
boekje voor ouders en verzorgers van

kinderen die lid zijn van JongNL

het 
kind 
centraal

bij JongNL
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Bij JongNL begeleiden opgeleide vrijwilligers 

activiteiten van kinderen in hun vrije tijd.

Samenwerken, respect, vertrouwen en je veilig 

voelen vormen de basis voor samenspelen, plezier,

creativiteit en natuurbeleving.

Zo levert JongNL een bijdrage aan een gezonde 

en leefbare samenleving waarin mensen zich 

met elkaar verbinden.

uitgave JongNL Limburg • 2018
Marijkelaan 11a, 6074 AP Melick
telefoon 0475 52 00 20 • info@jongnl.nl • facebook.com/JNLimburg
pinterest ‘jongnl’ •  twitter @JongNLLimburg
jongnl.nl • samenspelenboek.nl • zingenindegroep.nl

samenstelling Léon Hoenen, Lobke Theelen
tekstcorrecties Jo Smeets Bochholtz
vormgeving en drukwerk hoenenenvandooren.nl
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“JongNL neemt een aparte plaats in binnen het aanbod

van vrijetijdsactiviteiten voor jeugdigen en jongeren in

onze provincie. Gaat het bij een sportvereniging alleen

om het beoefenen van een sport, bij een harmonie om 

het maken van muziek, bij JongNL gaat het om méér. 

Dat méér zit ‘m in de waarden van JongNL die bij alles

wat we doen een rol spelen, de veelzijdige activiteiten 

op het gebied van creativiteit, sport en spel en natuur-

beleving.  Het zit ‘m ook in het spelen in groeps- en 

teamverband, in de nadruk op het proces en niet zo 

zeer op het resultaat”. Wim Daniëls, oud voorzitter JongNL Limburg

5
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Intro

Dag vader, dag moeder,

Wat is JongNL, hoe zijn we ge-

organiseerd en waarom zijn

zonen en dochters bij ons in

goede handen? Als ouder heb je

vast veel vragen. De antwoor-

den hebben we gebundeld in dit

boekje.

JongNL is al decennialang ver-

reweg één van de grootste ver-

enigingen voor methodisch

jeugd- en jongerenwerk in Lim-

burg. Vele duizenden, Lim-

burgse kinderen en jongeren

zijn in ongeveer driekwart eeuw

lid geworden van deze oerlim-

burgse jeugdorganisatie.

JongNL telt 43 afdelingen in

Limburgse dorpen en wijken.

Samen bieden zij iedere week

opnieuw veel plezier aan ruim

4.500 jeugdleden: zij beléven

JongNL en doen onvergetelijke

ervaringen op, waaruit ze hun

hele leven putten. Binnen hun

eigen JongNL-afdeling groeien

ze op en maken vrienden voor

het leven. Ze leren samen te

spelen, zich spelenderwijs te

ontwikkelen en daarbij rekening

te houden met elkaar. Elke lo-

kale JongNL-afdeling bepaalt

zelf hoe ze het spel van JongNL

spelen, elke groep heeft zijn

eigen traditie, stijl en cultuur.

Kenmerkend voor alle afdelin-

gen is, dat het stabiele jeugd-

werkorganisaties zijn, die kin-

deren en jongeren een duide-

lijke, veilige omgeving bieden,

waarbinnen deze met plezier

zichzelf en de wereld om hen

heen ontdekken. 

Maar er zijn ook grenzen.

JongNL is vrije tijd die niet vrij-

blijvend is. Een spel dat niet

luchtledig is. Veiligheid staat

voorop, diversiteit en creativiteit,

daar gaan we voor. JongNL

staat open voor iedereen die

het spel van JongNL wil spelen.

