Jansgilde. De activiteiten vonden na de oprichting plaats
in de toenmalige st. Jozefschool, maar na enkele jaren werd Keulseweg
147 het thuishonk. Omdat deze locatie na enkele jaren te klein werd
voor de groeiende verenigingen werd door de jongensafdeling deze
ruimte ingeruild voor de zelfgebouwde Pannensjop op het lager van
steenwarenfabriek Gebr. Feyen aan de Keulseweg.
In 1964 werd De Keet, gelegen achter Zaal De Koupman de nieuwe
locatie voor zowel de meisjes- als de jongensafdeling. In 1990 werd
wederom verhuisd, nu naar 't Anker, de huidige locatie aan de St.
Annastraat .
In 1995 volgde de fusie van de beide afdelingen, die voortaan als Jong
Nederland Reuver-Offenbeek verder gingen.
Vanaf 1961 organiseert men zomerkampen die zich meestal in het
Limburgse afspelen, maar die door de jaren heen ook wel eens de
provinciegrenzen en zelfs de landsgrenzen overschreden. Zo waren
Oirschot, it Heidenskip (Friesland), Lisse, Gemmenich (B) al eens of
zelfs vaker gastheer van een zomerkamp. Daarnaast zijn er trektochten
(waarbij meerdere overnachtingsplekken worden bezocht) gehouden
in Zeeland, de Eifel en het Ruhrgebied. In 2019 sloegen maar liefst 130
kinderen, 28 leiders en leidster en 6 kookstafleden de tenten op in
Sevenum (maxioren) en Hunsel (junioren en senioren).
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In 1993 organiseerde men het landelijk seniorentoernooi in en om 't
Anker, een evenement, waarbij diverse Jong Nederland teams
afkomstig uit heel Nederland streden om de beste te zijn. Dit alles in
het thema media, waarbij o.m. een live-radiouitzending plaatsvond
vanaf het toernooi. Mede door de inzet van de leiding en diverse
bedrijven in Reuver werd het een groot succes. In 2005 werd ook nog
kaderschouw georganiseerd; een feestweekend voor alle leiding van
Jong Nederland Limburg.

Natuurlijk zijn de groepsbijeenkomsten, die eenmaal in de 2 weken
worden gehouden de kern van onze afdeling, maar daarbuiten wordt
er nog veel meer georganiseerd door ons. Zo kennen we diverse extra
activiteiten: deels door JongNL Limburg georganiseerd (zoals de
Moonwalk) en eigen activiteiten, zoals de jaarlijkse kerstviering,
sinterklaasintocht en niet te vergeten de vastelaoves-activiteiten. Al
vanaf 1962 organiseert JongNL Reuver-Offenbeek het jeugdcarnaval in
Offenbeek en roept het een jeugdprins uit.
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Vieringen jubilea
Aan de voorgaande jubilea werd nooit onopgemerkt aan
voorbijgegaan. Zo was Martin Brozius op bezoek met de Tienom
Kindershow tijdens het 25 jarig bestaan in 1982; werden er veelvuldig
reünies georganiseerd, presenteerde men bij het 50-jarig bestaan in
2007 een boek waarin de geschiedenis van JN Reuver Offenbeek
omschreven is en werd bij het 40-jarig jubileum in 1997 de musical
Jonk wie de Jeug opgevoerd in De Schakel.
Het 60-jarig jubileum startte op 29 september 2017 met een
feestavond voor de leiding en alle vrijwilligers, waarna in het voorjaar
van 2018 een grote activiteit voor de leden en hun ouders plaats vond.

