
Huishoudelijk reglement jeugdbrandweer Bommelerwaard 
 
1. Jeugdbrandweer moet vooral leuk zijn (ook voor de leiders), we communiceren dus met 

elkaar op normale toon en met respect voor ieder individu. 
2. We hebben respect voor elkaars eigendommen en die van de gemeente (brandweer) 
3. Het is niet verboden om een mobiele telefoon bij je te hebben, echter het gebruik tijdens 

de oefenavonden is wel verboden. Eventuele schade aan mobiele telefoons ed. wordt 
niet vergoed door onze verzekering en ook niet door de jeugdbrandweer, regio of 
gemeente. 

4. Het is jeugdleden niet toegestaan om zonder toestemming in voertuigen te komen en 
materialen te gebruiken anders dan van de jeugdbrandweer. 

5. Men komt niet ongevraagd in de kantine.  
6. In de kantine is het verboden voor brandweerpakken en laarzen. 
7. Als we in de kantine zijn dan komen we zeer zeker niet achter de bar tenzij gevraagd 

wordt om even te helpen. 
8. We gedragen ons in de kantine als normale mensen en ruimen op als we rommel maken 
9. Er wordt niet gerookt tijdens oefenavonden 
10. Jeugdbrandweer Bommelerwaard volgt de wet en dit betekent dat er vanaf 1 januari 

2014 geen alcohol  wordt verstrekt aan jeugdigen onder de 18 jaar 
11. Drugsgebruik wordt niet getolereerd 
12. Er wordt niet gediscrimineerd, op ras, aard, uiterlijk, leeftijd of verstandelijke vermogens 
13. De kleedruimte van de jeugd wordt netjes gehouden, het staat de leiding vrij om 2 

mensen aan te wijzen die na de oefenavond de kleedruimte uitvegen en opruimen 
14. We zorgen goed voor onze kleding, als er stukken aan zijn melden we dit. 
15. Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de leiding van de jeugdbrandweer. 
16. In aanraking komen met de politie omtrent de volgende zaken: Vandalisme, openlijke 

geweldpleging, brandstichting, drugs gebruik, alcohol misbruik zijn reden voor de leiding 
van de jeugdbrandweer om een jeugdlid te verwijderen van de jeugdbrandweer. 

17. Indien je het interessant vindt om bij een ongeval of brand te gaan kijken en je wilt foto’s 
maken is dit toegestaan. Het is niet toegestaan om deze foto’s te verspreiden via de 
social media (twitter, facebook, hyves e.d.) 

 
 
Overtredingen van dit reglement leveren waarschuwingen op. Een aantal kleine 
waarschuwingen levert een gele kaart op. Drie gehele kaarten levert een maand schorsing 
op. Als hierna nog een gele kaart gehaald wordt binnen het seizoen zal het jeugdlid 
verwijderd worden van de jeugdbrandweer. 
De leiding  van de jeugdbrandweer houdt zich het recht voor om bij bepaalde overtredingen 
direct een schorsing op te leggen. Een en ander zal altijd plaats vinden na hoor en 
wederhoor. Bij het verkrijgen van een gele kaart zullen de ouders van het betreffende 
jeugdlid worden gewaarschuwd omtrent het gedrag van zoon of dochter. 


