Beste ouder/verzorger,
Het nieuwe seizoen staat voor de deur en de jeugdclub JIJ heeft er zin in! Wij als jeugdclub JIJ willen
ons graag via deze brief voorstellen. Tevens willen wij graag een aantal zaken aankaarten omtrent de
jeugdclub JIJ.
Jeugdclub JIJ is een club die maandelijks leuke activiteiten, zoals een uitje naar Slagharen of een
kinderdisco in het dorpshuis, organiseert voor kinderen vanaf groep vijf tot en met de tweede klas.
Het organiseren van de activiteiten wordt met plezier gedaan door vrijwilligers die samen het
bestuur vormen. Tijdens deze activiteiten staat het plezier van uw kind centraal.
Het is de bedoeling dat uw kind voor een klein bedrag lid wordt van de club. Dit kan via het
bijgevoegde aanmeldingsformulier. Daarnaast wordt er verwacht dat er per activiteit een kleine
vergoeding wordt betaald om de activiteit te kunnen bekostigen. Deze kosten komen op de
uitnodiging voor de activiteit te staan.
Dit jaar komt jeugdclub JIJ met iets nieuws. Wij gaan een overzicht maken met data voor alle
activiteiten die wij komend jaar gaan organiseren. Dit overzicht wordt verstuurd na de eerste
activiteit in verband met planningen en het aantal nieuwe leden dat zich aanmeldt.
Tevens verwacht de jeugdclub JIJ dat ouders mee helpen bij het organiseren van bepaalde
activiteiten. Dit gaat vaak door middel van rijden en begeleiden naar een activiteit (bijvoorbeeld naar
Slagharen). Als er geen ouders rijden of kunnen helpen dan kunnen wij veel activiteiten niet
organiseren wat ten koste gaat van onze enthousiaste leden. Daarom komen wij dit jaar met een
intekenlijst aan de hand waarvan ouders zich kunnen opgeven voor een activiteit. Wanneer te weinig
ouders zich aanmelden zijn wij genoodzaakt ouders aan te wijzen. Het verzoek wordt met het
overzicht meegestuurd.
Daarnaast vinden wij het leuk dat wij af en toe foto’s kunnen publiceren op Ysbrechtum.com zodat
ouders en grootouders kunnen zien hoe leuk een activiteit is geweest. Jeugdclub JIJ is geen
vereniging en daardoor zijn wij niet verplicht een privacy statement op te stellen, echter kunnen wij
het begrijpen indien u niet wilt dat wij foto’s van uw kind publiceren. Daarom verzoeken wij u
vriendelijk om kenbaar te maken wanneer u er bezwaar tegen heeft dat wij foto’s van uw kind op
ysbrechtum.com publiceren. Dit kan via jij@ysbrechtum.com. Zonder kennisgeving publiceren wij de
foto’s van onze activiteiten op ysbrechtum.com.
Als er nog vragen zijn kunt u altijd contact met ons opnemen via de gebruikelijke kanalen. Wij hopen
uw kind dit jaar (opnieuw) te mogen begroeten bij één van onze leuke activiteiten!

Met vriendelijke groet,
Jeugdclub JIJ
Anke, Gerritje, Peter, Jesse, Gerbrich en Johannes
PS: lijkt het u leuk om ons bestuur te komen versterken? U bent van harte welkom! Neem dan
contact met ons op.

