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is. Onbekende oorden, nieuwe mensen, vreemde gewoontes en een andere kijk op scouting: een
kamp in het buitenland heeft heel wat te bieden.

Soorten kampen in het buitenland

15

Bovendien is het een ideale kans om te verkennen, ontdekken, ontmoeten, leren en natuurlijk ook

Vervoer

16

genieten. In het buitenland kan je een andere cultuur spelenderwijs leren kennen. Wees dus niet

Budget & financiën

18

enkel een toerist, maar beleef een land ook. Probeer in contact te komen met de lokale (scouts)

Verzekeringen

20

bevolking. Dompel je onder in een andere wereld die vol verrassingen zit. Weet dat je daarvoor niet

Administratie

22

naar een ander continent moet: binnen Europa vind je eigenlijk alles.

Bestemming

24

Programma & inhoud

26

Voor het kamp is overleg erg belangrijk. Vraag aan de leden wat zij verwachten, want het is hun

Trektochten

28

kamp. Dit visum is een werkmiddel dat de verschillende stappen van de organisatie overloopt.

Akabe

31

De creatieve toets kunnen jullie zelf toevoegen.

Uitwisseling & projecten

32

Checklist

34

Handige links

36

Noodsituatie

37

Missie

38

Kampengagement
Colofon
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TIJDSLIJN

GEEN BUITENLANDS KAMP ZONDER VOORBEREIDING. WERK STAP
VOOR STAP, MAAND NA MAAND AAN JE SUPERKAMP EN MAAK HET ZO
MINDER ZWAAR.
STEL SAMEN MET DE LEDEN EEN PLANNING OP OM HET KAMP TE
ORGANISEREN. ZET HIERIN ZEKER DE KASACTIES EN INFOMOMENTEN.
VERTREK EVENTUEEL BIJ DEZE TIJDSLIJN.

September

Oktober

November

December

Wilde
ideeen, ruwe
planning

Welk kamp?

Waarheen?

Bij de start van het
jaar stel je een ruwe
jaarplanning op die
je bespreekt met
je leden. Wilde
ideeën rem je
voorlopig
niet af, inspiratie
komt van overal.

Het soort kamp is
belangrijker dan de
bestemming en er
zijn meer mogelijkheden dan je denkt.
Als je kiest voor een
uitwisseling of project,
zoek dan tijdig naar
subsidies. Je moet de
aanvragen vaak lang
op voorhand indienen.

Als het soort kamp
bepaald is, kan je op
zoek naar bijpassende
bestemmingen. Toets
regelmatig af of de
ouders akkoord gaan
met de plannen om
conflicten later te
vermijden.

Knopen
doorhakken,
centen
zoeken en
kamp
registreren

Zie hoofdstuk
“Algemeen” p. 8

Zie hoofdstuk
“Soorten Kampen”
p. 15

Zie hoofdstuk
“Bestemming” p. 24

Kies samen een
bestemming waar
iedereen in de mate
van het mogelijke
tevreden over is. Stel
een budget op en
registreer je kamp op
scoutsengidsenvlaanderen.be/
kampregistraties/
toevoegen

Zie hoofdstuk “Budget
& financiën” p. 18
Zie hoofdstuk
“Administratie” p. 22
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Januari

Februari

Vervoer en Internationale
verzekeringen
extras

Informeer je
over wat wel en niet
verzekerd is in het
buitenland. Denk na
over het transport
naar je bestemming
en tijdens het kamp.

Zie hoofdstuk
“Vervoer” p. 16
Zie hoofdstuk
“Verzekeringen” p. 20

Maart

April

Mei

Juni

Juli

Augustus

Gezocht:
inhoud

Formaliteiten
&
administratie

Materiaal

Puntjes
op de i

Maak dat
je weg bent

Nagenieten
&
evalueren

Een uitwisseling
met andere scouts
tijdens het kamp is
een tof extraatje.
Het levert misschien
een leuke en/of
gratis kampplaats en
activiteit op.

Je kamp krijgt
vorm, maar hoe vul
je de dagen? Ook een
buitenlands kamp
heeft een programma
nodig. Betrek de leden
zeker bij dit deel van
de planning.

Zie hoofdstuk
“Uitwisseling en
projecten” p. 32

Zie hoofdstuk
“Programma en
inhoud” p. 26

Update de
kampregistratie
en verzamel
de individuele
steekkaarten en
toestemming van
de ouders. Stop de
documenten die mee
moeten op kamp
alvast in een map.
Stel je concrete
plannen voor op een
infoavond voor de
ouders.

Breng de EHBO in
orde en verzamel het
materiaal.
Controleer de
regelgeving van je
bestemming, zodat je
niet voor verrassingen
komt te staan.

Zie hoofdstuk
“Algemeen” p. 14

Controleer alles
voor de laatste
keer. Je bent
vertrekkensklaar.

Zie hoofdstuk
“Checklist” p. 34

Inpakken en
wegwezen! Maak van
het buitenlands kamp
een onvergetelijke
ervaring. Veel plezier!

Zie hoofdstuk
“Noodsituatie” p. 37

Na een geslaagd
kamp evalueer je
het kamp met je
leden en vertel je de
kampverhalen tijdens
een fotoavond aan
de ouders (en aan
elkaar). Deel ook je
kampplaatsen met
andere groepen op
buitenlandskamp.be.

Zie hoofdstuk
“Algemeen” p. 9

Zie hoofdstuk
“Administratie” p. 22
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HE T K A MP V I SU M V OOR LE I DI N G , G ROE P SLE I DI N G E N DC

D
A
A
R
D
I
E
L
DEZE
IS ER VOOR ...
WAAROM EEN
+21-JARIGE
MEE OP KAMP?
Vanaf 18 jaar ben je
meerderjarig, maar toch legt
Scouts en Gidsen Vlaanderen de
eindverantwoordelijkheid voor een
kamp bij een +21-jarige. Die moet
het hele kamp aanwezig zijn.

...