Jubileumdag 2018
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HET CLUBGEBOUW
Het gebouw wordt verhuurd aan derden, zoals collega jeugdorganisaties
en scholen.
't ANKER
ST. ANNASTRAAT 27
5953 LR REUVER
Telefoon: (077) 474 6215
Voor meer informatie:
www.jnoffenbeek.nl
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AANMELDEN NIEUWE LEDEN
Ieder kind vanaf 6 jaar kan zich bij de leiding of bestuur aanmelden als
lid. Er dient dan wel een aanmeldingsformulier worden ingevuld
waarbij enkele gegevens dienen te worden ingevuld.
U kunt bij leiding of bestuur ook terecht voor nog meer informatie of
een afspraak maken dat uw kind eerst eens een kijkje komt nemen. Als
iemand nieuw is bij een groep kan hij/zij twee groepsbijeenkomsten op
proef meedraaien, daarna zal hij/zij contributie-plichtig zijn.
Heeft u vragen over de ledenadministratie kunt u terecht bij Marion
Franssen (tel. 474 5903).
CONTRIBUTIE
Contributie is nu eenmaal een onmisbare bron van inkomsten voor een
vereniging. De hoogte bedraagt € 43,- per lid per jaar en wordt jaarlijks
in twee termijnen, d.m.v. een machtiging geïnd. Indien de betaling van
de contributie niet op tijd geschied kunnen er administratiekosten in
rekening worden gebracht.
BIJDRAGEREGELING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
Wij als Jong Nederland Reuver vinden het belangrijk dat iedereen kan
meedoen. Dit geldt zeker voor kinderen en jongeren. Sommige van
hen kunnen niet deelnemen aan culturele activiteiten, kunnen niet
sporten, of kunnen niet lid zijn van een (jeugd-)vereniging, omdat het
gezin dat niet kan betalen. De gemeente Beesel vindt het belangrijk
dat álle inwoners mee kunnen doen aan activiteiten om hen heen.
Deze activiteiten leveren een positieve bijdrage aan hun sociale,
educatieve, culturele en/of sportieve ontwikkeling.
U kunt bijvoorbeeld een vergoeding krijgen voor het lidmaatschap van
een vereniging of bibliotheek of voor een abonnement op een dagblad.
Wil je voor een bijdrage in aanmerking komen, dan moet er een
aanvraagformulier ingevuld worden. Je moet een betaalbewijs
toevoegen aan het formulier.
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Alleen daadwerkelijke kosten komen in aanmerking voor de
tegemoetkoming. De maximale vergoeding voor deze kosten
bedraagt € 175,00 per gezinslid per kalenderjaar.
Aanvraagformulieren voor al deze regelingen kun je afhalen bij de
Klantenbalie in het gemeentehuis in Reuver. Wanneer je het
aanvraagformulier opstuurt richt je brief dan aan Gemeente Beesel,
team werk en inkomen, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Op het
aanvraagformulier staat welke bewijsstukken je moet bijvoegen.
Zonder deze stukken neemt de gemeente de aanvraag niet in
behandeling. Het team werk en inkomen beoordeelt de aanvraag en
bekijkt of de gemaakte kosten noodzakelijk waren. Zij behandelen je
aanvraag zo snel mogelijk. Binnen 30 dagen hoopt de gemeente Beesel
de aanvraag afgehandeld te hebben.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met het team werk en
inkomen tussen 09.00 uur en 16.00 uur (behalve op vrijdag tot 14.00
uur) via telefoonnummer 077-474 92 92 of email werkeninkomen@beesel.nl.
SPONSORACTIE
Zoals je kunt zien is het infoboekje voorzien van advertenties van onze
hoofdsponsoren. Dit is mede het resultaat van onze sponsoractie die in
2012 op touw is gezet en ons geen windeieren heeft gelegd.
Zonder financiële steun kun je als vereniging vrijwel niet je hoofd
boven water houden, laat staan een goed programma aanbieden, met
alle voorzieningen die daarbij horen. Verderop in dit boekje vinden
jullie het complete overzicht van alle bedrijven die ons dit werkjaar
met een financiële bijdrage gesteund hebben. Waarvoor alvast dank
aan alle sponsoren van Jong Nederland Reuver-Offenbeek. Om nog
extra inkomsten te krijgen, neemt onze verenging deel aan de
Rabobank clubkas campagne. Leden van de Rabobank kunnen
stemmen uitbrengen, waarmee het sponsorgeld verdeeld wordt over
25