En dat zonder enige discriminatie.

proGrammeren spelpIJlersspel teams eIGen rUImte

actIef 
bUrGerschap

preventIesamen-
LevInG

Verbonden
met de bUUrt

leefbaarheId

ontwIkkelING beweGenkInderen leeftIjds
Groepen

plezIer

ontwIkkelInG verant-
woordelIjk

leIdInG
zelf 

stUrende 
teams

plezIer

vertroUwen veIlIGheIdwaarden samen respect
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Visie

Bij JongNL werken we vanuit de

JongNL-methode. Deze me-

thode is een handvat voor alle

vrijwilligers van JongNL om op

een speelse, gevarieerde en

goed doordachte manier een

voor kinderen en jongeren aan-

trekkelijk en veelzijdig activitei-

tenaanbod te realiseren. Elke

afdeling, elke groep gebruikt

deze methode als een kompas

om mee te navigeren. Het is een

handig hulpmiddel waar iedere

vrijwilliger zijn eigen draai aan

kan geven bij de praktische uit-

werking in zijn of haar groep.

Bij JongNL staat het kind cen-

traal. Zij vormen de basis. We-

kelijks komen kinderen bij

elkaar om het JongNL-spel te

spelen. De kinderen zijn ver-

deeld in leeftijdsgroepen. Daar-

door kan het spel optimaal

aangepast worden aan hun leef-

en belevingswereld. Kinderen

ontwikkelen zich bij JongNL op

verschillende manieren. Plezier

staat voorop. We stimuleren het

buitenspelen. Voor kinderen is

JongNL een uitdaging in een

veilige omgeving.

De waarden van JongNL vin-

den we belangrijk. Bij alles wat

we doen spelen ze een rol. Kin-

deren spelen samen, leren res-

pect hebben voor elkaar en hun

omgeving. Ze bouwen een ver-

trouwensband op met de leiding

en voelen zich veilig. Bij JongNL

maak je vrienden voor het leven.

Het spel van JongNL vormt de

basis van de (twee)wekelijkse

groepsbijeenkomsten. Samen-

werking en het spelen in teams

staat centraal. Activiteiten zijn

veelzijdig en vinden plaats in

de eigen ruimte. Bij het pro-

grammeren worden drie spelpij-

lers als basis genomen voor de

activiteiten. Het gaat om creati-

viteit, natuurbeleving en spel.

Een goede organisatie hoort

erbij.

De vrijwillige leiding bereidt de

groepsbijeenkomsten voor en

begeleidt de activiteiten. Met

veel plezier weet het zelfstu-

rende team de jeugd te boeien.

Leiding voelt zich verantwoorde-

lijk en ontwikkelt zich door cur-

sussen en workshops te volgen

en zo te groeien in hun taken en

verantwoordelijkheden. Leiden

is bij JongNL begeleiden.

JongNL is niet weg te denken uit

de Limburgse samenleving.

JongNL draagt bij aan de soci-

ale cohesie (bindingskracht tus-

sen mensen) en de leefbaarheid

vooral in de eigen buurt. Actief

burgerschap is JongNL’ers op

het lijf geschreven. JongNL’ers

zoeken bewust verbinding met

anderen en zijn vaak nauw be-

trokken bij het reilen en zeilen

van het dorp of de gemeen-

schap. JongNL werkt preventief

als het gaat om grensoverschrij-

dend gedrag.
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“Het is heel erg bijzonder

dat het bij JongNL totaal

niet belangrijk is waar je

vandaan komt, wat voor

opleiding je doet of wat

voor werk je hebt. 

Je onderneemt samen

dingen en wat telt, is dat

je meedoet en bijdraagt.”

Ria Mooren oud bestuurslid 

Jong Nederland en leidster

van JongNL Grashoek

Organisatie

Wat doet JongNL Limburg

JongNL Limburg is de koepelor-

ganisatie van 43 plaatselijke

JongNL afdelingen. JongNL Lim-

burg stimuleert en organiseert

activiteiten, cursussen en work-

shops voor leden en vrijwilligers

met als doel de kwaliteit van het

plaatselijk jeugdwerk te verbe-

teren. Hieronder een greep van

de werkzaamheden van JongNL

Limburg op een rij. 

