Informatiebrochure Jeugdbrandweer Kennemerland

1.Vooraf
Je hebt interesse voor de jeugdbrandweer van onze gemeente. Misschien wil je straks
wel lid worden. Voordat je definitief een besluit neemt, willen we je eerst informeren
wat het betekent om lid te zijn van de jeugdbrandweer. In deze folder staat punt voor
punt beschreven wat daarbij komt kijken en welke afspraken we met je willen maken als
je besluit lid te worden. Ook kun je een oefenavond bijwonen om zo een duidelijk beeld
te krijgen wat oefenen bij de jeugdbrandweer betekent.
Lees deze folder rustig door en als je na afloop vragen hebt, kun je altijd terecht bij
de coördinator van de jeugdbrandweer.
2.Aanmelding
De jeugdbrandweer is er voor jongens en meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die
interesse hebben voor de brandweer. Je geeft je op door het aanmeldingsformulier in
te vullen. Je hebt toestemming van je ouders nodig, daarom moeten zij het
aanmeldingsformulier eveneens ondertekenen.
3.Doel
Bij de jeugdbrandweer leer je de volgende taken uit te voeren:
A.het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van
brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en alles
wat daarbij hoort
B.het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dier bij ongevallen die niet
met brand te maken hebben.

De leden van de jeugdbrandweer worden nooit ingezet bij een echte brand of
hulpverlening
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4.Leiding
De leiding van de jeugdbrandweer bestaat uit minimaal (per post):
A.een leider van de jeugdbrandweer die tenminste het rijksdiploma
hoofdbrandwacht heeft, aangevuld met de module instructeur algemeen
B.twee begeleiders van de jeugdbrandweer die tenminste het rijksdiploma
brandwacht 1e klas hebben.

5.Geschiktheid
Een jeugdbrandweerlid moet natuurlijk geschikt zijn om als jeugdbrandweerman/vrouw
op te treden. Je moet een goede conditie hebben en ook een flinke dosis
doorzettingsvermogen.
Daarnaast moet je absoluut goed kunnen samenwerken met je brandweermaatjes en
vertrouwen hebben in elkaar.
Voordat je definitief toetreedt, krijg je een proeftijd van 3 maanden.
6.Benoeming
Pas als je geschikt blijkt te zijn voor de jeugdbrandweer kun je toetreden Je begint
dan als aspirant jeugdlid en je wordt voorgesteld aan de andere jeugdleden. Zij zullen
je, zeker in het begin, helpen en wegwijs maken bij tal van regels, werkzaamheden en
activiteiten.
7.Oefenavond
Bij de jeugdbrandweer oefen je altijd één keer per week op een vaste oefenavond. Er
wordt het hele jaar geoefend met uitzondering van de school vakanties.
Na afloop kun je dan nog wat drinken en napraten met elkaar in de kantine. De kantine
gaat dicht, na corveewerkzaamheden.
Als je een keer verhinderd bent om mee te oefenen, dan ben je verplicht dit (minstens
een dag van tevoren) te melden bij je jeugdleider.
Tijdens oefenavonden staat je mobiele telefoon uitgeschakeld.
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8.Kleding
Als je bij de jeugdbrandweer komt, ontvang je een kledingpakket dat je moet dragen
tijdens oefenavonden, oefeningen, demonstraties en wedstrijden. Dit pakket bestaat
uit: bluskleding (een bluspak, een paar laarzen, een stel handschoenen, een helm) en een
kazernetenue (een poloshirt, een T-shirt en een zwarte broek). Je moet zelf zorgen
voor een paar zwarte (sport)schoenen en een paar zwarte sokken.
Je bluskleding hangt altijd in de kazerne.
Bij vermissing of beschadiging van brandweerkleding moet je dit direct melden bij je
jeugdleiders.
Je mag alle brandweerkleding alleen dragen tijdens brandweertijd.

9.Oefeningen
Het dragen van ringen, kettinkjes en piercings tijdens oefeningen, demonstraties en
wedstrijden is, in verband met de veiligheid, niet toegestaan.
Roken is alleen toegestaan na afloop van een oefening en wanneer de jeugdleider
daarvoor toestemming geeft. Uiteraard moeten je ouders daar geen bezwaar tegen
hebben.
Het drinken van alcoholische dranken is niet toegestaan.

10.Wedstrijden
Door het jaar heen worden er jeugdbrandweer wedstrijden gehouden. Soms in de buurt
maar soms ook landelijk wedstrijden. Diverse jeugdbrandweer teams uit de omgeving
meten zich op een sportieve manier met elkaar en brengen in de “ praktijk” wat ze
hebben opgestoken tijdens de eigen oefenavonden. Hierbij wordt ook het eigen niveau
zichtbaar ten opzichte van andere deelnemende ploegen.
Tijdens deze wedstrijden is er extra begeleiding en wordt er gezorgd voor vervoer.
11.Verzekering
Voor alle leden van de jeugdbrandweer VRK is een verzekering afgesloten tegen de
financiële gevolgen van ongevallen en in geval van wettelijke aansprakelijkheid.
Je bent slechts verzekerd als je via de snelste weg naar de oefenavond komt en als je
na afloop weer rechtstreeks naar huis gaat.
Als jij of je ouders hierover meer willen weten, kunnen ze de voorwaarden van de
verzekering opvragen bij je jeugdleider.
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12.Financiën
De eigen bijdrage bedraagt € 60 euro per jaar daar van worden de meeste kosten
betaald.
Meer informatie hierover kun je verkrijgen bij je jeugdleider.
13.Doorstroming
In het jaar dat je 19 jaar wordt, is er een mogelijkheid om door te
stromen naar de vrijwillige brandweer. Daarvoor moet je wel geschikt
blijken, medisch worden goedgekeurd en een sporttest afleggen.
Als je dat allemaal goed hebt doorlopen, word je aangesteld als aspirant-brandwacht en
ga je in ieder geval 2 jaar op cursus. Gedurende deze periode word je bevorderd tot
brandwacht.

14.Tot slot
We hopen dat je na het lezen van deze folder enthousiast bent geworden voor de
jeugdbrandweer. Het is een boeiende maar soms ook intensieve vrijetijdsbesteding.
Wij kunnen jou veel bieden maar op onze beurt vragen we van jou ook inzet gedurende
langere tijd. We willen je opleiden tot een allround jeugdbrandweerlid en dat duurt
zeker een paar jaar.
Houd daarbij rekening met je uiteindelijke beslissing!

B.J de Vos
Coördinator Jeugdbrandweer Haarlemmermeer
Tel: 0622761301
E mail adres:berthusdevos@gmail.com
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