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1. Inleiding
Aanleiding
De jeugd is de toekomst. In sectoren waar vrijwilligers niet zijn weg te denken,
zoals bij de brandweer het geval is, is het in ons aller belang dat de organisatie en
begeleiding van de jeugdbrandweerleden serieus en gestructureerd wordt opgepakt.
Volwassen vrijwilligers bij Brandweer Gilze en Rijen krijgen een aanstelling bij de
gemeente Gilze en Rijen. Zij ontvangen bij hun aanstelling het ‘Informatieboek
vrijwilligers Brandweer Gilze en Rijen’. In dit informatieboek zijn verschillende
belangrijke afspraken en regelingen opgenomen die iedere vrijwilliger gelezen moet
hebben. Zoals bijvoorbeeld korpsafspraken, rechtspositieregeling en verzekeringen.
Een informatieboek is een goed medium om ook bij de jeugdbrandweer de
gemaakte afspraken en regelingen vast te leggen. Hiermee kan structuur en
duidelijkheid geboden worden aan de jeugdleden, hun ouders/verzorgers en de
jeugdleiders.

Doel
De jeugdbrandweer kan een kweekvijver zijn, waaruit mogelijk leden voorvloeien
naar het vrijwillige brandweerkorps van de gemeente Gilze en Rijen. Door
begeleiding van volwassen korpsleden (jeugdleiders) krijgen de jongeren kijk op het
brandweervak. Bovendien kan de jeugdbrandweer een belangrijke rol spelen bij de
vorming van de jeugd, door deze jeugd op een sportieve en onderhoudende manier
activiteiten en ontspanning te bieden. Door ze een herkenbare functie te bieden in
de sociale structuur waarin ze leven, kan in een aangename en prettige sfeer
maatschappelijke en geestelijke vorming plaatsvinden.
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2. Organisatie en leiding
De jeugdbrandweer van de gemeente Gilze en Rijen draagt de naam
‘Jeugdbrandweer Gilze en Rijen’ en is een onderdeel van Brandweer Gilze en Rijen.
De commandant van Brandweer Gilze en Rijen heeft de eindverantwoording voor de
jeugdbrandweer. De dagelijkse leiding van Jeugdbrandweer Gilze en Rijen berust bij
de jeugdleiders.
De jeugdleiders houden zich bezig met de opleiding van de jeugdleden. Daarnaast
zorgen zij voor deelname aan brandweerwedstrijden en andere relevant geachte
activiteiten. De jeugdleiders zijn daarbij verantwoordelijk voor:
 het overbrengen van lesstof en het op peil houden van de vaardigheden,
 materieel, kleding en oefenlocatie,
 de veiligheid van de jeugdleden,
 het handhaven van de discipline.
De jeugdleider is lid van Brandweer Gilze en Rijen.
De minimale opleidingseis voor de jeugdleider is het diploma Manschappen-A.

3. Informatie voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers
Oefenen en wedstrijden
Het seizoen van de jeugdbrandweer volgt het kalenderjaar, en loopt van januari tot
en met december. De jeugdbrandweer oefent op een vaste avond. Vrijwel wekelijks
word er op vrijdagavond, uitgezonderd de schoolvakanties, van 19:00 tot 21:00 uur
geoefend. Aan het einde van het seizoen word het rooster voor het komende
seizoen vastgesteld. De oefeningen zijn gericht op het leren van de beginselen van
het brandweervak, gebaseerd op het cursusboek van het NIFV-Nibra. De leden van
de jeugdbrandweer worden opgeleid tot één van de brandweertaken:
het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het voorkomen en beperken
van brand en al hetgeen daarmee verband houd.
Daarnaast nemen de jeugdleden jaarlijks deel aan een aantal wedstrijden. Deze
wedstrijden worden georganiseerd onder verantwoording van de Stichting
jeugdbrandweer Nederland (SJBN), een Netwerk van de Nederlandse Vereniging
voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR). Tijdens deze wedstrijden
moeten de deelnemende ploegen een incident bestrijden wat is geënsceneerd door
middel van vlammenborden, vuurlinten, knetterkasten e.d.. Er word getracht om
zoveel mogelijk de werkelijkheid te benaderen, waarbij de ploegen hun kennis van
de technische en tactische brandbestrijding kunnen laten zien. De wedstrijden
hebben een competitie-element waardoor er ook spanning en emotie bij komt
kijken. Daarnaast is sportiviteit een belangrijke factor die binnen jeugdbrandweer
Gilze en Rijen en de SJBN hoog in het vaandel staat.
De wedstrijden van de jeugdbrandweer zijn verdeeld in een 3-tal klassen:
 Junioren Lage Druk (12 t/m 16 jaar),
 Aspiranten lage Druk (16 t/m 18 jaar),
 Aspiranten Hoge Druk (16 t/m 18 jaar).
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Het ‘echte brandweerwerk’
Brandweerwerk dat door volwassenen ‘in het echt’ wordt uitgevoerd, kan zowel
lichamelijk als geestelijk zwaar zijn. Een brand die bestreden moet worden,
slachtoffers van een verkeersongeval die uit hun voertuig bevrijd moeten worden,
een ongeluk met gevaarlijke stoffen dat bestreden moet worden. Het spreekt voor
zich dat jeugdleden niet voor dergelijke werkzaamheden worden ingezet. Bij een
echte brand, een hulpverlening (ongeval met slachtoffers) of een incident met
gevaarlijke stoffen is het niet toegestaan dat jeugdleden worden ingezet. Dit is bij
de Brandweerwet van 1985 verboden.