Groeien in JongNL, 

deskundigheidsbevordering

De hoofdtaak van JongNL Lim-

burg is het begeleiden en oplei-

den van de vrijwilligers van de

afdelingen. JongNL Limburg

heeft een breed aanbod aan

cursussen en workshops die

vrijwilligers kunnen volgen

zodat ze hun werk in de afdeling

goed kunnen (blijven) doen. 

Afdelingsondersteuning

JongNL Limburg helpt de afde-

lingen bij de dagelijkse gang

van zaken. Alle leden en vrijwil-

ligers zijn via JongNL Limburg

goed verzekerd en kunnen ge-

bruik maken van een verzeke-

ringsdeskundige. Er is kennis in

huis over de huisvesting van

clubs. Je kunt terecht met vra-

gen over onder andere brand-

veiligheid en verhuurmogelijk-

heden. De afdelingen worden

ondersteund en begeleid bij het

voeren van hun ledenadmini-

stratie, we geven specifieke

‘JongNL’ ondersteuning bij het

computerprogramma PION, het

leden- en leidingregistratiesys-

teem, waartoe alle afdelingen

die bij JongNL Limburg zijn aan-

gesloten, online toegang heb-

ben. PION is een veilige omge-

ving voor de ledenregistratie en

voldoet aan de hoge eisen van

de AVG algemene verordening

persoonsgegevens. Ook kun-

nen afdelingen diverse materia-

len en publicaties kopen, lenen

of huren. 
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Informatieverstrekking

Door uitgaves zoals het Samen-

SpelenBoek en drie keer per

jaar het boekje SamenSpelen,

bezorgen we vele speltips en

activiteitsuggesties bij de vrijwil-

ligers 'op de deurmat'. Op de

website samenspelenboek.nl

zijn alle spelen te downloaden.

Daarnaast wordt regelmatig een

speciale editie uitgegeven. Vrijwil-

ligers worden op de hoogte gehou-

den via jongnl.nl en social media

zoals facebook, twitter, instagram,

pinterest en de jongnl-app.

Provinciale ledenactiviteiten 

Om uitwisseling en een band

tussen de afdelingen te bevor-

deren zijn er provinciale leden-

activiteiten. Bij deze activiteiten

zijn alle leden (uit een bepaalde

leeftijdsgroep) welkom. Tevens

bieden we vrijwilligers de gele-

genheid om tijdens de provinci-

ale ledenactiviteiten ideeën op

te doen die ze zelf weer kunnen

gebruiken in hun afdeling. Tij-

dens deze provinciale activitei-

ten staan uitwisseling en sa-

menwerking centraal. Regelma-

tig werken plaatselijke afdelin-

gen mee aan de organisatie van

de activiteiten. 

Projecten

Ook zijn we actief met projec-

ten. Met deze projecten zoeken

we vaak de samenwerking op

met andere maatschappelijke

organisaties, om zo interessante

activiteiten aan te kunnen bie-

den aan onze vrijwilligers en

leden. Zo is er bijvoorbeeld het

fietsproject met Veilig Verkeer

Nederland en de Nacht van het

Dorp, waarbij de plaatselijke af-

deling de samenwerking aan-

gaat met het bedrijfs- en ver-

enigingsleven in het dorp of de

buurt door een avond te organi-

seren waarin iedereen zijn deu-

ren openzet en de inwoners een

kijkje in de keuken kunnen

nemen.

Al het bovenstaande en nog

veel meer informatie is terug te

vinden op onze uitgebreide

website jongnl.nl.

Contributie

Elke afdeling binnen JongNL be-

paalt zelf de hoogte van het

contributiegeld.

Om lid te zijn van de Provinciale

koepel, JongNL Limburg, betaalt

elke afdeling een klein bedrag

per lid en leiding.

Verzekeringen

Om de vrijwilligers en jeugdle-

den van JongNL Limburg zo

goed mogelijk te beschermen

tegen risico’s die onlosmakelijk

verbonden zijn met het vrijwilli-

gerswerk en de activiteiten van

JongNL in de afdelingen, heeft

JongNL Limburg voor al haar

leden en vrijwilligers een uitge-

breid verzekeringspakket afge-

sloten. In dit pakket zijn de

ongevallen-, rechtsbijstands-,

wettelijke en bestuurlijke aan-

sprakelijkheidsverzekering op-

genomen. Daarbij wordt samen-

gewerkt met Meeùs, de verze-

keraar van JongNL Limburg.

