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Handout vrijwilligers 
Beste vrijwilliger, fijn dat je je wilt inzetten voor Timmerdorp Castricum. Dankzij jou is dit 
Timmerdorp mogelijk! Hieronder staan een aantal zaken waarvan wij het belangrijk vinden 
dat je deze weet. 

Programma 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

Donderdag t/m Zondag 9:00 t/m 16:00 uur Voorbereidingen / opbouwen 
Maandag 8:30 t/m 9:30 uur Voorbespreking / opening 
 9:30 t/m 12:00 uur Hutten bouwen 
 12:00 t/m 13:00 uur Pauze (deelnemers naar 

huis) 
 13:00 t/m 15:30 uur Hutten bouwen 
 ±16:00 t/m 17:00 uur Nabespreking 
Dinsdag 9:00 t/m 12:00 uur Hutten bouwen 
 12:00 t/m 13:00 uur Pauze 
 13:00 t/m 15:30 uur Hutten bouwen 
 ±16:00 t/m 17:00 uur Nabespreking 
Woensdag 9:00 t/m 12:00 uur Hutten bouwen / knutselen 
 12:00 t/m 13:00 uur Pauze 
 13:00 t/m 15:30 uur Sport activiteit (bootcamp 

oid) en hutten bouwen 
 ±16:00 t/m 17:00 uur  Nabespreking, indien nodig 
Donderdag 9:00 t/m 12:00 uur Hutten bouwen / knutselen 
 12:00 t/m 13:00 uur Pauze 
 13:00 t/m 15:30 uur Barbecueën 
 18:30 t/m …. Barbecue vrijwilligers 
Vrijdag 9:00 t/m 12:00 uur Hutten bouwen 
 12:00 t/m 13:00 uur Pauze, voor lunch wordt 

gezorgd 
 13:00 uur Omtrekken hutten 
 13:45 uur Afbreken 
 15:30 uur Soep en brood voor 

vrijwilligers 
 19:30 uur Fik, indien mogelijk 
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Bestuur 
Het bestuur is te herkennen aan paarse t-shirts. Met vragen, ideeën, probleemsituaties e.d. 
kun je bij hen terecht. Het bestuur bestaat uit Merel, Guus (materiaal), Daphne 
(penningmeester) en Paul. 

T-shirt 
Je krijg twee rode t-shirts te leen. Je bent door deze t-shirts goed herkenbaar voor de 
deelnemers. Lever deze vrijdagavond (vies) in. Mocht je het t-shirt niet in kunnen leveren, om 
wat voor reden dan ook, meld dit dan aan het bestuur. Stagiaires hebben groene shirts aan. 

De eerste dag 
Loop je stage of is het je eerste jaar als vrijwilliger? De eerste dag van de Timmerdorpweek 
wordt je gekoppeld aan een ervaren kracht. Deze helpt jou op weg. Het is gedurende de hele 
week niet de bedoeling dat je zelfstandig aan de gang gaat. 

Voorbereidingen 
Vanaf de donderdag voor de Timmerdorpweek wordt gestart met de opbouw. Mocht je 
gelegenheid hebben kom hier dan bij helpen. 

Aanwezigheid 
Vrijwilliger zijn is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Wij verwachten dat je zondag t/m vrijdag 
aanwezig bent. Indien je niet aanwezig kunt zijn verwachten wij dat je je afmeldt bij het 
bestuur. Als je minder dan 3 dagen aanwezig kunt zijn is het niet mogelijk om mee te doen 
als vrijwilliger. 
We verwachten dat je de volgende momenten op het Timmerdorpterrein aanwezig bent: 

- Zondag van 13:00 uur tot 17:00 uur 
- Maandag van 8:30 uur tot 17:00  uur 
- Dinsdag t/m donderdag van 9:00 uur tot 17:00 uur 
- Vrijdag van 9:00 uur totdat het veld opgeruimd is.  