EEN BUITENLANDS KAMP IS MEER DAN EEN REIS: HET
GEEFT EEN ANDERE KIJK OP SCOUTING. HET WELSLAGEN
HANGT AF VAN DE BEGELEIDING, DE BETROKKENHEID VAN
LEDEN, DE PRAKTISCHE ZAKEN, DE OUDERS, ...

Het buitenland voor alle takken?
Internationale ervaringen zijn voor elke scout en gids, ongeacht de leeftijd, een meerwaarde. De invulling kan voor zowel jongere
als oudere leden alle kanten op: een pennenbriefactie, een spel in thema van een bepaald land, ….

groepsleiding

De groepsleiding ondersteunt de leidingsploegen. Ze communiceert duidelijk over taken en
verwachtingen en volgt de voorbereiding van een (buitenlands) kamp regelmatig op. Vlak
vooor de kampcontrole overloopt ze de voorbereiding aan de hand van de vragen in het
kampengagement.

...

de districtscommissaris

De dc:
1
Deelt het kampvisum in september uit en licht de werking toe. Spreek meteen ook af
wanneer wat klaar moet zijn. Informeer regelmatig naar de stand van zaken.
2
Controleert ten minste een maand voor het kamp de kampvoorbereiding en geeft zijn
fiat als hij of zij de vragen positief kan beantwoorden:
> Is het kamp grondig voorbereid?
Is er een degelijk programma?
> Gaat er iemand die ouder is dan 21 mee op kamp?
> Zijn de plannen haalbaar en realistisch?
> Is het kamp geregistreerd op de website van Scouts
en Gidsen Vlaanderen?
> Zijn alle formaliteiten in orde (verzekering, visa,...)?
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EEN BUITENGEWOON
KAMP

giver- en jinleiding

Hoeveel inspraak je de leden ook geeft, jij blijft verantwoordelijk voor je buitenlands kamp.
Dit visum inspireert, informeert en helpt je op weg. Door te praten en goed voor te bereiden
haal je meer uit je kamp en verklein je de kans dat er iets misloopt.
Je onderschrijft je verantwoordelijkheid voor het kamp door het kampengagement in te
vullen en te ondertekenen.

...

A LGEMEEN

Kapoenen / Zeehondjes
Kabouters / (Zee)Welpen
Een kamp is voor jongere
leden sowieso een avontuur,
ook als je dicht bij huis blijft.
Je kan het kamp wel internationale toets geven.

TIP
De publicatie Op kamp naar
Chakamaka is een volledig
uitgewerkt kamp voor de
jongste takken in het thema
internationaal.”
scoutsengidsenvlaanderen.
be/publicatie/op-kamp-naarchakamaka

Jonggidsen /
Jongverkenners /
Scheepsmakkers
Als jonggidsen en jongverkenners ontdekken tal van
nieuwe dingen: zelf koken, in
tenten slapen, alleen op tocht
gaan, … Een buitenlands
kamp is dan nog niet nodig.

Gidsen /
(Zee)Verkenners
Voor gidsen en verkenners
is een buitenlands kamp
zinvol, maar niet vaker dan
om de drie jaar. Als groep of
als individueel lid van Scouts
en Gidsen Vlaanderen kan je
ook deelnemen aan georganiseerde internationale
kampen. Een overzicht
vind je op:
scoutsengidsenvlaanderen.
be/evenementen

Jins / Loodsen
Een buitenlands kamp is een
ideale afsluiter van een goed
jaar bij de jins.
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LEIDING EN GROEP
VOOR, TIJDE
NS EN
NA HET KAMP
LEIDING OP
BUITENLANDS
KAMP
Een goede begeleiding op kamp is
cruciaal. Denk met de leidingsploeg
goed na over hoe je het kamp in goede
banen gaat leiden, hoe jullie beslissingen maken, hoe jullie omgaan met
problemen, wat de rol is van foeriers
of chauffeurs…
De ideale verhouding leiding – leden
is bij gidsen, verkenners en jins 1 op 6,
met een minimum van 2 leid(st)ers.

TIP
Bij een gemengde groep zijn er
bij voorkeur zowel mannelijke als
vrouwelijke leiding en foeriers.
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Voor het kamp
Inspraak en betrokkenheid
Een buitenlands kamp schud je niet even uit je mouw. Vertrek van verschillende meningen.
Dat maakt de voorbereiding in het begin chaotisch, maar leidt vaak tot een prachtig resultaat. Hoe meer inspraak en betrokkenheid doorheen het jaar, hoe beter het kamp. Laat
leden mee beslissen over concept, bestemming, periode,…. Dat komt zowel de voorbereiding en financiering als het kamp zelf ten goede. Je vermindert bovendien de druk op de
leiding door je leden mee te laten uitwerken.

Knopen doorhakken
Samen knopen doorhakken doe je vaak in twee fasen:
n

Stap 1: Brainstormen
Laat leden alleen of in kleine groepen brainstormen over hun ideale buitenlands
kamp. In deze fase zijn wilde ideeën de beste.

n

Stap 2: Presentaties
Presenteer en bespreek alle voorstellen. Probeer nog niet
in te gaan op specifieke activiteiten maar focus je op het
concept voor het kamp. Maak als het ware een ruwe schets.
Pas daarna ga je in op locaties, invulling, vervoer,.... Laat
de mening van iedereen aan bod komen en combineer de
realistische elementen uit de voorstellen.

Enkele belangrijke beslissingen:
n
Als leiding:
> Op welke manier gaan
jullie keuzes maken over
het kamp?
> Hoe krijgen jullie
iedereen mee?

Laat je jins elk hun ideale
dag op kamp
beschrijven. Combineer
verschillende elementen
die aan bod
komen tot een plan.

Voor de groep
Welk concept willen we? Welk soort kamp?
		