Meeùs is gespecialiseerd in

onder andere verzekeringen

voor vrijwilligersorganisaties.

Veiligheid

Iedereen die als vrijwilliger, lei-

der of bestuurslid bij JongNL be-

trokken is heeft een verant-

woordelijkheid als het gaat om

de veiligheid van leden, ouders

en bezoekers. Dat begint met

het afspreken van duidelijke en

gecommuniceerde normen en

waarden en de handhaving

daarvan, óók digitaal. JongNL

Limburg werkt met protocollen

voor alle aspecten van veilig-

heid binnen de club, van om-

gaan met social media, tot

drank- en drugsgebruik en van

fietsen in grote groepen tot vei-

ligheid op kamp. 

Verder kunnen vrijwilligers van

JongNL deelnemen aan EHBO-

en BHV-cursussen en kan een

afdeling een veiligheidsscan

aan de hand van een risico-in-

ventarisatielijst aanvragen.
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“JongNL Limburg is een jeugdbeweging van deze tijd, die

het gezicht niet wegdraait voor hedendaagse problemen,

maar ze met twee handen aanpakt...”.

Peter Verhaegh, oud voorzitter JongNL Beesel en oud lid cursusstaf JongNL Limburg

Ledenactiviteiten

Pietenjacht

Een doldwaas Pieten-zoek-spel

met als afsluiting een spette-

rende Sinterklaasshow.

Kidsparty 

Een actieve buitenspeeldag op

een steeds wisselende locatie;

een speeltuin, dierenpark, de

kasteeltuinen, sprookjesbos of

museum.

Night of... 

Avondactiviteit op een steeds

wisselende locatie en wisselend

thema; Night of Science, Night

of Action, Night at the Museum...

Provinciaal Juniorentoernooi

Veelzijdig weekend in teken van

sport en spel, creativiteit en bui-

tenleven voor juniorenteams uit

heel Limburg.

Outdoordagen

Een actieve dag in de buiten-

lucht waar verschillende buiten-

sportopdrachten en -spellen ge-

daan worden.

FilmFestival

Festival voor jongeren in teken

van film; regisseren, acteren, fil-

men, monteren in de eigen blok-

hut en als afsluiting het Film-

festivalGala met alle resultaten

in een bioscoopzaal, beoor-

deeld door een jury.

Moonwalk

Nachtelijke hike met bepakking

voor jongeren met denk- en

doeopdrachten.

Survival

Een weekend in de Ardennen

met uitdagende en spannende

survivalactiviteiten zoals moun-

tainbiken, abseilen, tokkelen en

meer.
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Spreekbeurt

Iedereen die lid is van JongNL

en hier graag een spreekbeurt

over wil houden, kan bij JongNL

Limburg een gratis spreekbeurt-

pakket aanvragen. Het pakket

zit boordevol informatie, stickers

om uit te delen, hebbedingen en

nog veel meer.

De voorbereiding van een

spreekbeurt is erg belangrijk. Je

kunt niet de avond van te voren

'even' een spreekbeurt maken.

Vraag dus tijdig het JongNL-

spreekbeurtpakket aan. Dit doe

je door een mail te sturen aan

info@jongnl.nl.  Geef aan wan-

neer de spreekbeurt is, hoeveel

kinderen er in de klas zitten en

waar het spreekbeurtpakket

naar verstuurd kan worden.

17
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Leiding

Zonder leiding geen JongNL. Zij

vormen het kloppend hart van

elke afdeling. Elke week berei-

den de vrijwillige leiders en leid-

sters de groepsavonden voor,

presenteren en begeleiden de

activiteiten en dragen zorg voor

plezier, gezelligheid, veiligheid

en een veelzijdig, uitdagend

programma. Dat doen ze met

kennis van zaken. Het overkoe-

pelende orgaan, JongNL Lim-

burg, streeft ernaar, dat alle

leiding door vorming de nodige

kundigheid in de vingers krijgt.

