Veiligheidsrichtlijn Huttendorp Hoogkarspel
Als vanzelfsprekend heeft de 'VEILIGHEID' van u en de kinderen tijdens al onze activiteiten onze
hoogste prioriteit. Continue is er BHV / EHBO op het terrein aanwezig. Elke groep / dorp heeft een
aanspreekpunt, zogenaamd Dorpshoofd. Dit is 4 dagen de zelfde persoon, zodat dit voor de kinderen
duidelijk is.
Wanneer een vrijwilliger of de organisatie hamers ziet die op meer dan een meter boven het
maaiveld onbeheerd worden achtergelaten, worden ze ingenomen (en na uitleg; "dat hamers op
hoogte kunnen vallen op o.a. tenen" weer teruggegeven). Planken met spijker erin dienen met de
punt naar beneden / de grond te worden gedraaid. Meerdere malen per dag gaan de vrijwilligers en
de organisatie de hutten langs om uitstekende spijkers krom te slaan, waarbij extra gelet wordt op
in- en doorgangen. Het rennen met hamers en zagen is verboden. Als dit wordt gezien wordt de zaag
of hamer ingenomen (en na uitleg; ‘’als je valt kan je jezelf of anderen ernstig verwonden” weer
teruggegeven)
Door de organisatie worden de bouwwerken regelmatig beoordeeld en gecheckt op veiligheid en zo
nodig verstevigd en of gestud. Er zijn strikte regels over de hoogte van de hutten, maximaal 2 lagen
hoog (dus een begane grond en een 1e verdieping). Eerst moet er een goede basis van de hut staan
voordat er verder mag worden gebouwd. Dit wordt gecontroleerd door de organisatie en beloond
met een keurmerk. De vrijwilligers helpen bij het tillen van grote pallets. Met name bij de jongere
groepen is dit van belang.
Het is belangrijk dat het opgeruimd is rond een hut. Geen spijkers op de grond laten liggen (dan gaat
de ijsbaan lek 😉) De kinderen en de vrijwilligers dienen schoeisel te dragen met stevige en dikke
zolen (geen laarzen of slippers) en kleren die vies mogen worden.
Tussen 12.00 uur en 12.30 uur hebben we lunchpauze. We hebben dan een half uur geen muziek en
er mag niet worden getimmerd. De bedoeling is dat de kinderen even een half uur rust hebben.
Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen voldoende drinken. Sommige kinderen hebben daar
aansporing voor nodig. Als een kind er verhit uitziet, dan verplicht laten drinken. Er is voldoende
koude limonade aanwezig in de bar.
We werken op Huttendorp met een beloningssysteem. Mocht je goed gedrag zien bij 1 van de
kinderen, geef dit dan bij het dorpshoofd aan. Hij zal het kind hiervoor belonen. Dus goed opruimen
rond de hut, het helpen van jongere deelnemers, enz. is een beloning waard!
Op huttendorp Hoogkarspel is creativiteit goud waard! Alles mag, als het maar veilig en verantwoord
gebeurd.

Dus nog 1 maal de belangrijke punten op een rijtje:
-

Hamers niet op een hut laten liggen onbeheerd.
Planken met spijkers met de punt naar beneden draaien.
Uitstekende spijkers krom slaan.
Niet rennen met zagen en hamers.
Let op stevigheid van de hutten.
Niet te hoog bouwen.
Eerst keuren voordat er verder gebouwd mag worden.
Hout netjes opruimen.
Let op rondslingerende spijkers.
Stevige schoenen aan. Bij voorkeur veiligheidsschoenen.
Kleren aan die vies mogen worden.
Half uur rust om 12 uur.
Helpen met het vertillen van pallets
Vooral letten op de aller jongste
Voldoende drinken
Voldoende belonen