Zie hoofdstuk “Soorten kampen” p 15.
		 Hoe groot moet het scoutsgehalte zijn?
Hoe vermijd je dat het een toeristische reis wordt?
Wat met rituelen zoals opening, totemisatie,
formaties,…?
> In welk land is je concept mogelijk?
> Hoe lang wil je op kamp?
n
Scouts en Gidsen Vlaanderen stelt een maximumduur
van 14 dagen voor. Bij een langer kamp wordt het
moeilijk om de kwaliteit hoog te houden en wrevel in
de groep te vermijden. (Speel op Veilig, p 72).
> Stel een ruwe versie van het kampprogramma op.
Mix uitwisseling met cultuur en actie.
Zie hoofdstuk “Programma & inhoud” pagina 26.
> Maak een ruwe begroting op. Zie hoofdstuk
“Budget & financiën” p 18.
n

to’s
Laat elk lid 5 fo
jn
zi
bij
die
en
zoek
en.
ideale kamp pass
ers
ied
je
ek
td
on
Zo
verlangens.

Doe een stelling
enspel.
Hoe akkoord ga
an de leden?
‘Op kamp wil ik
vooral
feesten’, ‘Een
kamp is pas
geslaagd als ik
buitenlandse
vrienden heb ge
maakt’, ...

>

Tijdens het kamp

Na het kamp
Brei een duidelijk einde aan het kamp, zoals een gezamenlijk
afscheidsmoment of een laatste groepsfoto. Dat maakt het
afscheid nemen iets gemakkelijker, zeker bij sommige jins
die niet alleen het scoutsjaar maar ook hun scoutscarrière
afsluiten.
Geruime tijd na je buitenlands kamp kan je nog eens samenkomen om terug te blikken.

Evaluatie
Neem bij de voorbereiding en tijdens het kamp voldoende tijd
om te reflecteren en evalueren. Je start hiervoor eventueel
van de vooraf opgemaakte kampplanning. Zo krijg je zicht op
hoe ieder het kamp ervaart en stuur je bij waar nodig.
Na het kamp bekijk je een met uitgebreide evaluatie wat
iedereen er van vond. Een verslag is leuk voor thuisblijvers,
maar ook om bij een reünie terug te blikken op het fantastische kamp.

De groep is lange tijd samen op pad en wie het moeilijk
heeft, heeft niet de mogelijkheid om evenuit de groep te
gaan. Pols geregeld of iedereen zich goed voelt en praat
conflicten zo snel mogelijk uit. Maak regelmatig tijd voor een
groepsgeprek, waarin iedereen beluisterd wordt.

Mensen die lange tijd samen zijn, zoals de leden van een tak,
maken een groepsproces door. Sommigen zijn leiderstypes,
anderen eerder volgers. Een groep gaat creatief om met
spelregels of verzet zich als ze die niet tof vinden.
Een groepsproces heeft verschillende fases. In de realiteit
verloopt het niet altijd even vlot, maar je kan wel inspelen op
wat er gebeurt. Je kan werken aan een gevoel van veiligheid,
waardoor meer leden zich durven laten zien in de groep. Je kan je
groep een duwtje in de rug geven.

Meer info over groepsdynamica op p.39-40 van “In}Leiding”
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VEILIGH

EID EN
REGELGEV
ING

OUDERS &
THUISFRONT
Ouders warm maken voor een buitenlands kamp is belangrijk.
Breng hen samen op een infoavond, geef een stand van zaken
van de voorbereidingen en deel jullie beslissingen.
De wederzijdse verwachtingen van ouders, leden en leiding
moeten duidelijk zijn. Voorzie tijd voor de vragen en stuur
iedereen met een goed gevoel naar huis. Vergeet niet dat je er
met het meest dierbare bezit van een ouder, zijn kind, op uit
trekt.
Inspiratie voor een ouderavond vind je in de brochure Dag
vader, dag moeder, scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/
dag-vader-en-dag-moeder.
Thuisblijvers zijn vaak benieuwd over hoe het gaat op kamp.
Je kan ze op de hoogte houden met een mailtje, blog of
voicemailboodschap, maar communiceer nooit meer met het
thuisfront dan onder elkaar. Beleef vooral veel plezier. Wees
uiteraard wel goed bereikbaar met het oog op een noodgeval.

Basisprincipes in verband met veiligheid vind je in de publicatie Speel op veilig. Kort samengevat handel je als leid(st)er
als een ‘goede huisvader’. Dit betekent dat je de toezichts- en
organisatieplicht ter harte neemt.

TIP…

REGELS OMTRENT
OPA
R
U
E
N
I
L
O
H
ALCO
Elk Europees land heeft regels en sociale normen omtrent
alcohol en het gebruik ervan binnen de jeugdbeweging. Pas
het alcoholbeleid van je groep – hoeveelheid, frequentie en
wat bij overtredingen – dus aan de lokale context aan en zorg
dat iedereen op de hoogte is.

Organisatieplicht
Leiding heeft de wettelijke plicht om zoveel mogelijk gevaren
te voorzien en uit te sluiten. Bij de voorbereiding van een activiteit besteed je dus aandacht aan mogelijke gevaren en neem
je concrete voorzorgen. Als je bijvoorbeeld gaat houthakken,
leer je de givers hoe dat veilig kan, controleer je of de bijlen
niet los aan de steel zitten,…

Toezichtsplicht
Je ziet er actief op toe dat leden zichzelf niet in gevaar brengen. Als verkenners met bijlen spelen, ben je verplicht om in
te grijpen. Als kapoenen in een boom willen klimmen, hou je
een oogje in het zeil.
De regelgeving in het buitenland komt niet altijd overeen met
de Belgische. Op vlak van regels over drankgebruik, tabak,
verkeer, wildkamperen, grenscontroles, … zijn er bijvoorbeeld
grote verschillen. Bekijk voor je vertrekt dus de website van
Buitenlandse Zaken België.

Op de website van diplomatie België vind je
over elk land de meest recente informatie
terug. diplomatie.belgium.be / nl.
Sommige landen, zoals Frankrijk en Ierland,
hebben extra regels voor jeugdkampen.
Controleer op scoutsengidsenvlaanderen.be/
internationaal of dat voor jouw bestemming
het geval is. Let op: dit is aanvullende
informatie. De website diplomatie.belgium.be
raadplegen, blijft noodzakelijk.
Bespreek deze dingen met je leden. Zo kom
je niet voor onaangename verrassingen te
staan.

