Ministerie van Vrede en Welzijn

Datum:
Betreft: Verordening Jotapocalyps Overlevings- Survival- en Trainingsinstrumentarium
Versienummer: JCAO20 – 0000 – 0001

Landgenoten,
In naam van zijne excellentie, de Minister van Vrede en Welzijn, verordenen wij elke
deelnemende groep één (1) eigen Jotapocalyps Overlevings- Survival- en
Trainingsinstrumentarium (J.O.S.T.I.) te assembleren, welke bij aanvang van de Jotapocalyps
aanwezig en gereed dient te zijn. In dit schrijven vindt u specificaties voor uw J.O.S.T.I. Deze
specificaties zijn dwingend van aard tenzij gesproken wordt over advies.
Bij aanvang en tijdens de Jotapocalyps zal uw J.O.S.T.I. op deze specificaties beoordeeld
worden.
Doel J.O.S.T.I.
Het doel van de J.O.S.T.I. is u en uw team een grotere overlevingskans te geven tijdens de
Jotapocalyps. Een grotere overlevingskans is in uw voordeel bij het behalen van de aanstaande
glorieuze overwinning.
Doel specificaties J.O.S.T.I.
Conform art. 341 lid e van het Wetb. van Arbeidswelzijn (WvAW) en de bijbehorende
Ministeriële Regeling van Arbeidswelzijn (RvAW) dient uw J.O.S.T.I met de volgende
specificaties te worden geassembleerd.
Specificaties transport en gewicht
U dient uw J.O.S.T.I te kunnen transporteren van post naar post. Wij adviseren u er rekening
mee te houden dat een postlocatie zowel binnen als buiten kan zijn, op een vlakke droge of
juist ruwe natte ondergrond, op een begane grond of juist drie trappen omhoog.
Het totale gewicht van uw J.O.S.T.I (inhoud plus de behuizing) mag de 25 kilogram niet
overschrijden.
Specificaties J.O.S.T.I., behuizing
Uw J.O.S.T.I is een afgesloten geheel, welke, indien noodzakelijk, snel geopend kan worden
en weer afgesloten kan worden.
Uw J.O.S.T.I heeft minimaal zes zijdes. Op elke zijde is uw teamnummer duidelijk te lezen.
De cijfers van uw teamnummer zijn tussen 10 cm en 11 cm hoog en tussen de 5 cm en 10 cm
breed. De cijfers van uw teamnummer zijn zwartgekleurd (RAL 9005) tegen een gele
achtergrond (RAL 1026). Uw teamnummer zal u, door de daartoe bevoegde ambtenaren, tijdig
worden toegewezen.
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De buitenafmetingen van uw J.O.S.T.I zijn maximaal:
-

40 cm lang
30 cm breed
25 cm hoog

Het staat u vrij in het kiezen van het materiaal waarvan u uw J.O.S.T.I vervaardigt. Wel
adviseren wij u rekening te houden met elk mogelijk scenario (slag en stoot incidenten, water,
brand, radiatie, aanvreting door wilde dieren, etc.) bij het kiezen van het materiaal van de
behuizing.
Afgezien van de verplichte teamnummering bent u vrij om andere markeringen dan wel
kleurschakeringen aan te brengen aan uw J.O.S.T.I. Wij adviseren u hierbij rekening te houden
met de mogelijkheid uw J.O.S.T.I terug te kunnen vinden in een donkere omgeving.
Specificaties J.O.S.T.I., inhoud
Uw J.O.S.T.I bevat een minimum van 16 verschillende artikelen te weten:
-

Eén artikel om mee te knippen.
Eén plakkerig artikel.
Eén artikel welke u in staat stelt een fietsband te repareren.
Eén artikel om de tijd mee te doden.
Eén artikel ingeblikt en ongeopend rantsoen, zonder wikkel of andere markeringen.
Negen artikelen die u en uw team onmisbaar achten in een apocalyptisch scenario.
Eén artikel dat u onmisbaar acht en die door andere teams niet is toegevoegd aan hun
J.O.S.T.I..
Eén artikel die voor anderen herkenbaar refereert aan uw groep, maar niet uw
groepsnaam, groepslogo of teamnummer toont.

Deze 16 artikelen zijn ten alle tijden aanwezig in uw J.O.S.T.I, tenzij een daartoe bevoegd
persoon (herkenbaar aan hun grijze das) u toestemming geeft deze artikelen buiten uw
J.O.S.T.I. om te vervoeren.
Nota Bene:
-

-

-

Adviseren wij u nogmaals goed te beseffen dat u de inhoud van de J.O.S.T.I. meedraagt
naar een jotapocalyptisch scenario, waar het nog maar geheel de vraag is of u of de
J.O.S.T.I. deze zonder schade aan lijf en goed zal overleven. Overweeg daarom geen
artikelen aan de J.O.S.T.I. toe te voegen welke u niet wilt verliezen.
Wijzen wij er op dat zelfs tijdens een jotapocalyptisch scenario de wetgeving met
betrekking op wapens en munitie voor iedereen geldig is. circulaire wapen en munitie;
wapenwet.
In het geval dat het ministerie aanvullende voorwaarden stelt aan het hierboven
genoemde zal dit middels een schrijven bekend worden gemaakt en onmiddellijk
ingaan. Dit schrijven zal op www.jc20.nl gepubliceerd worden.

Landgenoten, op naar een snelle en totale overwinning!
Minister van Vrede en Welzijn,
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