Ze kunnen groeien.

“Onze materialistische, 

zakelijke, prestatiegerichte 

maatschappij moet onze

leiding dankbaar 

zijn, dat zij zoveel 

vrije tijd willen

investeren om jonge 

mensen ook kennis te

laten maken met die 

andere kant van de 

maatschappij, waarin 

menselijke waarden als

samen iets doen, respect

hebben voor elkaar,

samen plezier maken,

kortom samen spelen, ook

centraal kunnen staan”.

Via het traject ‘groeien in

JongNL’ kunnen leiders en leid-

sters, door het volgen van cur-

sussen, trainingen en work-

shops, zich bekwamen in het

daadwerkelijk bieden van wat

kinderen van JongNL verwach-

ten. Deze vorming wordt aange-

boden op een actieve en

ervaringsgerichte manier. Op

een echte JongNL-manier, waar-

bij spel voorop staat en leren

door te doen het credo is.

Wim Daniëls, oud voorzitter JongNL Limburg
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Uitleen

JongNL is al decennia lang een

springlevende jeugd- en jonge-

renorganisatie, die zich bezig

houdt met de vrijetijdsbesteding

van jeugd en jongeren van 4 tot

18 jaar. Met deze expertise heeft

JongNL Limburg een breed

scala aan verhuurmaterialen sa-

mengesteld. Een wervingsactivi-

teit, open dag, afsluiting van het

seizoen? Pak groots uit voor een

klein prijsje! Ook voor niet-

JongNL-activiteiten kun je ge-

bruik maken van het aanbod.

Een kinderfeestje, buitenspeel-

dag, braderie, communiefeest of

spellendag van de buurtvereni-

ging? De spelmaterialen van

JongNL staan gerant voor een

geweldige dag. 
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Afdelingen

JongNL Limburg is er voor de 43

plaatselijke afdelingen. Iedere

afdeling is uniek voor wat betreft

ontstaansgeschiedenis, facilitei-

ten en omgevingsmogelijkhe-

den. Wat deze afdelingen bindt

is de gezamenlijke doelstelling 

America

Buchten Budschop Egchel Evertsoord Gennep

Baarlo Beesel Bergen Born

Grashoek Grathem Gronsveld Haelen Hegelsom

Helden Herkenbosch Holtum Horst Kessel Eik

Kronenberg Lemiers Leveroy Lindenheuvel Lutterade

Maasbree Melderslo Melick Meterik Neer

Neeritter Ospel Panningen Posterholt Reuver

Sevenum Siebengewald St. Geertruid St. Odiliënberg Swalmen

Beesel Bergen Born Buchten Budschop

Venray Waubach Stramproy America Baarlo

Gronsveld Haelen Hegelsom Helden Herkenbosch

Egchel Evertsoord Gennep Grashoek Grathem

Leveroy Lindenheuvel Lutterade Maasbree Melderslo

Holtum Horst Kessel Eik Kronenberg Lemiers

Melick Meterik Neer Neeritter Ospel

  

 

  

en de werkwijze. De afdelingen

zijn verdeeld in 6 districten. Op

districtsniveau worden diverse

ledenactiviteiten georganiseerd,

(informatie)bijeenkomsten ge-

houden en overlegmomenten

gepland.
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Voor mij JongNL

JongNL is een heel bijzondere

club voor mij. Ik ben er als kind

tien jaar lid van geweest en her-

inner mij, hoe sjiek het was om

samen op pad te gaan, te ont-

dekken en te ondernemen. Als

zevenjarige voor het eerst in

een tent slapen en samen

koken. Spannend vond ik dat.

En het mooie is, dat er ook hele

hechte vriendschappen zijn ont-

staan. Die duren tot op dit mo-

ment voort. Later werd ik staflid

en mocht ik leiding geven aan

verschillende groepen kinderen.