Verzekering
De leden van de jeugdbrandweer zijn verzekerd via een ongevallenverzekering en
een eigendommenverzekering die door Brandweer Gilze en Rijen is afgesloten. Deze
verzekering geldt voor alle activiteiten die de jeugdleden, leiders en begeleiders,
namens de jeugdbrandweer verrichten, zoals bijvoorbeeld oefeningen, wedstrijden
en excursies. De Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Jeugdbrandweer
94/010 en de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Eigendommen Vrijwillige
Brandweer EB92/028 worden op verzoek aan alle leden verstrekt.

Gezondheidsformulier
Voor aanstelling van een nieuw jeugdlid dient er een gezondheidsformulier ingevuld
te worden en ondertekend te zijn door een van de ouders/verzorgers van het
nieuwe jeugdlid.
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4. Reglement van lidmaatschap Jeugdbrandweer Gilze en Rijen
4.1.

Naam en leiding

4.1.1. De jeugdbrandweer van de gemeente Gilze en Rijen draagt de naam
‘Jeugdbrandweer Gilze en Rijen’.
4.1.2. De Jeugdbrandweer Gilze en Rijen is onderdeel van Brandweer Gilze en Rijen.
4.1.3. De eindverantwoording voor de jeugdbrandweer Gilze en Rijen berust bij de
commandant van de Brandweer Gilze en Rijen.
4.1.4. De dagelijkse leiding van de Jeugdbrandweer Gilze en Rijen berust bij de
jeugdleiders.

4.2. Doelen
De Jeugdbrandweer Gilze en Rijen streeft de volgende doelstellingen na:
 de jeugdleden kennis en vaardigheden bijbrengen over brandweerwerkzaamheden,
 het ontwikkelen van teamgeest onder de jeugdleden,
 de jeugdleden wijzen op de gevaren van brand,
 streven een enthousiast jeugdlid te laten doorstromen naar Brandweer Gilze en
Rijen.
Het doel van de jeugdbrandweer is tevens het bieden van een prettige georganiseerde
manier van ontspanning, het bevorderen van sociale kontakten, het leren omgaan met
elkaar en het werken in teamverband. De jeugdbrandweer kan een belangrijke rol
spelen bij de vorming van de jeugd, door ze een herkenbare functie te geven in de
sociale structuur van de gemeenschap waarin ze leven. Zowel de maatschappelijke als
de geestelijke vorming vinden plaats in een prettige en aangename sfeer met respect
voor elkaars waarden en normen.
Om deze doelstellingen (mede) te kunnen bereiken faciliteert de gemeente Gilze en
Rijen door:
 het beschikbaar stellen van een jaarlijks budget, voor kleding, uitrusting en
kosten voor deelname aan wedstrijden,
 het beschikbaar stellen van brandweermaterieel,
 een verzekering tegen ongevallen en aansprakelijkheid af te sluiten,
 (interne)opleiding te laten verzorgen door jeugdleider (leden van Brandweer
Gilze en Rijen).

4.3. Deelnemers
De Jeugdbrandweer Gilze en Rijen bestaat uit:
 Jeugdleden, junioren in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar,
 Jeugdleden, aspiranten in de leeftijd van 16 tot en met 18 jaar,
 Jeugdleiders,
 Begeleiders.