Richtlijnen Scouts en Gidsen Vlaanderen
over alcohol
Tijdens de activiteiten gedraagt de leiding zich volgens de
regels die gelden voor de leden van haar tak.
Iedere leid(st)er is op elk moment verantwoordelijk voor de
leden die hem/haar zijn toevertrouwd. Dat geldt dus ook als
de leden met iets anders bezig zijn of slapen.
Scouts en Gidsen Vlaanderen adviseert om in gidsenen verkennertakken, met zowel leden jonger als ouder dan 16 jaar, alcohol te verbieden voor alle leden.
In jintakken, waar zowel leden jonger als ouder dan
18 jaar zijn, is het advies sterke drank te verbieden
voor iedereen.

Ook waarden en normen verschillen sterk. In de meeste
landen is het bijvoorbeeld uit den boze om alcohol te drinken
in scoutsuniform. In reisgidsen staat vaak een hoofdstuk over
lokale gebruiken.
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WETTEN EN REGELS
L
O
H
O
C
L
A
D
N
O
R

Alcohol drinken in
uniform is op openbare
plaatsen, cafés en
restaurants not done.
Drinken in het bijzijn
van -16-jarigen is
verboden. Sterke
drank is niet
toegelaten bij de
scouts. Tijdens
internationale kampen
mag geen alcohol
gedronken worden.

Alcohol drinken
op openbare plaatsen,
in het bijzijn van
-18-jarigen of op
plaatsen waar een
-18-jarige zouden
kunnen komen, is
verboden.

IERLAND

LUXEMBURG

LEGENDE
DE WET
BRUIN

ORANJE
GEEL

GROEN
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FINLAND

EGEN

DEN

NOORW

LETLAND

ESTLAND

VER
KON ENIGD
IKRI
JK

Alcohol mag,
maar enkel na de
activiteiten

Alcohol is verboden (consumptie en verkoop)
voor jongeren onder 18.
Sterke drank is verboden voor jongeren onder 20.
Alcohol is verboden (consumptie en verkoop)
voor jongeren onder 18.
Alcohol is verboden (consumptie en verkoop)
voor jongeren onder 16.
Sterke drank is verboden voor jongeren onder 18.

NED

LITOUW

EN

WITD
USLAN

R

ERL

Geen alcohol onder de
16 jaar. Geen sterke
drank onder de 18 jaar.

AND

Alcohol is verboden (consumptie en verkoop)
voor jongeren onder 16.

POLEN

D

AN
DUITSL

LUXEMBURG

FRANKRIJK

TSJECH

IE

OEKRAINE
IJE

FRANKR

K
SLOWA

IJK

IE

MOLDAV

OOSTENRIJK

D

ZWITSERLAN

Alcohol mag,
maar enkel na de
activiteiten.

VEN

ITALIE

PORTUGAL

SPANJE

Scoutsregels van het land.

Alcohol mag, maar
enkel na de activiteiten
en nooit in uniform.

Alcohol is verboden
op de scouts en voor
iedereen in uniform.

POLEN

BELGIE

IE

POR

Alcohol mag,
maar enkel na de
activiteiten.

ROEMENIE

SERVIE

Alcohol mag,
maar enkel na de
activiteiten en nooit
in uniform.

BULGARIJE

O
ENEGR

MONT

MACEDO

NIE

MALTA

ITALIE

Alcohol is verboden
op de scouts en voor
iedereen in uniform.

OOSTENRIJK
Alcohol mag,
maar enkel na de
activiteiten.

MALTA

Alcohol is enkel
toegelaten voor jins
tijdens een activiteit
rond sensibilisering
van alcohol. Daarnaast
is het verboden op
scoutsactiviteiten en
–kampen.

NIE

SLOVENIE

ZWITSERLAND

HONGARIJE

ROEME

KROATIE

TUGAL

SPA
NJE

WITRUSLAND

OEKRAINE

ARKEN

DENEM

SLO

Alcohol drinken in
scoutsuniform is op
openbare plaatsen,
cafés en restaurants
not done. Tijdens
scoutskampen mag
niet gedronken
worden. Leiding mag
alcohol drinken, maar
enkel op activiteiten
zonder leden.

Alcohol is verboden
bij de scouts en voor
iedereen in uniform.

Alcohol is toegelaten

BELGIE

Alcohol is verboden
voor alle leden jonger
dan 16. Jins en leiding
mogen alcohol
drinken.

LITOUWEN

Alcohol mag, maar
enkel na de activiteiten
en nooit in uniform.

LETLAND

NEDERLAND

IERLAND

ESTLAND

Alcohol is verboden bij
de scouts en voor
iedereen in uniform.

ZWE

HONGARIJE

DE REGELS
UITLEG

FINLAND

Alcohol is verboden
bij de scouts en voor
iedereen in uniform.

DUITSLAND

VERENIGD
KONINKRIJK

Alcohol is verboden
voor jongeren onder
17. Voor leiding en
leden ouder dan 17
is alcohol toegelaten,
maar enkel na
de activiteiten.
Alcohol drinken in
scoutsuniform op
openbare plaatsen,
cafés en restaurants
is not done.

Alcohol is verboden
bij de scouts en voor
iedereen in uniform.

Alcohol is verboden
op de scouts en voor
iedereen in uniform.

De vijf
scoutsassociaties van
Denemarken hebben
elk eigen regels.

Alcohol is toegelaten,
maar sterke drank
is verboden. Tijdens
internationale kampen
mag geen alcohol
gedronken worden.

ZWEDEN

NOORWEGEN

DENEMARKEN

Alcohol is verboden
(consumptie en
GRIEKENLAND
verkoop) voor
jongeren onder 17.
Alcohol is verboden
op scoutsactiviteiten,
behalve op feestelijke
gelegenheden zoals
eetfestijnen, opening
van het scoutsjaar,…

KROATIE

Alcohol mag,
maar enkel na de
activiteiten.

GRIEKENLAND
Alleen leiding mag
alcohol drinken,
maar enkel na de
activiteiten.

Verboden alcohol te
drinken voor jongeren
onder 18.

BULGARIJE

Alcohol mag,
maar enkel na de
activiteiten, nooit in
het bijzijn van leden en
nooit in uniform.

