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Ben je op de hoogte van onze website? Kijk dagelijks op onze site en vind
alle foto’s en leuke verhalen. De site wordt dagelijks bijgehouden en geüpdatet
vanaf het JOL terrein. Ook kun je er alle vragen en opmerkingen kwijt.
Vragen van kinderen worden altijd beantwoord. Op de website staat een
digitale ideeënbus en ook belangrijke informatie. ‘s Morgens dus gewoon
even checken om te kijken of er nog bijzonderheden zijn over het
programma van die dag.

Contact
Mocht je ons tijdens de JOL toch willen bereiken via de telefoon, dan kan dat.
We hebben een speciaal telefoonnummer die alleen gebruikt wordt tijdens de JOL.
Het nummer kan je vinden op de site.

www.joljeugdstad.nl
•

JOL Jeugdstad begin jaren ’50 is opgericht.

•

De JOL alleen is voor kinderen die het

gereedschappen van

ook leuk vinden bij JOL Jeugdstad.

een naam moeten zijn

•

Ouders tijdens de dagelijkse programma’s niet welkom zijn.

voorzien zodat deze weer

•

Ouders op de 3 georganiseerde avonden wel welkom zijn.

•

Iedereen bij mooi weer zwemkleding mee kan

terug gevonden kunnen worden.
•
•

Iedereen altijd dichte en stevige

JOL Jeugdstad voor verf zorgt en het niet de bedoeling
is dat je je eigen verf meeneemt.

worden in de ideeënbus (op het terrein tijdens de JOL).
•     

Alle materialen die van thuis meegenomen worden niet
op het terrein kunnen blijven (graag weer mee naar huis nemen).

nemen i.v.m. waterspelletjes.
•       Ideeën voor een nieuw thema ingeleverd kunnen
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Meegenomen eigen

•

•

Het paspoort van de kinderen geldt
als hun legitimatiebewijs.

schoenen aan hoort te hebben.
•

Kinderen hun paspoort altijd geheel ingevuld
bij zich moeten hebben.

www.joljeugdstad.nl

jol jeugdstad
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Vrienden van Jeugdstad
Vrienden van Jeugdstad heeft zich als doel
gesteld gelden ten behoeve van JOL Jeugdstad
te beheren, sponsoren aan zich te binden en
contacten met sponsoren/donateurs te onderhouden.
Hoe kun je dit kracht bijzetten? Er zijn 3 manieren;
1. Door geld over te maken naar
NL36 RABO 0188 6826 43 tnv Stichting
Vrienden van Jeugdstad in Alkmaar
2. Door op de website van de Stichting
de wensenlijst te bekijken en ons te
mailen wat jij wilt regelen. Wij

Beste kinderen,
ouders en verzorgers
Na een jaar wachten is er dan eindelijk weer JOL! Elk jaar staan we met veel vrijwilligers
klaar om er samen met jullie een feestje van te bouwen op ‘De Krocht’.

nemen dan contact met jou op.
www.vriendenvanjeugdstad.nl/
wensenlijst
3.

Door via een mail aan te geven
welke mogelijkheden je wel hebt
om Jol Jeugdstad te kunnen helpen.

Wij zullen je via een nieuwsbrief die
drie keer in het jaar zal verschijnen op

Voor jullie ligt het informatieboekje van ons project. Je vindt hierin het programma,

de hoogte houden. Meer informatie

de aanvangstijden, wat je mee moet nemen, kortom alles wat je moet weten om

is terug te vinden op onze website:

deze komende weken feestelijk door te komen!

www.vriendenvanjeudgstad.nl

Aansprakelijkheid
Wij hebben voor nood een aantal
hamers en zagen beschikbaar,
maar geef je kind zoveel mogelijk eigen
gereedschap voorzien van een naam mee.
Spijkers worden door ons verstrekt, maar alleen in een

We wensen jullie veel plezier!
De JOL leiding

(al dan niet zelfgemaakt) spijkerbakje, zolang dat niet van glas is.
Ook zijn verfbakjes altijd handig (boterbakjes o.i.d.).
Vertel je kind dat het van huis meegenomen gereedschap alleen
op ‘De Krocht’ gebruikt mag worden. In het verleden zijn er
klachten geweest van buurtbewoners die hun spullen
beschadigd zagen.
Uiteraard gaan wij met jullie en onze eigendommen
zo zorgvuldig mogelijk om, maar wij kunnen niet
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies c.q.
beschadigingen van eigendommen van jullie of jullie
kinderen, ook niet wanneer spullen bij ons in bewaring
worden gegeven. Het verdient dan ook aanbeveling
eigendommen te merken en mooie kleren,
sieraden of andere kostbaarheden thuis te laten.
Mede om die reden kunnen wij ook mobiele telefoons
niet toestaan. Trek daarnaast stevige schoenen aan.
Spijkers gaan makkelijk door slippers en open schoenen.
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JOL Jeugdstad geschiedenis