Ik heb er veel van geleerd. Sa-

menwerken, organiseren en ver-

antwoordelijkheid dragen. Mooi

is dat je van tijd tot tijd ook grote

activiteiten kunt organiseren

zoals toernooien of een kamp.

Dat is een echte uitdaging. Maar

het allermooiste is toch de band,

die je met de leden en stafleden

krijgt. Elkaar elke week ontmoe-

ten, van alles ondernemen,

samen uitstapjes, bivakken en

kampen meemaken, het is een

echte ervaring die je heel wat

oplevert. JongNL'ers weten

zeker wat ik bedoel. Het is een

speciale band. En mooi is, dat

die door de generaties heen

loopt.

Bob van Brink

Vrijwilliger JongNL Grathem en oud

voorzitter JongNL Limburg.

Voor mij JongNL

Terug naar Neer, waar je een

groep/club mocht leiden. Terug

naar de ontwikkeling van de jon-

geren, naar het geven en

nemen van verantwoordelijk-

heid van een nieuwe jonge ge-

neratie. Terug naar een ontmoe-

tingsplek, een spel om voor het

leven te leren, verbroedering en

voor elkaar dingen aan te pak-

ken. Bestaat er iets mooiers ?

De toernooien waren altijd een

hoogtepunt. Een weekend weg,

de tent in een ander dorp neer-

zetten, nieuwsgierig  groepen

uit andere dorpen leren kennen,

achter (nog onbekende) meiden

aan, de teamnaam van je groep

("Marianneke")  uitbeelden, cre-

ativiteit en spannende speur-

tochten, met ´s nachts een

stiekem klein feestje in de tent

(terwijl we trots waren dat de lei-

ding het niet in de gaten had -of

toch-?). Wat waren we al groot

geworden, dachten we.

Het zomerkamp was de zomer-

vakantie, de zomervakantie was

het zomerkamp. Maar vooral dat

afsluitende zomerkamp, met de

tent naar Luxemburg ! Drie jaar

lang gespaard, auto´s gewas-

sen, onkruid gewied, voor dat

afsluitende zomerkamp. Einde-

lijk klaar voor de grote reis. Hoe

groot voelden we ons toen, naar

het buitenland, zelf tenten op-

en afbouwen, zelf in een

vreemde taal boodschappen

doen en vooral ook zelf koken,

vriendschappen voor het leven

opbouwen. Onze groep "Mari-

anneke" zette nieuwe stappen

in deze speciale zomer.  Marian-

neke, het was een keer een lied

van de band Drukwerk, we had-

den ook rode petjes, net als de

zanger, door de moeders ge-

breid, wat waren we er trots op,

inmiddels waren WIJ de Marian-

nekes geworden !

Hans Vestjens

Oud voorzitter JongNL Neer en oud

beroepskracht van Jong Nederland

Landelijk.
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Voor mij JongNL

Voor mij is harstikke duidelijk dat

je op school best veel kunt

leren, maar dat voor velen en

dus ook voor mij geldt, dat de

sociale, menselijke vaardighe-

den worden geleerd en ontwik-

keld en proefondervindelijk

vastgelegd door actief te zijn in

het jeugd- en jongerenwerk. 

JongNL is voor mij ‘de kraamka-

mer’ van pionierdenkers, bou-

wers en doeners, ook in en voor

ons eigen Limburg.

Paul Wessels

Vrijwilliger JongNL Gennep, 

bestuurslid JongNL Limburg.

“Al bijna 75 jaar lang leren hier in Limburg jeugdigen en

jongeren hun eigen aardigheden en onaardigheden

en die van anderen kennen tijdens het spel van JongNL. 

Al bijna 75 jaar ontwikkelen, al spelende, jeugdigen en

jongeren bij JongNL Limburg een aantal vaardigheden,

zoals creativiteit, doorzettingsvermogen, rekening hou-

den met elkaar, samenwerken met anderen en zo meer,

die in hun verdere leven goed van pas zijn gekomen of

nog van pas zullen komen”.

Wim Daniëls, oud voorzitter JongNL Limburg
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