4.4. Aanstelling van een jeugdlid
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4.4.1. De jeugdleden van Jeugdbrandweer Gilze en Rijen moeten aan de volgende
voorwaarden voldoen:
- woonachtig zijn in de gemeente Gilze en Rijen,
- moet bij toetreding de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt,
- van onbesproken gedrag zijn,
4.4.2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de Jeugdbrandweer Gilze en Rijen dient
plaats te vinden via het aanmeldingsformulier.
4.4.3. Het aanmeldingsformulier dient ondertekend te worden door de volgende
personen:
- sollicitant (toekomstig jeugdlid),
- ouders / verzorgers van de sollicitant,
- een jeugdleider van Jeugdbrandweer Gilze en Rijen.
4.4.4. Over de aanstelling van een nieuw jeugdlid wordt op voordracht van de
jeugdleiding door de commandant van Brandweer Gilze en Rijen besloten, en
met een aanstellingsbesluit schriftelijk bevestigd.
4.4.5. Nieuwe leden worden aangesteld met een proeftijd van een jaar.

4.5. Schorsing van een jeugdlid
4.5.1. Van de leden van de jeugdbrandweer wordt discipline verwacht. Het werken bij
de brandweer is namelijk gebaseerd op het uitvoeren van commando’s die
gegeven worden. Alleen op deze wijze kan een brand of ongeval veilig en
doeltreffend worden bestreden. Daarom dienen jeugdleden de bevelen (inzetcommando’s) en aanwijzigen van hun bevelvoerder of jeugdleiding op te volgen.
4.5.2. De commandant van Brandweer Gilze en Rijen kan, op aangeven van de
jeugdleiding van Jeugdbrandweer Gilze en Rijen, een jeugdlid schorsen in geval
van
meermalig
onrechtmatige
afwezigheid,
misdragingen
en/of
ongehoorzaamheid.
4.5.3. Een schorsing dient altijd voorafgegaan te zijn door een waarschuwing. Deze
waarschuwing wordt door een bevelvoerder jeugdleiding van Jeugdbrandweer
Gilze en Rijen gegeven.
4.5.4. De duur van de schorsing word bepaald door de commandant brandweer in
overleg met de jeugdleiding van Jeugdbrandweer Gilze en Rijen.
4.5.5. Volgt er na de schorsing geen verandering in het gedrag van het betreffende
jeugdlid, dan volgt ontslag bij de Jeugdbrandweer Gilze en Rijen.
4.5.6. In alle bovengenoemde gevallen zal dit door de commandant van de Brandweer
Gilze en Rijen schriftelijk worden bevestigd aan de ouders / verzorgers van het
jeugdlid, waarbij de redenen duidelijk worden aangegeven.

4.6. Ontslag van een jeugdlid
4.6.1. Ontslag van een jeugdlid volgt automatisch in één van de volgende gevallen:
o bij verhuizing voordat de 18-jarige leeftijd bereikt word naar een adres
buiten de gemeente Gilze en Rijen,
o als in het eerste jaar blijkt dat een jeugdlid niet aan de (minimale)
opleidingseisen kan voldoen,
o als een jeugdlid door zijn / haar gedrag in of buiten het korps de naam
van Jeugdbrandweer Gilze en Rijen in diskrediet brengt dan wel de
belangen van Brandweer Gilze en Rijen schaadt,
o bij ongewijzigd gedrag na een schorsing zoals hiervoor onder 4.5.5 is
gesteld,
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aan het einde van het kalenderjaar waarin het jeugdlid de 18-jarige
leeftijd
heeft
bereikt,
tenzij
hij/zij
dienst
blijft
doen
als
jeugdbegeleid(st)er bij de jeugdbrandweer,
o op eigen verzoek van het jeugdlid.
Nadrukkelijk wordt hierbij gesteld dat jeugdleden niet automatisch het recht
hebben om bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd toe te treden tot het korps
van de vrijwillige Brandweer Gilze en Rijen. De overgang hiervan word
besproken in paragraaf 4.7.
4.6.2 Het besluit tot ontslag zal door de commandant Brandweer Gilze en Rijen
worden genomen, en zal ten alle tijden schriftelijk worden bevestigd aan de
ouders / verzorgers van het jeugdlid, waarbij de redenen voor het ontslag
duidelijk worden omschreven.
4.6.3 Opzegging van het lidmaatschap van Jeugdbrandweer Gilze en Rijen dient
schriftelijk te gebeuren bij de leiding van de jeugdbrandweer, met inachtneming
van een opzegtermijn van drie kalendermaanden.
o

4.7.