Vrijdag wordt voor lunch gezorgd, neem de overige dagen zelf eten mee. Er is een koelkast 
voor dingen die koud moeten staan. Het is niet de bedoeling dat je tijdens de lunchpauze het 
terrein verlaat. Ook dan zijn wij verantwoordelijk voor de deelnemers. 
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’s Avonds 
Vanaf het moment van opbouw totdat het hout is afgevoerd zijn er 24 uur per dag vrijwilligers 
op het terrein. Dit om het terrein te bewaken. ´s Avonds zijn nachtwakers aanwezig, zij 
vinden het gezellig als je ´s avonds langs komt. Neem wel iets van fris of chips mee. Als de 
nachtwakers willen gaan slapen betekent dit dat alle andere vrijwilligers naar huis gaan.  

Barbecue vrijwilligers 
Op donderdagavond gaan we met alle vrijwilligers barbecueën. Hiervoor vragen wij een 
kleine financiële bijdrage. We beginnen om 18:30 uur, zorg dat je op tijd bent.  

Fik 
Als de omstandigheden het toelaten zal vrijdagavond 19:30 uur het hout worden verbrand. 
Mocht de fik niet doorgaan zullen we het Timmerdorp alsnog met alle vrijwilligers afsluiten! Voor 
drinken wordt gezorgd. Tip: neem droge kleren mee. De afsluiting is alleen voor alle 
vrijwilligers. Voor uitzonderingen overleg je met het bestuur. 

Alcohol 
Tijdens de Timmerdorpweek wordt er geen alcohol gedronken. Ook ben je tijdens het 
Timmerdorp niet onder invloed van alcohol. Op vrijdagavond wordt voor bier en wijn gezorgd. 
Ben je onder de 18 jaar, dan geldt de landelijke richtlijn (onder de 18 geen alcohol). 

Drugs 
Tijdens de Timmerdorpweek wordt geen drugs gebruikt, gedistribueerd en ben je niet onder 
invloed van drugs. 

Roken 
Op het veld en in de buurt van deelnemers wordt niet gerookt. 

Veiligheid 
Het Timmerdorp is niet zonder gevaren. Veiligheid is daarom enorm belangrijk! Let op 
veiligheid en wees alert op onveilige situaties. Voorbeelden hiervan zijn uitstekende spijkers 
in planken (ook op de grond) en deelnemers die geen rekening houden met hun omgeving. 
Denk ook aan sociale veiligheid, zie je pestgedrag tussen de deelnemers of sociaal 
onwenselijk gedrag van een vrijwilliger, kaart dit aan bij het bestuur. Zorg dat je nooit alleen 
bij de deelnemers bent, maar altijd met minimaal twee vrijwilligers. 
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Begeleiding van deelnemers 
Als je met deelnemers het terrein af gaat (bijvoorbeeld naar het toilet, of bij slecht weer naar 
De Bloemen) doe je dit nooit alleen. Zorg dat je altijd met minimaal twee vrijwilligers bent 
inverband met de sociale controlle. Wacht ook niet in je eentje op de laatste paar kinderen, 
zorg ook hier dat je met elkaar bent. Zie je iemand die zich hier niet aan houdt, meld dit dan 
aan het bestuur. 

De leidingtoren 
Deze wordt alleen gebouwd als de deelnemers naar huis zijn (aan het einde van de dag). 
Onervaren leiding mag meehelpen met de ervaren leiding. Weet je niet welke van de twee je 
bent, overleg dan met het bestuur. 

Vertrouwenspersoon 
Er zijn op het Timmerdorp twee personen aangewezen als vertrouwenspersoon. Bij deze 
mensen kan je terecht als je vragen, problemen of andere zaken hebt die je kwijt wil, waar je 
geen raad mee weet of je simpelweg niet weet bij wie je het kwijt zou moeten. Zij zullen altijd 
voor je klaar staan.  

Samenwerken 
Het is verplicht om intensief met andere vrijwilligers samen te werken. Het is de bedoeling 
dat we  elkaar versterken, niet dwarszitten. Spreek elkaar aan op zaken die je niet in orde 
vindt en sta open voor kritiek van anderen. Bij het verlengen van palen is het verplicht jouw 
aanpak met iemand te overleggen.  
 
