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Functieomschrijving AB4K coördinator uitstapjesteam.
Als studentencoördinator ben je verantwoordelijk voor de uitstapjes van de kinderen en heb je de leiding
over het uitstapjesteam. De belangrijkste taak is het coördineren van de uitstapjes en het aansturen van het
uitstapjesteam.
Je zorgt voor het volgende.
1. Je maakt met het uitstapjesteam een uitstapjesschema.
2. Je bent verantwoordelijk van het ‘plan de campagne’.
3. Je coördineert alle uitstapjes.
4. Je waarborgt de privacy van alle kinderen die in de opvanghuizen wonen.
5. Je zorgt dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn op de Kerstavond.
1. Je bespreekt met het uitstapjesteam een uitstapjesschema.
Dit schema maak je na het ontvangen van het budget van het bestuur.
- Je stelt samen met het uitstapjesteam een planning op van de uitstapjes voor het aankomende seizoen
aan de hand van de begroting.
2. Je bent verantwoordelijk van het ‘plan de campagne’.
Als je thuis bent, kun je van alle plannen een schema op papier zetten. Daarop staan de data, de
opvanghuizen, de locatie van elk uitstapje en welke studenten er meegaan.
- Je maakt een uitstapjesschema, en laat het goedkeuren door het bestuur.
- Na goedkeuring van het bestuur stuur je het schema door naar het team, zodat iedereen weet wanneer
en waar ze naartoe kunnen gaan. Vergeet niet te noteren wanneer de mensen zelf met vakantie gaan.
3. Je coördineert alle uitstapjes.
Natuurlijk hou je zelf een agenda bij wanneer de uitstapjes zijn en of alles al geregeld is, de verschillende
attractieparken/organisaties en met de opvanghuizen.
- Probeer zoveel mogelijk uitstapjes te bespreken met de attractieparken/organisaties.
- Wil je zelf in de gaten houden wanneer er goede aanbiedingen zijn, zoals zegeltjes sparen voor korting op
een attractie park kaartje (AH- Efteling). Geef door aan Marjan als er een actie op Facebook gezet moet
worden!
- Bij alle gelegenheden willen we een week van tevoren van de huizen weten hoeveel kinderen er komen,
en wat precies de bedoeling is. (bv.: ‘Waar treffen jullie elkaar?’)
- Als je alles rond hebt, stuur je de desbetreffende huizen en de vertegenwoordigers van AB4K een e-mail,
met daarin vermeld wat ze moeten weten. Vraag altijd om een bevestiging/antwoord van de huizen.
- De mensen kunnen het helemaal vergeten wanneer ze een uitstapje hebben, vandaar dat het handig is
dat zij een reminder per e-mail van jou ontvangen. (En dit dus een week van tevoren).
- Zorg dat je altijd ‘stand-by’ bent, omdat er natuurlijk altijd iets op het laatste moment fout kan gaan…
- Zorg ervoor dat je nooit teveel kenbaar maakt naar de buitenwereld, en zeker niet via Facebook, waar de
uitstapjes zijn en wanneer!

4. Je waarborgt de privacy van alle kinderen die in de opvanghuizen wonen.
Het is leuk om terug te kunnen kijken op de uitstapjes, vandaar de verslagen hiervan die wij op de site en
Facebook van A Break 4 Kids zullen plaatsen. En denk weer aan de privacy.
- Na het uitstapje zie je erop toe dat er een verslagje geschreven wordt met wat foto’s.
- Let er wel op dat de gezichten van de kinderen niet worden gefotografeerd.
- Dit verslagje dient een dag na het uitstapje te worden gemaakt, niet later! Dit wordt naar de beheerder
van Facebook en de beheerder van de Website gestuurd, en zij nemen de verantwoordelijkheid om de
nagekeken verslagen (met foto’s) op Facebook en de Website te zetten. Iedereen kan dan zien wat er
uiteindelijk op Facebook en op de site van A Break 4 Kids staat.
5. Je zorgt dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn op de Kerstavond.
De Kerstavond(en) wordt gecoördineerd door de coördinator AB4K Uitstapjesteam. Vele
handen maken licht werk, dus ook op deze Kerstavonden.
- Het kan zijn dat er mensen nodig zijn om mee te helpen om de zaal te versieren en dergelijke klusjes.
- Maximaal 2 personen per avond, omdat zij ook de hele avond erbij mogen blijven.
- Mochten er meer mensen komen, dan graag ook een eigen bijdrage. Je weet dat er 2 begeleiders per huis
komen, en dus moet A Break 4 Kids zelf niet teveel vrijwilligers sturen. Dit is voor de kinderen niet
leuk, en het is te duur voor A Break 4 Kids.
- En natuurlijk mogen geen foto’s worden gemaakt van de kinderen op deze Kerstavond! Alleen jij mag
foto’s maken en deze sturen naar Marjan Weistra.
Extra.
 Je bent zelf helemaal vrij om soms eens mee te gaan met de uitstapjes, zodat ook de begeleiders in de
huizen je gaan leren kennen.
 Het budgetplan is een financieel jaaroverzicht van de geplande activiteiten. Dit wordt door het
bestuur gemaakt n.a.v. de donaties.


HELP DE KINDEREN EN A BREAK 4 KIDS:

Het zorgvuldig waarborgen van de privacy van alle kinderen die in de opvanghuizen wonen!
Het is ons grootste belang om de kinderen een leuke tijd te gunnen tijdens de uitstapjes en ook tijdens
een Kerstavond. Dus het zou desastreus zijn als door het nalaten van de privacy kinderen in gevaar
worden gebracht.
- Breng deze privacy steeds weer over op alle helpende handen, sta niet toe dat iedereen maar foto’s kan
maken, ook niet voor privé! Deze worden namelijk heel vaak privé (?) op Facebook gezet. We kunnen niet
alles checken en lopen daarom liever geen risico.
- Noem geen achternamen van de kinderen.
- Noem geen adressen van de huizen.
- Wees altijd alert op nieuwsgierige vragen.
- Wel leuk om foto’s te maken van iedereen die een klus doet voor A Break 4 Kids en dit op Facebook te
zetten.
- Mocht je enige twijfel hebben, schroom niet om het bestuur in te lichten en/of te vragen!
Tot slot:
 Het bezitten van auto en rijbewijs is noodzakelijk.
 Ga de pagina van A Break 4 Kids ook liken op Facebook en probeer familie/vrienden te enthousiasmeren
dit ook te doen.
 Blijf altijd alert op de privacy van de kinderen!
 De studenten kunnen gratis gebruik maken van het openbaar vervoer, houd hier ook rekening mee.

We willen je heel veel plezier toewensen bij deze bediening. Het is fijn dat de kinderen mogen weten dat er
mensen van ‘buitenaf’ ook mooie, lieve dingen willen doen en laten zien aan deze kinderen, kinderen die
juist zo door de buitenwereld gekwetst zijn.
Ook wil A Break 4 Kids je hartelijk bedanken voor het meehelpen en dat je deze dingen wilt doen, zodat we
als stichting verder kunnen groeien om steeds méér kinderen te mogen bereiken.
Hartelijk bedankt,
Bestuur A Break 4 Kids
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