
•reisleiders gevraagd•

De HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugdbond) is een landelijke jongerenorganisatie. Wij organise-

ren activiteiten met en voor jongeren, geven advies en hulp aan clubs, verenigingen en aan jeugdwer-

kers die het jeugdwerk rond de Bijbel in de gemeente bevorderen. Eén van de vele activiteiten die de 

HGJB organiseert zijn de vakanties. Voor deze vakanties zijn wij op zoek naar enthousiaste reisleiding 

die de vakanties willen begeleiden.

WIE IS DE HGJB?

WIE GAAN ERMEE
De vakanties zijn bedoeld voor kinderen, tie-ners en jongeren in de leeftijd van 8 t/m 25 jaar. Tijdens de vakantie krijgen de deelnemers volop de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en nieuwe vrienden te maken. 

M

I WAT EN HOE DOE IK 
ALS REISLEIDING? J

a leiding kunnen geven aan een groep kinderen, tieners of jongeren
a kunnen functioneren in een groep van 2 tot 6 reisleidinga creatieve ideeën en organisatietalent hebben om een programma in elkaar te zetten
a inventief zijn om onder alle omstandigheden voor oplos-singen te kunnen zorgen
a het een uitdaging vinden om de kinderen, tieners en jon-geren ‘bagage’ vanuit de Bijbel mee te gevena het leuk vinden om voor een groep te staana verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen richting de HGJB en de ouders van de deelnemers
a vanuit een christelijke levensovertuiging in de wereld staana minimaal een week beschikbaar willen stellen voor het werk van de HGJB
a van harte instemmen met de grondstelling van de HGJBa er voor willen gaan!

WIJ ZIJN OP 
ZOEK NAAR 
MENSEN 
DIE...

P
JJJ

Iedere dag worden er activiteiten georganiseerd waaraan 
de deelnemers mee kunnen doen. Soms zijn de activitei-
ten door de HGJB al geregeld, maar vaak is het de taak 
van de reisleiding om dit ter plekke te regelen.
Er wordt iedere dag bij een Bijbels thema stilgestaan naar 
aanleiding van de HGJB-Vakantieliturgie. Het is de be-
doeling dat je de deelnemers hierbij betrekt. Op zondag 
bezoeken jullie een lokale kerkdienst of als dit niet mo-
gelijk is organiseer je als reisleiding een eigen samen-
komst. Jij maakt deel uit van een team dat de HGJB voor 
iedere vakantie samenstelt. Het team geeft op een goede 
en verantwoorde wijze leiding. Je draagt de verantwoor-
delijkheid voor de groep en het programma. Bij de sa-
menstelling van het team proberen we zoveel mogelijk te 
letten op leeftijd, ervaring en verdeling man/vrouw.



KINDERVAKANTIES BINNENLAND-
EN BUITENLAND

18- VAKANTIES-

De reisleiding van onze kindervakanties 
(8 t/m 12 jaar):

• is minimaal 18 jaar en organiseert, met een team, een actief 
programma
• werkt op een gevarieerde manier een bijbels thema uit, aan de 
hand van de  HGJB-Vakantieliturgie
• weet van aanpakken
• houdt van kinderen

Een teamleider:
• Is minimaal 23 jaar
• Geeft leiding aan een heel diverse groep kinderen
• Geeft leiding aan het team
• Draagt verantwoordelijkheid en durft beslissingen te nemen

De reisleiding van onze tiener- (13 t/m 15 jaar) en 
jongerenvakanties (16 t/m 19 jaar):

• Is minimaal 20 jaar
• Zorgt voor een gevarieerd programma
• Bereidt de liturgie voor aan de hand van de HGJB-
Vakantieliturgie (iedere dag komt de liturgie ook meerdere 
malen terug in bijbellezen bij de maatlijden, stille tijd, 
dagsluiting e.d.)
• Vindt het een uitdaging om een week met tieners en 
jongeren op te trekken

De reisleiding van onze 18+ vakanties:

• Is minimaal 23 jaar
• Organiseert activiteiten
• Geeft tips en ideeën om de vakantie zo leuk mogelijk te maken
• Hoeft de deelnemers niet meer de hele dag te vermaken
• Organiseert voor vertrek een preünie (een moment om elkaar te ontmoeten en ideeën over de 
vakantie met elkaar te delen, zodat het groepsgevoel ook in deze vakanties aanwezig kan zijn)
• Vindt het een uitdaging om de deelnemers in de vrijheid een zo leuk mogelijke vakantie in 
groepsverband te geven.

Deze vakanties hebben een geheel eigen opzet. Het is een groepsvakantie, maar met een ander 
karakter dan onze andere vakanties. Bij deze vakanties kiezen de deelnemers nog steeds bewust 
voor een vakantie met een groep jongeren, maar tegelijkertijd meer individuele vrijheid. Er zijn 
geen corveegroepen. Iedereen is vrij om zelf eten te kopen en te bereiden of uit eten te gaan. Wij 
gaan uit van een zekere mate van zelfstandigheid. 

•reisleiders gevraagd•
REFERENTIES 
Van nieuwe reisleiding is het belangrijk dat wij referenties na 
kunnen gaan. Bij opgave van jouw kant dient de referent dit 
formulier rechtstreeks naar de HGJB terug te sturen. 

De referent is iemand die jou kent vanuit de gemeente waarbij 
je bent aangesloten. Denk bijv. aan predikant, jeugdouderling, 
leidinggevende in het jongerenwerk. Niet in aanmerking komen 
familieleden en persoonlijke vrienden.

Als je enthousiast bent geworden van het bovenstaande, wacht 
dan niet langer en meld je vandaag nog aan via onze website 
www.hgjb.nl. Je ontvangt daarna van ons een uitnodiging voor 
een intakegesprek. Na dit gesprek hoor je van ons of wij je als 
reisleiding kunnen plaatsen op één van de HGJB-Vakanties.

We zien je reactie graag tegemoet!

ALGEMENE VOORWAARDEN

De eerste stap nadat je je hebt aan-
gemeld als reisleiding is een in-
takegesprek (een kennismakings-
gesprek tussen jou en de HGJB).
Verder wordt je verwacht bij de uit-
zenddienst die in juni wordt georgani-
seerd.

VAKANTIES@HGJB.nl