Programma
1e week

“Dankzij R. (van Zinderen) Bakker, een voortvarend wethouder van onderwijs en jeugdzaken werd in 1949

Maandag

Van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur hutten bouwen.

voor de eerste maal “Jongensstad” gehouden. Aan de rand van de stad, naast de ingang van het gemeentelijk

Dinsdag

Van 9.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 hutten bouwen.

sportpark, verrees “Jongensstad”.

In de middag wordt er onder de kinderen een Burgemeester van de stad gekozen.
		

Ongeveer honderd jongens, in leeftijd variërend van acht tot en met veertien jaar, organiseerden het geheel voor het

De kinderen kunnen zich hiervoor opgeven.

Oudertimmeravond Dinsdagavond mogen de ouders samen met de kinderen vanaf 19.00 de hutten helpen afmaken.

grootste gedeelte zelf. Er was weliswaar een leider, het eerste jaar in de persoon van W. Molenkamp, maar diens leiding

Woensdag

Van 9.30 uur tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 gaan we spellen spelen.

beperkte zich tot het geven van enkele aanwijzingen bij de bouw van de huisjes en het verstrekken van bouwmateriaal

Donderdag

Van 9.30 uur tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 gaan we spellen spelen.

en spijkers. Zodra een huisje klaar was, werden er poffertjes en pannenkoeken gebakken op, een van huis meegebracht,

Koopavond

Donderdag vanaf 19.00 uur is er de koopavond. De koopavond van de kinderen is bedoeld om hen een

oud petroleumstel. Of er werd een huisje ingericht als leeszaal, waarin vooral veel exemplaren van Donald Duck en

		

zakcentje bij te laten verdienen met bijvoorbeeld zelfgebakken koekjes, limonade, snoep, oud speelgoed, etc.

Kapitein Rob voorradig waren. Ook het kermisachtige ontbrak niet. Een klos, een spijker en een pijl of een vierkant of

		

Deze avond wordt ook de loterij gehouden om ons budget voor de kinderen wat aan te vullen.

rond bord met strepen, die naar een of andere lekkernij of naar kleurige prullaria wezen, vormden het rad van avontuur.

Alcoholhoudende dranken verkopen of het nuttigen hiervan is niet toegestaan.

De vakantiespelen zijn uitgegroeid tot hele wijkfeesten, waarbij de jeugd zich onder getrainde leiding kan uitleven.“

Ook verkoop door ouders is niet de bedoeling; de JOL is voor de kinderen.
Van 9.30 uur tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 gaan we spellen spelen.

Het begrip JOL (Jeugd Onder Leiding) ontstond toen de heer Mindert Drenth

’s Avonds is er de 12-jarigen avond. Dit is de afscheidsavond voor de kinderen

van Bureau Jeugdzaken het jeugdwerk van de heer Speur overnam. De JOL kwam

van 12 jaar oud. Deze kinderen krijgen apart informatie hierover.

geregeld onder de naam Commissie Vakantiebesteding Alkmaar in vergadering

Zaterdag

Voorrondes van de talentenjacht. De kinderen die zich

bijeen om de kindervakantie activiteiten te evalueren en plannen te maken voor

		

hiervoor hebben opgegeven krijgen informatie hierover.

het jaar daarop. Jeugdstad is het project uit Alkmaar dat uit Jongensstad is

		

Voor de kinderen is er geen JOL in het weekend.

ontstaan. Al jaren georganiseerd aan de Westerweg op het terrein ‘De Krocht’.

Vrijdag

2e week
Maandag

Van 9.30 uur tot 12.00
en van 13.30 tot 16.00

		

gaan we spellen spelen.

Dinsdag 		

Speciale Dag. Hiervoor dien je je

		

van te voren op te geven en te betalen.