Naast het helpen van deelnemers bij timmeren zijn er nog diverse andere activiteiten. Het is 
de bedoeling dat je je hier ook voor inzet. Denk hierbij aan het organiseren van een 
voetbaltoernooi en het legen van vuilnisbakken aan het einde van de dag. Op de deur van de 
Regelkeet hangt een overzicht van wat er moet gebeuren. 

Afbreken 
Vrijdagmiddag worden alle hutten afgebroken en wordt het veld opgeruimd. Er wordt 
begonnen met het omtrekken van hoge hutten. Deze worden omgetrokken zodat deze veilig 
gesloopt kunnen worden. Na het omtrekken worden alle hutten gesloopt, wees hierbij extra 
alert op veiligheid! Spreek ouders en vrijwilligers ook aan als het niet veilig is. 
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Vergunningen 
Als dwarsbalken aan het hut zijn vastgemaakt moet er door de deelnemer een 
bouwvergunning aangevraagd worden. Dit kan onder de luifel. Vergunningen worden 
uitgeschreven door vooraf vastgestelde teams. Totdat een hut een bouwvergunning heeft 
mogen deelnemers niet op de balken zitten en mag er geen deur als verdiepingsvloer 
worden vastgemaakt. 
Naast de bouwvergunning zijn er brugvergunningen, glijbaanvergunningen en een bouwstop. 

Rol richting deelnemers 
- Laat kinderen hun hut bouwen, wees ondersteunend bij het bouwen van hun hut. Het 

is niet de bedoeling dat jij een hut timmert, betrek deelnemers bij alles wat je aan een 
hut doet en laat hen zoveel mogelijk het werk doen. 

- Het is niet de bedoeling dat kinderen ruzie maken, dingen naar elkaar gooien e.d. 
Doe hier eerst zelf iets aan als je dit ziet. Als je er niet uitkomt vraag dan hulp aan 
een andere vrijwilliger of kom naar het bestuur toe.  

Rol richting ouders van deelnemers 
Verwijs ouders naar iemand van het bestuur, ga geen discussie met ze aan. 

EHBO post 
Vooraan is een EHBO keet. Voor kleine verwondingen (splinters in vinger, op duim geslagen, 
e.d.) kunnen kinderen zelf naar de EHBO keet gaan. Bij grotere verwondingen: 

- Raak niet in paniek 
- Zorg dat er altijd een vrijwilliger bij de gewonde is 
- Draag de situatie over aan het bestuur (paarse t-shirts). 

Polsbandjes 
Iedere deelnemer heeft een polsbandje. Mocht je merken dat een kind geen polsbandje heeft 
breng hem dan naar het bestuur. Naast dat het niet eerlijk is als kinderen die geen 
deelnemer zijn meedoen, zijn zij een risico voor het gehele Timmerdorp (aansprakelijkheid). 
Het kan ook zijn dat een deelnemer twee (verschillende) polsbandjes om heeft, als een 
deelnemer een allergie heeft krijgt deze een extra bandje zodat hier goed rekening mee 
gehouden kan worden bij het uitdelen en zodat de EHBO weet waar ze aan moeten denken. 
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Materiaal 
Neem zelf een hamer mee, de rest is aanwezig. De deelnemers kunnen bij de ‘spijkerouder’ 
spijkers halen van 55mm en 80mm. Voor de begeleiders zijn ook 100mm en 120mm spijkers 
beschikbaar.  

Rotzooi 
Laat geen rotzooi achter en spreek deelnemers en vrijwilligers aan als ze hun afval niet 
opruimen.  

Houding 
Tijdens het Timmerdorp verwachten we van alle vrijwilligers een positieve en actieve 
bijdrage. Blijf elkaar stimuleren. Spreek anderen aan als dingen niet goed gaan, maar vooral 
ook als dingen juist wel goed gaan. 

Tot slot 
Tot slot verwachten wij dat je het naar je zin hebt. Mocht dit niet zo zijn dan willen wij dit 
weten!! Zoek ons op, spreek ons aan. Dit geldt ook voor opmerkingen en ideeën die je hebt, 
wij staan hiervoor open. Een aantal weken na het Timmerdorp sluiten we af met een 
afterparty, je krijgt hiervan apart bericht. 
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