Doorstromen van jeugdbrandweer naar vrijwillig brandweerkorps

Zoals in vorige paragraaf gesteld is bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd het
overstappen van jeugdleden naar het vrijwillig brandweerkorps niet automatisch aan de
orde. Omdat bij de meeste jeugdleden, bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, nog
niet duidelijk is welke werkbetrekking zij hebben of gaan krijgen is daarmee ook nog
niet bekend of zij overdag beschikbaar zijn voor de brandweer. Ook komt het voor dat
jeugdleden nog studeren op het moment dat zij de jeugdbrandweer moeten verlaten.
Beschikbaarheid overdag is anno 2008 een harde eis om als vrijwilliger toegelaten te
worden tot het brandweerkorps. Derhalve wordt voorgesteld om jeugdleden pas toe te
laten tot de brandweer als zij aan de volgende criteria voldoen:
 Het jeugdlid moet ten minste 18 jaar oud zijn, met een redelijke zekerheid
kunnen aantonen dat hij/zij voor de brandweer beschikbaar is overdag en dit
gedurende een langere termijn. Voor deze beoordeling dient derhalve een
overgangstermijn van een jaar te worden aangehouden.
 Het jeugdlid moet passen binnen het functieprofiel dat door de brandweer word
gevraagd en passen binnen het korps.
 Het jeugdlid kan tussentijds een verzoek doen om tot het korps toe te treden en
hoeft daarbij niet te wachten tot er een vacature is.
 De commandant is gemandateerd namens het college van B&W te beslissen over
de aanstelling van jeugdleden bij het vrijwillige brandweerkorps.
 De jeugdleden kunnen, nadat zij 18 jaar zijn geworden en nog niet zijn
ingestroomd bij het korps, in overleg met de commandant van brandweer Gilze
en Rijen en jeugdleiders dienst doen als begeleider van de jeugdbrandweer.
Tevens kunnen zij assisteren bij het uitzetten van oefeningen voor het korps.
Deze mogelijkheid blijft, indien de intentie bestaat om later door te stromen
naar het korps, open tot het bereiken van de leeftijd van 25 jaar. Hierna stopt
het lidmaatschap bij de (jeugd)brandweer Gilze en Rijen.

4.8. Jeugdleiders
4.8.1. Een jeugdleider wordt aangewezen door de commandant van de Brandweer Gilze
en Rijen.
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4.8.2. De aanwijzing zal schriftelijk worden bevestigd aan de betrokkene.
4.8.3. Stoppen als jeugdleider volgt in één van de volgende gevallen:
o na ontslag bij Brandweer Gilze en Rijen,
o als een jeugdleider door zijn/haar gedrag in of buiten het korps de naam
van Jeugdbrandweer Gilze en Rijen in diskrediet brengt danwel aan de
belangen van Brandweer Gilze en Rijen schaadt,
o op eigen verzoek.
4.8.4. Stoppen op eigen verzoek kan, na dit schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt
aan de korpsleiding, met inachtneming van een opzegtermijn van drie
kalendermaanden.
4.8.5. Het stoppen van een jeugdleider zal schriftelijk worden bevestigd aan de
betrokkene, waarbij de reden voor het stoppen duidelijk worden aangegeven.

4.9

Kleding, uitrusting en leermiddelen

4.9.1. Nadat de jeugdleden hun aanwijzing hebben ontvangen, zal Brandweer Gilze en
Rijen het lid uitrusting, leermiddelen en een lidmaatschapskaart ter beschikking
stellen.
4.9.2. Ieder jeugdlid is zelf verantwoordelijk voor de aan hem/haar verstrekte kleding
en uitrusting. Dit houd onder andere in dat jeugdleden zelf verantwoordelijk zijn
voor het schoonhouden en opruimen van de kleding. Periodiek kan de kleding
gereinigd worden door middel van de bij Brandweer Gilze en Rijen aanwezige
voorzieningen.
4.9.3. De uitrusting en de leermiddelen zijn en blijven eigendom van Jeugdbrandweer
Gilze en Rijen en moeten bij het verlaten van de Jeugdbrandweer Gilze en Rijen
direct worden ingeleverd.
4.9.4. De jeugdleiding van Jeugdbrandweer Gilze en Rijen is gerechtigd, zo vaak als zij
dit nodig acht, een leermiddelen- en/of kledinginspectie te houden.