		

We houden de kinderen de hele dag bezig met verrassende activiteiten,

		

tussen de middag blijven de kinderen over. Bij inschrijving volgt verdere

		

informatie over deze dag. Tijdens deze dag hebben we vaak ouders nodig
die een groepje kinderen begeleiden of een activiteit willen uitvoeren.
Woensdag
Van 9.30 tot 12.00 uur spel en van 13.30 tot 16.00 vossenjacht.
Een groot deel van de leiding zal verkleed door de stad lopen.
Voor het begeleiden van de kinderen reken we graag
op hulpleiding (ouders, broers/zussen
en vrienden vanaf 14 jaar).
Donderdag
Van 9.30 tot 12.00 gaan we de hutten afbreken
en het terrein schoonmaken. ’s Middags is er geen JOL.
Afsluitavond
Om de JOL af te sluiten organiseren we vanaf 19.30 uur
een Talentenshow, loterij en een kampvuur,
muziek en dans. Voor de kinderen die
mee willen doen aan de talentenshow
geldt dat zij ook op zaterdag
aanwezig moeten zijn vanwege
de voorrondes die dan
gehouden worden.
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Organisatie achter de schermen
Jeugdstad is uitgegroeid tot één van de grootste vakantieprojecten van Alkmaar
en wordt gedraaid door enkel vrijwilligers. Het aantal varieert tussen de 30 en 40
per dag. Deze mensen leveren hun vrije tijd in om de kinderen gedurende de laatste
twee weken van de zomervakantie te vermaken. Tijdens vergaderingen door het
jaar heen wordt het thema gekozen en daar omheen spellen bedacht. Om de organisatie
goed te laten verlopen zijn er mensen met vaste taken, zoals een penningmeester,
een secretaris en een projectleider.
Ook tijdens de JOL zijn er vaste taken, zo hebben we bijvoorbeeld een vaste kookploeg.
Om alles soepel te laten verlopen stellen we jaarlijks commissies vast voor het organiseren
van verschillende programma onderdelen. De SVA (Stichting Vakantiebesteding Alkmaar)
ondersteunt ons in contacten met de gemeente en het aanvragen van subsidies en
vergunningen. De SVA is de schakel tussen de verschillende projecten binnen
Alkmaar en zorgt ervoor dat wij ons project kunnen organiseren.

Kosten
Om mee te doen met de activiteiten van het project wordt er per dag een bijdrage van €0,50 gevraagd.
Dit bedrag kan dagelijks bij de kassa bij binnenkomst worden voldaan, maar u kunt uw kind(eren) ook vooraf inschrijven
via de site en het hele bedrag voor twee weken in het weekend voor de JOL betalen bij het ophalen van het paspoort.
Voor twee weken JOL activiteiten wordt een bijdrage van € 4,- gevraagd. Het is niet mogelijk om via de website in te schrijven voor
de Speciale Dag, dit kan wel bij het afhalen van de paspoorten en tijdens de JOL zelf. De kosten voor de Speciale Dag zijn € 2,-.
Kinderen die van de voorinschrijving gebruik hebben gemaakt dienen hun paspoort bij betaling van de € 4.- af te halen
zaterdag en/of zondag voor de JOL begint tussen 12.00 uur en 14.00 uur. Paspoorten die niet afgehaald zijn,
komen te vervallen. Aan voorinschrijvingen zonder betaling kunnen geen rechten worden ontleend.
De bijdrage van de kinderen is niet dekkend voor het draaien van het project. Jaarlijks ontvangt de SVA een subsidie
van de gemeente Alkmaar. Daarnaast worden er gedurende de vakantiespelen een loterij gehouden. De leiding

Vrijwilligers
Alle leiding van JOL Jeugdstad zijn vrijwilligers. Dat wil zeggen dat
zij niet betaald worden voor de verrichtingen die zij voor het project uitvoeren.
Alle vrijwilligers brengen binnen het team hun eigen kwaliteiten in en worden
geschoold in het uitvoeren van Sport en Spel middels een cursus Spelenderwijs.

verzorgt de prijzen door de ondernemers van Alkmaar te motiveren voor het beschikbaar stellen van prijzen.
Alle inkomsten worden volledig aan het project besteed. Verder verzorgen de vrijwilligers
de afwas tijdens het Culinair Plaza wat elk jaar in september wordt georganiseerd.
Ook deze inkomsten komen ten goede aan het project. Kortom, we zitten niet stil.
Voor de leiding is er dan nog een fooienpot tijdens Culinair Plaza.

Daarnaast biedt de SVA tal van trainingen aan die op eigen initiatief gevolgd

Het geld uit deze pot wordt wel aan de vrijwilligers besteed.

kunnen worden. JOL Jeugdstad beschikt door de aanwezigheid van

Jaarlijks gaat het team een weekend met elkaar weg, wat

een divers team over een zeer brede expertise.

uit eigen zak wordt betaald. Belangrijk voor teambuilding
en ontspanning. Een bijdrage in deze pot is daarom welkom.
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