MACEDONIE
Alcohol mag,
maar enkel na de
activiteiten.

SERVIE

Alcohol mag, maar
enkel na de activiteiten,
nooit in het bijzijn
van leden en nooit in
uniform.

TSJECHIE

Alcohol mag,
maar enkel na de
activiteiten.

SLOVAKIJE

Alcohol wordt afgeraden
op de scouts en voor
iedereen in uniform.

MOLDAVIEË

Alcohol mag,
maar enkel na de
activiteiten en nooit in
uniform.

MONTENEGRO

Alcohol mag, maar
enkel na de activiteiten
en nooit in het bijzijn
van leden. Dronken
worden op de scouts
is verboden. In het
bijzijn van
niet-scouts
is alcohol verboden.
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VEILIGHEID EN
REGELGEVING

PRAKTISCH
Materiaal

EHBO

Less is more, zeker hier. De materiaallijst zal verschillen van
het gewone kamplijstje, onder meer omdat je alles verder
moet transporteren. Neem enkel essentiële zaken mee.
Misschien is bepaald materiaal, zoals sjorhout en tenten, wel
ter plekke voorhanden (bijvoorbeeld in een Scout Center of
bij een lokale groep).

n

En verder:
n
Stel een paklijst op voor de leden, zodat ze geen overbodige bergen kledij meenemen. Vermeld ook of een
rugzak, sporttas,… het meest geschikt is.
n
Zoek op hoe stopcontacten er ter plekke uitzien, welke
types gasflessen beschikbaar zijn, of afstanden in mijl
of kilometer aangegeven worden,…
n
Het is verboden om gasflesjes en andere explosieve
stoffen mee te nemen in het vliegtuig.
n
Je zakmes, bestek en zelfs het schaartje in de
EHBO-kit mogen niet in de handbagage bij een
vliegreis. Je mag ook slechts beperkte hoeveelheden
vloeistoffen meenemen.

n
n

n

n

Zoek voor vertrek de gegevens van een dokter en het
dichtstbijzijnde ziekenhuis bij elkaar.
Ken het noodnummer van je land van bestemming. In
heel Europa gebruik je met je GSM noodnummer 112.
Laat de individuele steekkaart eventueel in een andere
taal invullen, zodat lokale dokters er iets aan hebben.
Je vindt de sjablonen op scoutsengidsenvlaanderen.
be/publicatie/individuele-steekkaart.
Stel de EHBO-kit samen op maat van je kamp. In het
ene land heb je nood aan zonnecrème, in het andere
eerder aan muggenmelk of een tekentang. Bij een
apotheker kan je terecht voor advies.
Vraag een extra voorschrift en duidelijk instructies
van de ouders voor leden die vaste medicatie nemen.

Op volgende website vind je informatie en handige sjablonen in verband
met eerste hulp: opkamp.be/
ehbo-op-kamp

ECOLOGIE
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Het boek Loslopend Wild 2, verkrijgbaar in de Hopper Winkel, beval tips en voorbeelden voor een
milieuvriendelijk kamp.
n
Beperk de hoeveelheid afval die je
n
Er bestaan technische fiches over het
produceert.
bouwen van een zonnedouche op kamp
en het zuiveren van afvalwater, over een
n
Volg de lokale sorteerregels.
veilig en milieubewust kampvuur...
n
Laat plekken die je bezoekt netjes
Je vindt ze op opkamp.be/duurzaam-opachter.
kamp
n
Denk twee keer na bij het kiezen van
n
Doe de test: ecolife.be/bereken-jevervoer.
ecologische-voetafdruk

SO O RTEN K A MPEN IN HET BUITENLA ND

ELK KAMP
L
J
I
T
S
N
J
ZI
Een gewoon kamp
Je ontdekt je bestemming door een mix van trektochten,
cultuur, uitwisseling en natuur. Combineer het verkennen
met typische scoutsspelen en zoek contact met de lokale
bevolking. Kies eventueel een kampthema of een andere
rode draad doorheen het kamp.

VOOR JE EEN LAND KIEST, DENK JE NA OVER WELK
SOORT KAMP DE GROEP WIL. NEEM TIJD OM UIT TE
VISSEN WAT IEDEREEN VERWACHT. KIJK VERDER
DAN WAT ER DE VOORBIJE JAREN WERD GEDAAN.
ER BESTAAN NAMELIJK HEEL WAT SOORTEN
BUITENLANDSE KAMPEN.

buitenlandse vrienden te maken. De prijs is meestal all-in en
heel betaalbaar. Je kan uiteraard combineren met een eigen
kamp.

Een overzicht van internationale kampen de komende jaren,
vind je op scoutsengidsenvlaanderen.be/internationaal

Kamperen in een internationaal
Scouting and Guiding Center

Uitwisseling en projecten
met lokale groepen

Wereldwijd zijn er honderden Scouting and Guiding Centers.
Je kan er het hele kamp verblijven of slechts enkele dagen.
In beide gevallen profiteer je van een degelijke infrastructuur
tegen een betaalbare prijs. Het contact met groepen uit
verschillende landen krijg je er gratis bij.

Een uitwisseling houdt in dat je op zoek gaat naar een
buitenlandse (scouts-of gidsen-) groep en dat je met hen
een gezamenlijke activiteit op poten zet. Dé grote plus is
interactie. Ploeg internationaal kan je helpen om in contact
te komen met buitenlandse scoutsgroepen.

Zie hoofdstuk “Bestemming” p. 24.

Deelnemen aan een internationaal
Scouts en Gidsen kamp

Je kan tijdens je kamp enkele dagen optrekken met een
lokale groep. Zo kom je misschien wel op plaatsen waar
je anders nooit zou komen, kom je dingen te weten die je
anders nooit had ontdekt en wie weet smeed je wel banden
voor het leven. Locals zijn dé beste gidsen.

Jaarlijks zijn er tientallen kleine of grotere internationale
scoutskampen in Europa en daarbuiten. Hét voorbeeld is
ongetwijfeld de wereldjamboree, maar er is veel meer.
Aan heel wat kampen kan je ook in groep deelnemen.