4.10 Oefeningen, wedstrijden en overige activiteiten
4.10.1 Op Vrijdagavond wordt er, volgens vooraf opgesteld rooster, van 19:00 tot
21:00 uur geoefend. De oefeningen zijn gericht op het leren van de beginselen
van het brandweervak.
4.10.2 De oefenavond eindigt om 21:00 uur. Bij eventuele excursies en uitstapjes kan
hiervan worden afgeweken. Afwijkingen zullen vooraf schriftelijk aan de
ouders/verzorgers medegedeeld worden.
4.10.3 Er wordt van de leden van Jeugdbrandweer Gilze en Rijen verwacht dat zij
minimaal aan 80 % van de ingeroosterde oefeningen en bijeenkomsten
deelnemen.
4.10.4 Het lid is verplicht zijn / haar afwezigheid op tijd, uiterlijk een dag voorafgaand
aan de oefenavond te melden bij een van de jeugdleiders, of bij ziekte die dag
zelf.
4.10.5 De jeugdleden dienen minimaal een kwartier voor aanvang van de oefenavond
aanwezig te zijn in de brandweerkazerne. Jeugdleiders zijn, in verband met
voorbereidingen van de oefenavond, minimaal een half uur voor aanvang
aanwezig.
4.10.6 Wanneer een lid zich niet heeft afgemeld en om 19:00 uur niet aanwezig is,
word telefonisch contact opgenomen met de ouders / verzorgers van het lid.
4.10.7 Na afloop van de activiteit kan gebruik worden gemaakt van de kantine van de
brandweerkazerne, mits deze steeds schoon word achtergelaten.
4.10.8 Aan de jeugdleden worden géén alcoholische dranken verstrekt.
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4.10.9 De jeugdleden nemen jaarlijks deel aan een aantal wedstrijden. De wedstrijden
worden georganiseerd door de Stichting Jeugdbrandweer Nederland.

4.11. Regels van orde
4.11.1 Onderstaande regels gelden zowel voor jeugdleden als voor jeugdleiders en
jeugdbegeleiders.
4.11.2 Het dragen van lichaamsversieringen (ringen, kettinkjes, oorbellen, etc) tijdens
oefeningen, wedstrijden en demonstraties is in verband met de veiligheid niet
toegestaan.
4.11.3 Het meebrengen van vrienden/vriendinnen of familieleden is niet geoorloofd,
tenzij de bevelvoerder jeugdleiding vooraf toestemming heeft verleend.
4.11.4 Wanneer er tijdens een oefenavond een alarmering van de brandweer
plaatsvind, begeven alle leden van de jeugdbrandweer zich naar de
instructieruimte, of een door de jeugdleider aangegeven plek.
4.11.5 Roken is niet toegestaan:
o tijdens de deelname aan een oefening of wedstrijd,
o in brandweervoertuigen,
o in de brandweerkazerne, met uitzondering van de hiertoe aangewezen
rookplek.
4.11.6 Tijdens brandweeractiviteiten zoals oefeningen, wedstrijden, excursies en
officiële gelegenheden mogen er geen alcoholische dranken worden genuttigd.
4.11.7 Het gebruik van mobiele telefoons tijdens brandweeractiviteiten is niet
toegestaan voor jeugdleden. De telefoons moeten uitgezet worden en kunnen
achtergelaten worden in de brandweerkazerne.
4.11.8 Als brandweervoertuig voor de jeugdleden kan, tot nader order, het Personeelmaterieel (PM)busje met Motorspuitaanhanger (MSA) en een door het korps ter
beschikking gestelde Tankautospuit (TS) worden gebruikt. Het gebruik van deze
voertuigen kan uitsluitend in overleg met, en na toestemming van, het
posthoofd plaatsvinden.
4.11.9 Al het gebruikte materieel wordt bij een alarmering van de repressieve dienst
direct, met een volledige bepakking, ter beschikking gesteld aan de repressieve
dienst van het korps.

4.12. Slotbepalingen
4.12.1 In onvoorziene omstandigheden overleggen de jeugdleiders met de
commandant.
4.12.2 Door de jeugdleiding kunnen, in overleg met en na goedkeuring van de
commandant, aanvullende huisregels worden opgesteld
4.12.3 De commandant van brandweer Gilze en Rijen kan zich voor de dagelijkse gang
van zaken laten vertegenwoordigen door het posthoofd.
4.12.4 Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de commandant van brandweer
Gilze en Rijen.
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