de deelnemende verengingen. Verder maken we gebruik van
SponsorKliks. Door bestellingen via SponsorKliks te plaatsen,
ontvangen we een klein percentage zonder dat het u iets extra kost.
Zie onze website voor de link en extra informatie.
EXTRA KOSTEN
Voor sommige extra activiteiten zal er een bijdrage gevraagd worden.
Dit is bijvoorbeeld het zomerkamp of provinciale activiteit. U zult tijdig
op de hoogte worden gebracht over deze kosten. Bij deelname aan
activiteiten van J.N. Limburg betaalt J.N. Reuver-Offenbeek de ene
helft en het deelnemend jeugdlid de andere helft van het inschrijfgeld.
Mocht uw zoon of dochter, ondanks het feit dat hij/zij zich heeft
opgegeven, zonder geldige reden niet komen opdagen, dan worden
deze kosten alsnog in rekening gebracht.
GROEPSBIJEENKOMSTEN
De groepsbijeenkomst vindt plaats op een vaste dag en een vast
tijdstip. Bij een eventuele verschuiving van een groepsbijeenkomst
worden de ouders of het lid hiervan in kennis gesteld door de
groepsleiding. Draag er zorg voor dat uw kind niet te vroeg naar
't Anker komt. Hooguit 5 minuten voor de aanvang van de
groepsbijeenkomst. Ieder lid is verplicht zich bij verhindering, tijdig af
te melden bij de groepsleiding.
Indien bij activiteiten een fiets wordt gebruikt dient deze in goede
staat te verkeren. Schade vanwege een slecht onderhouden fiets is
voor rekening van de ouders.
Wanneer er gezwommen wordt in
groepsverband is het van groot belang
dat u als ouders aangeeft of uw kind
wel of niet kan zwemmen, zodat de
leiding weet wie waar mag en kan
zwemmen. Eventueel worden leden
verplicht zwemvesten te dragen.
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ORDE
De groepsleiding zorgt voor de orde in de groep. Zij houden zich het
recht voor om een kind dat de orde voortdurend verstoort, voortijdig
naar huis te sturen of te brengen. In elk geval worden de ouders
hiervan op de hoogte gesteld. Het bestuur heeft het recht om bij
wangedrag een kind te royeren van onze vereniging zonder restitutie
van reeds betaalde contributie.
Kosten van opzettelijke vernielingen tijdens activiteiten van Jong
Nederland worden verhaald op de ouders van het betreffende lid.
REGELS
Binnen Jong Nederland zijn er diverse regels afgesproken.
Voor de regels betreffende onderstaande onderwerpen verwijzen wij
naar het tabblad ‘Downloads’ op onze site:
www.jnoffenbeek.nl
1.
2.
3.
4.
5.

Gebruik ’t Anker
Groep draaien
Fietsen met kinderen
Autovervoer van kinderen
Zwemmen met kinderen

6. Tochten / droppingen
7. Kampvuur
8. Bosspellen
9. Alcohol & roken
10. Zomerkamp

VERZEKERING
Ieder lid is ingeschreven bij Jong Nederland Limburg. Hierdoor is een
ieder binnen Jong Nederland verzekerd voor W.A. en ongevallen
tijdens de activiteiten van onze club.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Onze vereniging beschikt over statuten en een huishoudelijk reglement
waarin regels en afspraken zijn opgenomen betreffende onze
vereniging, zoals o.a. contributie, orde en regels. Daar waarin dit
reglement niet voorziet beslist het bestuur.
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LIJST SPONSOREN
Hoofdsponsors:
Albert Heijn

Reuver

www.ah.nl

Gedenk & Schenk

Reuver

www.gedenkenschenk.nl

Café Zalen De Paerssjtal

Reuver

www.paerssjtal.nl

J. Houwers Dakbedekkersbedrijf

Reuver

www.houwers-dakwerken.nl

Samar Trading B.V.

Reuver

Soeverein IFS B.V.

Maastricht

www.soeverein-ifs.eu

Hessing Supervers

Belfeld

www.hessingsupervers.nl

Timaro

Reuver

www.timaro.eu

Begunstigers:
Advocatenkantoor Berden

Reuver

www.advocatenkantoorberden.nl

Anne – marie de thuiskapper

Reuver

www.thuiskapperreuver.nl

Autocenter Thijssen Janssen B.V.

Belfeld

www.thijssen-janssen.nl

Aviso Communicatie

Reuver

www.avisocommunicatie.nl

Banketbakkerij van Betteraij

Reuver

Jolique

Reuver

www.jolique.nl

Bloemenkwekerij Franssen- v.d.
Heuvel
Boerderijwinkel van Wijlick

Reuver

www.bloemenkwekerij-reuver.nl

Brasserie Effe

Reuver

www.brasserie-effe.nl

Brauer Groen

Belfeld

www.brauergroen.nl

Brickburgers B.V.