Daarnaast bestaan er allerlei andere organisaties zoals
Bouworde die uitwisselingen organiseren. Hiervoor bestaan
er ook heel wat subsidiemogelijkheden.

Elk jaar organiseren meerdere landen een nationale
jamboree, met honderden tot vele duizenden deelnemers.
Je kampeert tussen scouts en gidsen van overal en maakt
gemakkelijk contact. Zo hoef je niet ver te reizen om

Zie hoofdstuk ‘Uitwisseling en projecten’ p. 32.
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VERVOER

TE VOET,
PER BUS
OF OP EEN EZEL

TAL VAN VERVOERSMIDDELEN KUNNEN
JE NAAR EEN BESTEMMING BRENGEN:
VLIEGTUIG, BUSJE, FIETS, TREIN OF BOOT.
HET PRIJSKAARTJE EN HET COMFORT ZIJN
BELANGRIJK, MAAR DENK OOK NA OVER
REISDUUR, VEILIGHEID EN JE ECOLOGISCHE
VOETAFDRUK.
OOK OP DE BESTEMMING ZULLEN JULLIE
JE VERPLAATSEN. HOU REKENING MET
AFSTANDEN EN REISTIJDEN.

Te voet…
n
n
n

Is op en top scouting
Vereist goede schoenen, kaart, kompas en eventueel een wandelGPS
Is perfect te combineren met andere vervoersmiddelen

WAAROM NIET EENS MET…
n
n
n
n
n
n

Een minibus en/of auto…
n
n
n
n

De fiets…
n
n
n
n

Is een leuke en sportieve manier van reizen
Is een activiteit op zich
Is gevoelig voor pech en niet ideaal bij slecht weer
Kan als je de fietsknooppunten in België en Nederland en de LF-routes
(Landelijke Fietsroute of ook wel Lange Afstand Fietsroute) in Europa wil ontdekken.

n
n

De trein…
n
n
n

Een reisbus…
n
n

n

Is niet altijd comfortabel. Denk
goed na of je de reistijd ziet zitten.
Kan voordelig zijn als je met een
grote groep een bus met buschauffeur huurt. Contacteer Wegwijzer
vzw voor meer info.wegwijzer.be
Geeft je de mogelijkheid om veel
bagage mee te nemen.

n
n

Is interessant dankzij ticketformules voor heel Europa
Is meestal snel tussen grote steden
Biedt kansen tot contact
Is comfortabel en garandeert fijne uitzichten
Hoe ga je je ter plekke verplaatse?

Het vliegtuig…
n
n
n
n
n
n
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Geeft je de kans zelf tempo en precieze bestemming te kiezen
Heeft ruimte voor materiaal en bagage
Kan alleen met voldoende ervaren chauffeurs
Huur je bij elke maatschappij tegen andere voorwaarden
Let op voor verdoken kosten en verzekering
Wat met autopech?

Brengt je snel in het juiste land, maar meestal niet rechtstreeks naar de
juiste stad of streek.
Kan duurder zijn dan het op het eerste gezicht lijkt. Let op voor extra kosten.
Kan een voordelige optie zijn voor een verre bestemming.
Is het voordeligst als je 5 tot 6 maanden op voorhand boekt
Wat met vervoer ter plaatse?
Geeft een grote ecologische voetafdruk.

Een (zeil)boot, kayak of vlot
Een paard/ezel/kameel
Een tractor
Een hondenslee
Een tandem
Een step / rolschaatsen

HANDIGE LINKS”
n

rome2rio.com
Routeplanner voor het openbaar vervoer wereldwijd

n

matrix.itasoftware.com
Overzicht van alle vluchten van bijna
alle luchtvaartmaatschappijen

n

hikingwithdonkey.com
Orgineel rondtrekken?
Bij deze organisatie kan je ezels huren.

LET OP!
Liften is verboden voor scouts en gidsen
(Zie “Speel op Veilig”, p.75)

Bekijk je
vervoer
n
louter iet
als
transpo
r
maar als t,
kans om een
derweg onm
te ontm ensen
oeten.
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BUDG ET & F I N AN C I E N

OVER GELD

EEN BUITENLANDS KAMP BRENGT MEER KOSTEN MET
ZICH MEE DAN EEN GEWOON KAMP. VUL JE SCHATKIST
MET GENOEG GELD, MAAR LAAT DE FINANCIELE ACTIES
NIET TE STERK DOORWEGEN IN HET JAARPROGRAMMA.

BEGROTI

NG

UITGAVEN
1. Locatie
Huur terrein/gebouw
Toeristenbelasting

Financiele kamptips
n

n
n

n
n

n
n

Controleer op voorhand wat de limieten van je bankkaart zijn en of je er in het buitenland geld mee kan
afhalen. Voorzie een tweede bankkaart als back-up.
Neem voldoende cash geld mee, maar bewaar het niet
allemaal op één plek.
Geld afhalen met kredietkaarten of sommige bankkaarten kan extra kosten met zich meebrengen.
Informeer je bij je bank.
Spreek met die leden duidelijk af hoeveel zakgeld ze
nodig hebben en waarvoor ze het kunnen gebruiken.
Stel een financieel verantwoordelijke aan die het geld
beheert en het kasboek bijhoudt. Hou rekeningen bij
en vul het kasboek dagelijks aan. Dit voorkomt lastige
discussies achteraf.
Plan op voorhand én in samenspraak met de ouders
wat je doet met een eventueel tekort of overschot.
Vraag groepskorting.

