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Voorwoord:
Om de avond4daagse voor iedereen leuk en veilig te houden, zijn er een aantal
afspraken waar we ons met zijn allen aan moeten houden. Deze afspraken zijn
in samenspraak met de scholen in Klazienaveen tot stand gekomen. Eenieder
die zich inschrijft voor de avond4daagse, gaat akkoord met deze afspraken en
belooft zich aan de afspraken te houden.
De WSV De Tippelaar wenst iedereen veel wandelplezier!
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Afspraken:
Verzamelpunt voetbalveld VV Klazienaveen
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Per school/groep/individu haalt één persoon (Begeleider/Individuele)
de startbewijzen op uit de kantine van FC Klazienaveen Jeugd en
zorgt ervoor dat alle begeleiders van alle groepen van zijn/haar
school een startbewijs krijgen.
Dit startnummer komt overeen met de nummers op de bordjes op
het veld. Dit is de plek waar de kinderen zich verzamelen.
De Starttijden zijn als volgt: 15 KM om 17.45, 10 KM om 18.00 en 5
KM om 18.15. Dit geldt voor alle avonden.
Begeleiders zijn uiterlijk om 15 minuten voor aanvang van de
starttijd aanwezig. (Let op vertrekkende groepen)
Kinderen melden zich op het veld bij hun begeleider(s).
De begeleiders zijn verantwoordelijk voor de kinderen.
De kinderen blijven op het veld, dus NIET op de tribune en NIET in
de dug-outs of doelen.
De begeleider/individu kan op vertoon van startbewijs (Het aantal
wat op het startbewijs staat) versnaperingen ophalen die aangeboden
worden door de sponsoren. Hij of zij deelt die vervolgens uit aan de
groep, zodat na de start iedereen door kan lopen.

Begeleiding
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Maximaal 2 begeleiders per 10 kinderen, maximaal 6 begeleiders per
groep. Voor de groepen 1 en 2 geldt maximaal 1 begeleider per kind.
Er loopt altijd 1 begeleider voorop en 2 begeleiders achteraan, de
kinderen blijven er tussenin.
Begeleiders lopen altijd aan de buitenkant van de groep.
Alle begeleiders dragen gele veiligheidsvestjes.
De kinderen lopen 2 aan 2 en blijven in de rij lopen. De begeleiders
zien hierop toe.
Let op dat er geen gezelschapslopers meelopen, dat is verwarrend
voor de kinderen.
Als een kind moet plassen, gaat er altijd een begeleider mee.
Begeleiders roken niet tijdens het lopen (dat kan tijdens de pauze en
na afloop).
LET OP!!! Individuele kinderen tot en met 12 jaar, hebben nog steeds
een begeleider nodig. Dit i.v.m. veiligheid, en te zorgen dat iedereen
veilig thuiskomt. De organisatie kan op geen enkele wijze
verantwoordelijk worden gesteld als er een incident plaats vindt. (Het
is geheel op eigen risico van de ouders.)
Probeer het telefoongebruik te beperken. Niet bellen en geen sociale
media, daarvoor is de pauze.
Foto’s maken mag, maar let op de privacy, geen herkenbare
gezichten en geen namen op sociale media plaatsen.
Ook tijdens de pauze zijn de begeleiders verantwoordelijk voor het
gedrag van de kinderen.
Neem als begeleider een plastic tas/vuilniszak mee voor het afval
onderweg, laat geen afval slingeren op straat.
Houd de verkeersregels tijdens het lopen in acht. De groep loopt
rechts van de weg, tenzij anders aangegeven.
Volg de instructies van de verkeersregelaars op, zij staan er voor
ieders veiligheid.
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16.

17.

18.

19.

20.

