
 

 

Hoofdhelden Weekend 

Dag Hoofdanimatoren (in spé), 

 

Vorige zomer waren jullie actief als Hoofdanimator bij Jonge Helden of jullie gaan komende zomer 

mee als (stagiair)Hoofdanimator op een Jonge Helden initiatief! Ter voorbereiding van de komende 

zomer (en het VBW) komen we graag met jullie samen.  

 

Daarom nodigen we jullie graag uit op het HA-weekend , van vrijdag 14 februari tot zondag 16 

februari 2020 in Jeugdverblijf de Karmel in Brugge.   

5 goede redenen om aanwezig te zijn:  

- #Koersbepaling: We geven richting aan de vakantie-initiatieven van zomer 2020.  

- #Uitwisseling: Je kan tips en trucks uitwisselen met andere hoofdanimatoren over je 

engagement 

- #samenhorigheid: Dit is het ideale moment om alle andere hoofdanimatoren nog eens terug 

te zien  

- #Ontspanning: een heel weekend samen de zot uithangen met je Jonge Helden vrienden 

- #Inspiratie: Samen nieuwe dingen leren en uitproberen  

Hieronder vind je het volledige programma van het weekend. 

 

  Vrijdag 14/02 
UUR ACTIVITEIT 

19.00 – 20.30 Onthaal  
Aankomst op de Karmel en tijd om je te installeren.  
 
Creëer je personage  
Maak je eigen personage waarin jij het HA weekend wil beleven en stel 
“jezelf” voor aan de andere aanwezigen.  

20.30 – 21.00 State of the Union  
Wat heeft de vakantiedienst mee genomen uit de evaluaties van vorige 
zomer. Waarmee gaan we aan de slag en wat mogen jullie van ons 

21.00 – 22.30  Rode draad party 
Nu iedereen zijn eigen personage heeft ontwikkeld, is het tijd om na te 
denken over een rode draad waarin elk personage aan bod kan komen.  
We stellen samen onze rode draad op voor de rest van het weekend  

22.30 - … Zelf in te vullen  
Gezelschapspelletjes/feestje/gezellig babbelen 



 

 

Zaterdag 15/02 
UUR ACTIVITEIT 

08.00 – 09.00 Ontbijt 
Samen eten, mjam mjam mjam  

9.30 – 12.30 Hoofdhelden United 
Goede communicatie is de essentie van alles! Ook op speelweek. Binnen 
diverse groepsopdrachten leren we samen werken als een (h)echte groep  
en ontdekken we wat we zelf belangrijk vinden in een samenwerking. 
Wedden dat deze inzichten ook van pas komen wanneer je straks met je 
team moet samenwerken op het VBW?  

12.30 – 14.00 Middagmaal  
Samen eten, mjam mjam mjam 

14.00 – 16.00 Vrijwilligersbeleid Jonge Helden + functieprofielen  
Jonge Helden vernieuwde in 2020 haar vrijwilligersbeleid. Deze 
verandering heeft implicaties voor de verwachtingen die vasthangen aan 
bepaalde functies binnen de vakantiedienst, zoals bijvoorbeeld voor de HA 
zelf.  
 
We bekijken samen het afgelegde traject en de uitkomsten hiervan. Hoe 
kunnen we deze samen vertalen naar de vakantiedienst? Wat verwacht 
Jonge Helden van de hoofdhelden? Wat mag jij als Hoofdheld van je team 
verwachten?  

16.00 – 16.30 Vier uurtje  
Mjam mjam mjam  

16.30 – 18.30  Start-to-VBW 
Joepie, het VBW staat voor de deur! We overlopen samen het programma 
van het VBW en bekijken wat er op welke momenten van jouw als HA 
verwacht word.  
 
Er is ruimte om tips en tricks uit te wisselen en om samen na te denken 
over hoe je op een kwalitatieve manier met je team kan werken.  

18.30 – 20.00 Avondmaal  
Samen koken en eten, mjam mjam mjam  

20.00 – 22.00 Talentenestafette 
Waaruit haal ik mijn energie en hoe kan ik mijn talenten inzetten als HA?   
We staan stil bij het begrip talent en bedenken hoe we deze naar boven 
kunnen laten komen binnen ons team.  

22.00 - …. Zelf in te vullen  
Gezelschapspelletjes/feestje/gezellig babbelen  

 

  



 

 

 

Zondag 16/02 
UUR ACTIVITEIT 

08.00 – 09.00 Ontbijt 
Samen eten, mjam mjam mjam  

9.30 – 12.30 Checklist rode draad 
Als echte Jonge Helden maken we graag werk van een leuke rode draad. 
Waaraan moet een rode draad voldoen om Jonge Helden proof te zijn? 
 
Brainstorm thema materiaal  
Jonge Helden zet dit jaar harder in op de thema’s. Om deze extra kracht 
bij te zetten investeren we graag in kwaliteitsvol, duurzaam thema 
materiaal dat verschillende jaren gebruikt kan worden. Jouw input is 
welkom!  

12.30 – 14.00 Middagmaal  
Samen eten, mjam mjam mjam 

14.00 – 15.00 Opkuis en samen afronden  

 

 


