
Wil je meer weten over SJ K?
 bezoek dan onze website

 www.sjok.tk

of neem contact op met een van de bestuursleden

Willem Overduin      willem.overduin@gmail.com
Demian Paardekooper   demian@houtd.nl
Jolanda Vermond                 y.o.74@hotmail.com
Fabiënne Wessels dickenfabienne@ziggo.nl 
Yvonne Kool                      yvonko@hotmail.com

ING: 73 60 147 te Leiderdorp    KvKnr: 41169663

TIJDENS HET KAMP 
is de HOOFDLEIDING verantwoordelijk voor 
alle zaken binnen het kamp. De TOPPErS 
zorgen voor de recreatieve activiteiten en 
het sport en spelprogramma. De SJOPPErS 
zorgen voor de dagelijkse boodschappen, het 
beheer van de kantine, en het eten. 
Ook is er een VErPLEEGKuNDIGE 
aanwezig voor de medische zorg, en de 
bEGELEIDErS zijn verantwoordelijk voor de 
zorg en de aandacht voor de deelnemers. 

Stichting Jongeren Op Kamp

Vakantieweken 2014
19 - 26 juli

26juli - 2 augustus

Vrijwilligers

Gezocht



WAT IS SJ K?
Stichting Jongeren p Kamp 
is opgericht in 1996.
De stichting stelt zich ten doel betaalbare 
vakantieweken te organiseren voor 
‘jongeren’ met een beperking.
SJ K maakt geen onderscheid in de mate van 
beperktheid van de deelnemers, ook het begrip 
‘jongeren’ heeft een ruime 
interpretatie. Dat betekent dat de deelnemers 
van 
SJ K nogal divers kunnen zijn wat betreft 
aard en ernst van de beperking en wat betreft 
leeftijd.
Er bleek een grote vraag te zijn naar 
betaalbare en uitdagende vakantieweken voor 
jongeren met een beperking. 
De stichting groeide snel, jaarlijks kwamen er 
meer aanvragen binnen van jongeren met een 
beperking om met SJ K op 
vakantie te gaan.
Om het werk en de groei van SJ K op 
verantwoorde wijze voort te zetten is de 
stichting afhankelijk van vrijwilligers, 
donateurs en sponsors. DE VAKANTIEWEKEN VAN 2014

Voor het jaar 2014 heeft SJ K twee weken 
het prachtige kamphuis ‘de houtduif’ weten te 
regelen. we gaan dus weer ouderwets door de 
bossen van Austelitz spoken.
Dit jaar gaan de vakantieweken dus 
gescheiden plaats.

De eerste week van 19 t/m 26 juli zijn Jolanda, 
Jorien en Willem hoofdleiding

De week hierna van 26 juli t/m 2 augustus 
zullen Jasmijn en Gerdien de hoofdleiding 
zijn.

WAT WOrDT Er VErWACHT?
•	 Het begeleiden/verzorgen van je 

deelnemer. Verzorgen betekent  
helpen met wassen, aankleden en eten. 
begeleiden betekent helpen en  
ondersteunen bij diverse dagelijkse 
bezigheden.

•	 Een goede lichamelijke conditie.
•	 Een positieve en enthousiaste bijdrage  

kunnen leveren aan de activiteiten  
tijdens de vakantieweek.

•	 In teamverband kunnen samenwerken met 
andere vrijwilligers.

•	 Werken vanuit een respectvolle en  
gelijkwaardige basis. Geduld en het  
vermogen om te relativeren.

•	 De gehele vakantieweek beschikbaar zijn.
•	 Aanwezig zijn tijdens het jaarlijkse  

vrijwilligersweekend.

PrAKTISCHE INFOrMATIE
•	 In het weekend van 20 t/m 22 juni 2014 is er 

een vrijwilligersweekend met  
aansluitend een kennismakingmiddag 
op 22 juni. Tijdens deze middag wordt er 
informatie gegeven over de  
vakantieweken en kunnen vrijwilligers, 
deelnemers en ouders/verzorgers  
kennis maken met elkaar.

•	 Als vrijwilliger ben je verzekerd tijdens de 
vakantieweek.

•	 In veel gevallen is het mogelijk om 
studiepunten of een vrijstelling te krijgen 
voor je opleiding of je werk.

•	 SJ K	vraagt van	elke	vrijwilliger	een	
bijdrage van € 40,- om de kosten voor de 
stichting laag te houden.. Deze bijdrage is 
voor het vrijwilligers 
weekend en de vakantieweek.

•	 SJ K zoekt bij voorkeur vrijwilligers tussen 
de 17 en 55 jaar.

•	 Ervaring is niet noodzakelijk.


