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Engagement van de DC

Engagement van de DC

Ik, _________________________________________________ DC van ______

Ik, _________________________________________________ DC van ______

_______________________________________ (district)heb met de groeps-

_______________________________________ (district)heb met de groeps-

leid(st)er (en eventueel ook met de takleiding) het gesprek over de kampvoor-

leid(st)er (en eventueel ook met de takleiding) het gesprek over de kampvoor-

bereiding geëvalueerd. Ik heb er vertrouwen in dat hij/zij de kampvoorberei-

bereiding geëvalueerd. Ik heb er vertrouwen in dat hij/zij de kampvoorberei-

ding goed heeft begeleid en dat het kamp goed is voorbereid. De voorbereiding

ding goed heeft begeleid en dat het kamp goed is voorbereid. De voorbereiding

voldoet daarenboven aan alle formele vereisten.

voldoet daarenboven aan alle formele vereisten.

datum

datum

handtekening

handtekening

Kies hier als groepsleiding minimum 5 vragen uit als richtlijnen voor een gesprek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Is er een zichtbare neerslag van de kampvoorbereiding waar je het samen over eens bent?
Hoe zijn de leden betrokken bij de kampvoorbereiding? Is het iets gezamenlijks, iets van ons, of wordt het een kant-en-klaarkamp van de leiding voor de leden?
Is er voor het kamp enig contact geweest met de ouders?
Heb je je kamp geïnspireerd op het oude vertrouwde, of heb je nieuwe, frisse inspiratie gezocht: in een jeugdboek, een verhaal,
de kampomgeving,…?
Is er een gezond, evenwichtig menu samengesteld?
Heb je de foeriers gekozen om hun kunde (aankoop, organisatie, bereiding) of om iets anders?
Hoe zorg je voor elementaire hygiëne op kamp?
Om welke redenen heb je precies deze kampplaats gekozen? Heb je alleen naar praktische redenen gekeken (nabijheid van
winkels, bereikbaarheid, …), of heb je ook naar een boeiende, uitdagende omgeving gezocht?
Is je kamp eivol geprogrammeerd, of heb je ook rust ingebouwd: tijd om te praten, te zitten, te wandelen, om keitjes in het water
te gooien of zomaar een spel te laten ontstaan? Zal je voor die dingen afwijken van het programma?
Maken de dagdagelijkse klussen mee de charme uit van je kamp of beschouw je het als een noodzakelijk kwaad?
Ben je je bewust van de milieu-implicaties van een kamp? Kies je de producten, vervoermiddelen ,…milieuvriendelijk? Pas je je
aan de natuurlijke omgeving aan?
Ben je echt geïnteresseerd in het kamp van je leden, of meer in het kamp onder jullie drieën of vijven, met de leiding?
Doe je echt spannende, genietvolle dingen in het donker? Of kom je op niks beters dan de duizend-en eenste ontvoering en wat
schrikeffecten? Streef je naar een sfeervolle totemisatie?
Weet je hoe je de kleine dramaatjes op kamp tactvol gaat opvangen: bedplassers (extra slaapzakken), verdrietjes (gebroken
harten), …? Heb je genoeg persoonlijk contact met je leden om dat te kunnen , vind je?
Weet je van iedereen of hij/zij meegaat? En ken je van de thuisblijvers de reden?
Zijn er vooraf afspraken gemaakt over gebruik van alcohol en andere drugs? Is er hiervoor een drugbeleidsplan opgemaakt?
Gelden deze afspraken voor leden en leiding?

Als districtscommissaris aan de slag met het kampvisum? Raadpleeg de onthaalbrochure voor DC’s.
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Engagement van de leidingsploeg

Engagement van de leidingsploeg

Wij, ______________________________ - leiding (naam van de tak) van

Wij, ______________________________ - leiding (naam van de tak) van

_______________________ (groepsnaam + nr) organiseren samen met

_______________________ (groepsnaam + nr) organiseren samen met

____ (aantal deelnemers, taknaam) een kamp te _________________ (land)

____ (aantal deelnemers, taknaam) een kamp te _________________ (land)

_________________ (gemeente / provincie / streek) van _________________

_________________ (gemeente / provincie / streek) van _________________

tot _________________ .

tot _________________ .

We hebben ons kamp goed voorbereid. We willen dat het boeiend wordt voor

We hebben ons kamp goed voorbereid. We willen dat het boeiend wordt voor

iedereen. En we willen onze inspanning volhouden.

iedereen. En we willen onze inspanning volhouden.

voornaam

voornaam

naam

naam

datum

datum

handtekening

handtekening

21-jarige die gedurende het hele kamp aanwezig is

21-jarige die gedurende het hele kamp aanwezig is

voornaam

voornaam

naam

naam

geboortedatum

geboortedatum

handtekening

handtekening

Engagement van de groepsleid(st)er

Engagement van de groepsleid(st)er

Ik, ______________________________________ (naam), heb met de

Ik, ______________________________________ (naam), heb met de

____________________ -leiding (naam van de tak) een gesprek gehad over

____________________ -leiding (naam van de tak) een gesprek gehad over

de kampvoorbereiding aan de hand van minimum vijf vragen uit de boven-

de kampvoorbereiding aan de hand van minimum vijf vragen uit de boven-

staande lijst. Ik heb er vertrouwen in dat de leidingsploeg het kamp goed heeft

staande lijst. Ik heb er vertrouwen in dat de leidingsploeg het kamp goed heeft

voorbereid.

voorbereid.

datum

datum

handtekening

handtekening

vervolg - deze bladzijde omslaan