Geen illegale deelnemers. De organisatie constateert elk jaar een
aantal illegale deelnemers (deelname zonder ervoor te betalen). De
organisatie betreurt dit ten zeerste en vraagt deze wandelaars zich
toch te laten inschrijven. Het organiseren van een wandelevenement
kost veel geld en mankracht. Ook zijn de illegale wandelaars niet
verzekerd in het geval er een ongeluk mocht plaats vinden.
De wandelaar is zelf verantwoordelijk voor de opgave van de correcte
medaille. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld
voor verlies of diefstal van een medaille. Indien een wandelaar toch
een andere medaille wenst, kunt u op donderdag na terugkomst
terecht bij de startlocatie.
Per school, groep en/of woonvorm wordt er 1 startkaart per afstand
verstrekt met daarop het totaal aantal deelnemers. Individuele lopers
hebben hun individuele startkaart. Bij vermissing van deze kaart
wordt u verzocht z.s.m. contact op te nemen met de organisatie. Een
nieuwe kaart wordt dan verstrekt tegen betaling van € 5,00.
De Soundbar is niet toegestaan tijdens de gehele Avond4Daagse. Dit
is door de organisatie en scholen besloten. Dit i.v.m. met eventuele
misdragende en discrimineerde teksten in muziekliedjes. We zouden
het erg op prijs stellen dat deze regel opgevolgd wordt. Bij
onaangenaam gedrag van een of meerdere wandelaars of hun
begeleiders wordt de school, groep en/of woonvorm hierop
aangesproken. Bij herhaaldelijk onaangenaam gedrag van een
wandelaar of begeleider loopt de school, groep en/of woonvorm risico
om te worden geschorst van deelname.
Scholen, groepen en/of woonvormen worden verzocht zoveel
mogelijk in dezelfde kleur kleding te starten/lopen. Herkenning en
overzichtelijkheid zijn hiermee gewaarborgd. U kunt hierbij denken
aan T-shirts, petten, vlaggen, naamborden o.i.d. Begeleiders dienen
duidelijk herkenbaar te zijn.
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Afspraken:
Ouders
1.
2.
3.
4.

Geef uw kind niet te veel snoep, chips en drinken mee. Zeker geen
energiedrankjes!
Kom op tijd, zodat de groep op tijd kan vertrekken. In verband met
de vele wandelaars kan er niet gewacht worden op kinderen die te
laat zijn.
Geen paraplu’s of buggy’s mee, dat is gevaarlijk en hinderlijk voor de
rest.
Zorg dat uw kind een telefoonnummer bij zich heeft, waarop we u
kunnen bereiken in geval van nood.

Na afloop
1.
2.

Iedereen loopt terug naar het voetbalveld. Kinderen melden zich af
bij hun begeleiders, daarna mogen de kinderen pas naar huis. De
begeleiders blijven op het veld totdat het laatste kind is opgehaald.
De begeleiders zorgen ervoor dat de startkaarten na binnenkomst
weer ingeleverd worden bij de kantine van VV Klazienaveen.

Slotavond
1.
2.
3.

Eén persoon (Begeleider) haalt voor de hele school/ groep de
medailles op uit de kantine van VV Klazienaveen en deelt deze uit aan
de begeleiders. De begeleiders delen ze uit aan de kinderen.
De Medailles worden pas vrijgegeven als alle wandelaars op het veld
zijn en het laatste muziekkorps is uitgespeeld.
De begeleiders zorgen ervoor dat het veld schoon wordt
achtergelaten, er staan containers op het veld.

Calamiteiten
1.
2.
3.
4.
5.

Bij een calamiteit (slecht weer) beslist WSV de tippelaar wat er moet
gebeuren, de veiligheidscoördinator stelt uw contactpersoon op de
hoogte
Per school is 1 contactpersoon aangewezen als Calamiteiten
coördinator. Deze gegevens zijn bekend bij de veiligheidscoördinator.
In geval van een calamiteit dienen de instructies van de
verkeersregelaars en/of de organisatie direct te worden opgevolgd.
Discussie hierover is niet mogelijk.
Blijf in alle gevallen rustig en zorg ervoor dat de kinderen rustig
blijven zodat iedereen zonder problemen terugkomt.
Neem niet zelf initiatieven. Als u moet afwijken van de instructies stel
dan altijd de veiligheidscoördinator op de hoogte. Hij/Zij kan bepalen
wat u moet doen.
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