Reuver

www.brickburgers.com

Bruna

Reuver

www.bruna.nl

Sponsors:

Reuver
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VERVOLG LIJST SPONSOREN
Café de Grens

Reuver

www.degrensreuver.nl

Café Zaal Ronckenstein

Reuver

Cafetaria Keuben

Reuver

Custers Opticien Juwelier
Dirk De Vlieger

Reuver
Reuver

www.dirkdevlieger.nl

Erik Bessems Makelaardij

Reuver

www.erikbessems.com

Evident Accountants & Adviseurs

Reuver

www.evidentaccountants.nl

Ewals Cargo Care B.V.

Tegelen

www.ewals.com

Feijts Auto’s

Reuver

www.feijtsautos.nl

Flowerzz

Reuver

www.flowerzz.nl

Fruitbedrijf van Cleef

Belfeld

www.fruitbedrijfvancleef.nl

Gommans Badkamers
Groepspraktijk voor fysiotherapie
Reuver

Reuver

www.gommansbadkamers.nl

Reuver

www.fysioreuver.nl

H. Brinkman Schilderwerken B.V.

Reuver

www.hbrinkmanschilderwerken.nl

Heiming-Aben Optiek &
Optometrie

Reuver

www.heimingaben.nl

Horeca Centrum Karé Reuver

Reuver

Hout Import Reuver B.V.

Reuver

www.houtimportreuver.nl

Hovuma Magazijnstellingen B.V.

Reuver

www.hovuma.com

Jos Dohmen verbouw en renovatie

Reuver

www.josdohmen-bouw.nl

Jo’s IJssalon

Reuver

www.jo-s.nl

Keiren Woon- en Slaapcomfort

Reuver

www.keiren-reuver.nl

Killaars Installaties
KSG Accountants &
Belastingsadviseurs
La-Belle

Reuver

Lubolive B.V.

Reuver

Reuver

www.ksg.nl

Reuver

www.la-belle.nl
www.lubolive.eu
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VERVOLG LIJST SPONSOREN
Markzicht Cafetaria & Lunchroom

Reuver

www.cafetaria-marktzicht.nl

Muysers Potgrond

Reuver

www.muyserspotgrond.nl

Optiwa B.V.

Reuver

Outware Trading

Reuver

P&R Cars

Reuver

www.penrcars.nl

Parc Rioleringstechniek

Reuver

www.parc-rioleringstechniek.nl

Pedicuresalon Inge

Reuver

www.pedicuresaloninge.nl

Peeters Financial Services

Reuver

www.peeters-financial.nl

PerCom Automatisering BV

Reuver

www.percom.nl

Petsy Interieurbouw

Reuver

www.petsyinterieur.nl

Plantenservice Reuver

Reuver

www.plantenservice-reuver.nl

Pubben & Van Enckevort

Reuver

www.pubbenenvanenckevort.nl

Kapsalon Ragazzi

Reuver

www.ragazzikappers.nl

Schreurs Installaties B.V.

Reuver

www.schreursinstallaties.nl

Simons Abouwsystemen

Reuver

Slagerij Naus

Venlo

Slagerij Theo Hoezen

Reuver

SNS BankTegelen

Tegelen

Sportcafé ’t Heukske

Reuver

’t Kaashuys

Reuver

Thielco Staalindustrie

Reuver

Transportbedrijf Eddie Teeuwen

Reuver

Verlinden Advies en Accountancy

Reuver

www.verlindenaccountancy.nl

Vossen Bestratingen

Reuver

www.vossenbestratingen.nl

WiJo Reuver BV

Reuver

www.wijo-reuver.nl

Wolwinkel Hendrix-Janssen

Reuver

Zagara

Reuver
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www.slagerijnaus.nl
www.snsbank.nl

www.zagara-mode.nl

JAARKALENDER 2019-2020
1 sept. ’19
28 sept. ’19
6 en 13 okt. ’19
17 nov. ’19
9 feb. ‘20
16 feb. ‘20
21 feb. ‘20
14 en 15 mrt. ’20
4 en 5 april ’20
Mei
11 t/m 18 juli ‘20

Start nieuwe seizoen
Flessenactie
Outdoordagen (junioren)*
Intocht Sint Nicolaas
Jeugdprinsebal
Receptie nieuwe Jeugdprins
Vastelaovesdisco
Moonwalk (senioren)*
Kidsparty *
Kampaanmeldingen (datums nog niet bekend)
Zomerkamp max./jun./sen.
Blitterswijck/Tungelroy

* = Activiteiten van Jong Nederland Limburg
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HOOFDSPONSOR
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