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Nieuwsbrief Stichting Jeugdcomite Someren
Feestelijke opening D'n Donckelaer
We nodigen alle vrijwilligers van het Jeugdcomité van harte uit om
een kijkje te komen nemen in de verbouwde blokhut D'n
Donckelaer.
Jullie zijn welkom op donderdag avond 12 juli vanaf 19.30 uur. Wij
zorgen voor een hapje en een drankje, de gezelligheid maken we
samen!
Deze feestelijke opening wordt gecombineerd met de vrijwilligers
bedankavond voor Bouwdorp. Graag tot dan!
PS: Ivm het inschatten van het aantal consumpties, willen we vrijwilligers die niet actief zijn op
Bouwdorp 2018 vragen om zich voor vrijdag 6 juli aan te melden via een mail naar
jeugdcomite@jeugdcomite.nl.

Privacywet
Je hebt er vast al meer over gehoord en de
nodige mails hierover ontvangen... de nieuwe
privacywet. En ja, ook het Jeugdcomité is
hiermee bezig. Er is een privacybeleid in de
maak, en hieruit volgen nog een paar acties
waar we de komende maanden mee aan de
slag gaan.
Het eerste concrete actiepunt is dat we tijdens
Bouwdorp iedereen de mogelijkheid geven om
bezwaar te maken tegen het maken van
beeldmateriaal (foto of video). Als kinderen,
vrijwilligers of bezoekers niet op beeld willen
komen dan kunnen zij bij de meldkamer een
armbandje krijgen, zodat dit duidelijk zichtbaar
wordt. Dan kunnen we hier rekening mee
houden.
Dat vraagt ook van onze vrijwilligers dat zij hier
op gaan letten. Daarom willen we uit voorzorg
vragen om geen foto's en video's op social
media te plaatsen waar personen herkenbaar
op afgebeeld zijn.
Het zal in deze digitale, smartphone wereld best even wennen zijn, maar het is goed om rekening te
houden met de privacy van iedereen. Samen gaan we hier een weg in vinden... We rekenen op jullie
medewerking!

T-shirts wassen voor Bouwdorp
Niet alleen maandag is wasdag... T-shirts wassen doen we bij bouwdorp elke
dag weer. Voorheen maakten we gebruik van een wasserij, maar dat lukt dit
jaar niet. Daarom zijn we op zoek naar mensen die dit thuis voor ons kunnen
verzorgen. Het gaat dagelijks om naar schatting 12 wasmachines was... Als
we dit verdelen over een aantal "wassers (m/v)" dan zou het moeten lukken
om onze vrijwilligers elke dag van schone shirts te voorzien. Kun je ons een
of meerdere dagen helpen? Stuur een mailtje naar
bouwdorpsomeren@gmail.com
Verder zoeken we voor Bouwdorp nog dringend spelleiders op donderdag 12 juli en ook
toezichthouders bij het bouwen van de hutjes op dinsdag 10 juli en donderdag 12 juli. Kun je hier
nog bij helpen, mail naar bouwdorpsomeren@gmail.com

Penningmeester gezocht
We zijn voor het bestuur van Stichting Jeugdcomité op
zoek naar een nieuwe penningmeester. Ad van Geffen,
onze huidige penningmeester, heeft aangegeven het
stokje over te willen gaan dragen aan een nieuwe
enthousiaste penningmeester. Ervaring met financiële
zaken is natuurlijk een pré, maar geen vereiste. We
willen in de toekomst graag de stap gaan maken naar
(nog) wat meer digitalisering, dus interesse op dit vlak
zou goed van pas komen.
Ben of ken je iemand die hier zin in heeft, of wil je eerst nog wat meer weten van wat het precies
inhoudt...? Mail dan naar jeugdcomite@jeugdcomite.nl.

Even voorstellen...
Niet lang geleden heb ik me bij het bestuur van het
Jeugdcomite aangesloten. Graag stel ik me daarom
aan jullie voor. Mijn naam is Karen Leenen. Ik ben
getrouwd met Tom en trotse moeder van 3 kinderen.
Fay van 9 jaar, Saar van 8 jaar en Goof van 3 jaar.
Ik ben (mede)eigenaar van kinderwinkel Verwende
apen.
Mijn oudste 2 meiden nemen al een aantal jaren deel
aan allerlei activiteiten zoals zeskamp en bouwdorp.
Wat genieten ze daar toch van! In die tijd heb ik ook
gezien hoe hard er door alle vrijwilligers wordt
gewerkt om al deze prachtige activiteiten te
organiseren en begeleiden. Ik heb er heel veel zin in
om hier mijn steentje aan bij te dragen.
Wat mijn rol in het bestuur precies zal zijn is nu nog
niet helemaal duidelijk. De komende maanden zal ik
overal achter de schermen mee gaan kijken. Dus we
komen elkaar vast en zeker tegen.

Volg ons ook op Facebook of
neem een kijkje op onze website www.jeugdcomite.nl
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