Stichting Jeugd Avond Vier Daagse Woerden
info@javdwoerden.nl
Betreft : Veiligheid van JAVD Woerden en gedrag van groepen
Aan : Begeleiding van de groepen deelnemend aan JAVD Woerden
Geachte Heer/Mevrouw,
De JeugdAvondVierdaagse Woerden is een evenement voor de jongste basisschooljeugd. Wij
als organisatie van het evenement zullen een aantal zaken organiseren zoals onder andere
een veilige route in overleg met de veiligheidsdriehoek.
Naast de verantwoordelijkheden voor de organisatie liggen er ook een aantal
verantwoordelijkheden bij de begeleiding van de groepen. Om de JAVD Woerden succesvol
te laten verlopen voor de kinderen, begeleiders en toeschouwers zijn er een aantal zaken die
wij onder uw aandacht willen brengen.
•

•

•

Het tempo dat gelopen wordt door de stoet wordt bepaald door de marsleider. Dit
betekent dat de begeleiding moet zorgen dat de kinderen doorlopen en aansluiten bij
de voorgaande groep. Hierdoor ontstaan er geen “gaten” in de stoet waardoor wij als
organisatie de veiligheid van kinderen, begeleiders en toeschouwers kunnen
waarborgen. Het is dus niet de bedoeling dat de groep zelf het tempo gaat bepalen.
De begeleiding van de groep is verantwoordelijk voor het gedrag van de groep. Dit
betekent dat u er onder andere voor zorgt dat de kinderen in de stoet blijven lopen,
de kinderen niet gaan rondrennen tijdens de wandeling, de groep aaneengesloten
blijft. Wanneer u de kinderen actief aanspreekt om er voor te zorgen dat de stoet
normaal de route van de JAVD kan volgen dan zal dit bijdragen aan een succesvol
evenement.
Tevens willen we u wijzen op achterlaten van afval op het startveld en langs de route.
Wij willen u vragen om geen afval zoals lege flesjes, blikjes, snoeppapiertjes te laten
slingeren maar om dit op te ruimen. Hiermee bewijst u ons en de gemeenschap een
grote dienst.

Zonder uw hulp kunnen wij een veilig, schoon en succesvol evenement niet organiseren! Wij
gaan er dan ook vanuit dat wij op uw hulp kunnen rekenen.
Met vriendelijke groet,
Jillis Versluis
Voorzitter Jeugd Avond Vierdaagse Woerden
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