JINT VZW
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Scouting op maat
Als de kampprijs te hoog is voor leden of leiding die het
financieel moeilijk hebben, kan Scouts en Gidsen Vlaanderen
een deel bijpassen. Met Fonds op Maat willen we immers
financiële drempels voor het deelnemen aan scouting wegwerken.
Een tussenkomst van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan je
aanvragen via het formulier op de website
scoutsengidsenvlaanderen.be/ik-wil-naar-de-scouts/lidgeld/
scouting-op-maat
Mail het naar diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be.
Hou daarbij rekening met volgende voorwaarden:
n
ondersteuning kan enkel worden aangevraagd voor
kinderen en ouders die het financieel moeilijk hebben
●
volgens het solidariteitsbeginsel draagt ieder zijn
steentje bij:
> 1/3 betalen de ouders
> 1/3 betaalt de groep
> 1/3 betaalt Scouts en Gidsen Vlaanderen
n
enkel te betalen scouts- en gidsenactiviteiten komen
in aanmerking, niet de aankoop van goederen (slaapzak, rugzak, ...)
In de brochure Scouting op Maat vind je tips over het verlagen van kosten voor alle leden en over communiceren over
‘Scouting op Maat’.

Mail vragen naar diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be.

MET ONDERSTAAND BEGROTINGSSCHEMA BEPAAL
JE VRIJ NAUWKEURIG DE KAMPPRIJS.

€

4. Eten en drinken
Voeding (

euro x

€
dagen x

personen)

5. Administratie

Energie (water/elektriciteit/gas)

Visum (indien van toepassing)

Deelnameprijs internationaal kamp (indien van toepassing)

Drukwerk (kampboekje, brieven, postzegels, ...)

Vervoer heen en terug

GSM-kosten. Voorzie een extra GSM waar je een
buitenlandse sim in steekt om goedkoop te kunnen
bellen met plaatselijke kampplaatsen.

Tickets openbaar vervoer

Bijkomende verzekering foeriers

2. Vervoer

Huur voertuig

6. Varia

Brandstofkosten

Uitstappen (toegangstickets, gids, …)

Wegenvignetten, tol,...

Inentingen (indien van toepassing)

Verzekering voertuig

Voorzie extra budget voor onvoorziene schade

3. Materiaal
Kampeermateriaal (huur, herstellingen, ...)
Spel- en knutselmateriaal

Andere

7. Ingebouwde reserve (Reken 10% van je budget.)
TOTAAL UITGAVEN

EHBO
Documentatie (reisboeken, wegen- en stafkaarten,...)
Verzekering waardevol materiaal

INKOMSTEN

KAMPPRIJS

s wat jullie (en
Is deze kampprij ten hadden?
ch
de leden) in geda koord? Is
ak
Gaan de ouders h budget?
sc
het een realisti ? Spreek op
af
Kan er nog wat
je doet met
t
wa
af
nd
voorha
tten of
ho
sc
eventuele over
.
en
tekort

Subsidies (groep, gemeente, provincie, gewest, Jint,...)
Opbrengstacties
Sponsoring

Kampprijs =
uitgaven - inkomsten/het vermoedelijk aantal deelnemers:

TOTAAL INKOMSTEN

TOTAAL KAMPPRIJS
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VERZEKER I N GE N
OOK IN HET BUITENLAND KAN ER IETS
MISLOPEN, DUS REGEL ALLES GOED. DE
VERZEKERING VAN SCOUTS EN GIDSEN
VLAANDEREN IS GOED MAAR DEKT NIET
ALLES. VOOR SOMMIGE ZAKEN MOET JE
EEN EXTRA VERZEKERING AFSLUITEN.

GOED
VERZEKERD?!
Wie is verzekerd?
Alle personen die lidgeld betaalden en een lidnummer hebben in de groepsadministratie.

Waar en wanneer ben je verzekerd?
n
n
n

Zowel in binnen- als in buitenland.
Op weg naar en van de plaats van bijeenkomst.
Tijdens alle toegelaten scouts- en gidsenactiviteiten
(die gebeuren in opdracht van de leiding, bijvoorbeeld
patrouilletochten).

Wat is verzekerd?
n
n

n

Lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid van leden.
Stormschade aan tenten (max. €1 875 per tent met
een maximale vergoeding van €7 500). Opgepast, dit is
enkel voor groepstenten.
Brandverzekering voor gehuurde (kamp)lokalen.

Opmerking
Kijk na of de verzekering geldig is buiten Europa.
Wanneer buitenlandse zaken een negatief reisadvies geeft,
ben je sowieso niet verzekerd.

n

n
n
n

n

Niet-leden mee op kamp, zoals foeriers, verzeker je
via een tijdelijke verzekering van personen.
Materiaal (groeps-, gehuurd, …).
Auto’s. Je kan hiervoor een omniumverzekering afsluiten en/of een vrijstelling/franchise voor een (gehuurd)
voertuig afkopen. Verwar deze verzekering niet met
een reisbijstandsverzekering.
Reisbijstand (met of zonder auto). Een extra reisbijstandsverzekering is een aanrader, omdat we dan in
noodgevallen veel beter kunnen ondersteunen.
> Ethias Assistance is 24/24 bereikbaar om bijstand
te verlenen. Zij zullen de nodige medische
contacten leggen. Handig in een land dat je niet
kent.
> Bij grote problemen kan de volledige groep
gerepatrieerd worden. Als iedereen een eigen
reisbijstandsverzekering heeft, wordt ieder op een
andere manier en een ander tijdstip teruggehaald,
net wanneer je elkaars steun nodig hebt.
> De reisbijstandsverzekering dekt heel wat
zaken die niet in de ledenpolis zitten (ziekte,
repatriëring, …). Je kan deze voordelen raadplegen
op onze website.

Contractuele aansprakelijkheid
Je sluit als leider of leidster meer dan eens een contract af, bijvoorbeeld bij het huren van een kampplaats
of minibusje. Je sluit deze overeenkomst in naam van
je groep, maar blijft zelf aansprakelijk voor de uitvoering van dit contract.
Beperk het risico en bescherm jezelf tegen contractuele aansprakelijkheid door:
> het contract vooraf grondig door te lezen en eventueel voor te leggen aan een deskundige of aan
Scouts en Gidsen Vlaanderen voor advies.
> alle documenten die met de omnium- en diefstalverzekering te maken hebben goed na te kijken,
zeker als het om voertuigen gaat.
> eventueel een bijkomende verzekering af te sluiten
voor materiaal of auto’s, of een reisbijstandsverzekering. Schade aan persoonlijk en/of toevertrouwd
materiaal is immers niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd en heeft een extra
verzekering nodig?

De verzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft pakketten op maat van scoutsgroepen. Meer info hierover vind je
op scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekeringen
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Aansprakelijkheid

n

ADMINISTRATIEVE
AFHANDELING
VAN EEN ONGEVAL
De noodzakelijke aangifteformulieren
en medische attesten in verschillende
talen kan je aanvragen op het
nationaal secretariaat of printen
via scoutsengidsenvlaanderen.be/
verzekeringen/aangifte-van-eenongeval.
Tips:
n

Strafrechterlijke aansprakelijkheid
De boetes op strafrechterlijke overtredingen en de
rechtstreekse gevolgen van die overtredingen (zoals
een verkeersovertreding of inbraak) zijn niet verzekerd.

Meer informatie?
Alle informatie over verzekeringen vind je terug in de
publicatie Goed Verzekerd. scoutsengidsenvlaanderen.be/
publicatie/goed-verzekerd.
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n

Verwittig bij een voorval steeds
zowel de individuele verzekering van
een lid als de groepsverzekering
(= ledenpolis). Concreet: bij
schade aan derden dien je de
familiale verzekering (van de
ouders) van het lid aan te spreken
en daarnaast de Burgerlijke
Aansprakelijkheidsverzekering bij
Ethias waar het lid via zijn/haar
lidmaatschap bij aangesloten is.
Bij lichamelijke ongevallen verwittig
je steeds het ziekenfonds van het
lid en de verzekering lichamelijke
ongevallen bij Ethias.
Hou alle rekeningen goed bij.
Een verkeersongeval, inbraak of
diefstal geef je aan bij de politie.
Het pv-nummer vermeld je op het
aangifteformulier.
Doe binnen de week online aangifte
van een ongeval of stuur de
formulieren rechtstreeks naar de
verzekeringsmaatschappij.
Een kopie voor jezelf is altijd handig.
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A D MINIS TRAT I E

OP KAMP
BUITEN DE EU?
Scouts en Gidsen Vlaanderen
raadt kampen buiten Europa af.
Een Europese buitenlandervaring
biedt voldoende uitdaging, terwijl
verdere reizen veel meer risico’s
met zich meebrengen. Beslist je
groep toch om het verder te zoeken, let dan op het volgende:
n
Informeer lang genoeg op
voorhand bij de ambassade van het betreffende
land naar de vereisten in
verband met de reispas en
eventueel visum.
n
Neem een materiaallijst
mee want de douane van
sommige landen vraagt
die op.
n
Het Instituut voor Tropische
Geneeskunde weet welke
inentingen vereist zijn. In
sommige landen zijn ze verplicht om het land binnen te
mogen. Info op itg.be
n
De website van Buitenlandse Zaken (diplomatie.
belgium.be) geeft je actueel
reisadvies over je bestemming. Vooral voor minder
stabiele landen kan die
informatie zeer nuttig zijn.
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PAPIERWINKEL &
FORMALITEITEN
BIJ EEN BUITENLANDS KAMP KOMT VAAK
NET IETS MEER PAPIERWERK KIJKEN DAN BIJ
EEN BINNENLANDS. WEES DUS IN ORDE MET JE
ADMINISTRATIE.

n

n
n

n
n
n

Neem voor elk lid en leiding een ingevulde Individuele steekkaart mee, indien
mogelijk in de lokale taal. Je vindt de vertaling in zes talen op de website van Scouts
en Gidsen Vlaanderen.
Neem een volledige ledenlijst met alle lidnummers mee. Die heb je bijvoorbeeld
nodig om verzekeringsformulieren in te vullen.
Laat de ouders van minderjarige leden een schriftelijke toestemming voor reizen
in het buitenland schrijven, liefst in de lokale taal of het Engels. Je mag deze zelf
opstellen. Zo vermijd je problemen bij grensovergangen of controles.
Lege verzekeringsformulieren en de bewijzen van extra verzekeringen
(zie hoofdstuk “Verzekeringen” p. 20) heb je best ook bij de hand.
Bij sommige activiteiten krijg je korting met een studentenkaart, dus neem die mee.
Let op! Jongeren zonder papieren mogen niet mee op buitenlands kamp: ze mogen
het land niet verlaten

TIP

Neem een kopie van
de
belangrijke docume
nten zoals
rijbewijs, identiteits
kaart,
studentenkaart,…
Dit komt van
pas als je alle docu
menten tegelijk
moet voorleggen of
bij verlies.
Bewaar de kopieën
elders dan de
originele document
en. Bewaar ook
online een kopie va
n de belangrijke
papieren, zodat je er
altijd bij kan.

Drie dagen voor terugreis controleer je of al je leden hun
identiteitskaart of paspoort nog hebben. Tot twee dagen voor
afreis kan je nog tijdelijke reisdocumenten regelen.

FAQ: HELP! EEN VAN
MIJN LEDEN IS ZIJN/HAAR
IDENTITEITSKAART KWIJT.
WAT NU?
1.

Registreer je kamp
Heb je een bestemming voor je kamp gekozen? Surf dan
naar scoutsengidsenvlaanderen.be/kampregistraties en
registreer je kamp online. Na het registreren ontvang je het
internationaal scouts- en gidsenpaspoort. Dit document bewijst dat je aangesloten bent bij de internationale scouts- en
gidsenbeweging en opent vaak deuren in het buitenland.
Dankzij de kampregistratie beschikt Scouts en Gidsen
Vlaanderen over de juiste informatie in geval van
nood. We geven ook je reisgegevens aan de scouts- en
gidsenvereniging van je bestemming, zodat ook zij je kunnen
bijstaan indien nodig.

2.
3.

Tel. DOC-STOP 00800 2123 2123 (gratis,
24/24, 7/7)
Doe, in geval van diefstal, aangifte bij de
politie.
Neem contact op met ambassade of consulaat. De contactgegevens vind je terug
op diplomatie.belgium.be

Kampmap
Je kampkaft is je kamp op papier. Maar wat zit erin?
n
Ledenlijst met lidnummers en contactgegevens.
Deze lijst kan je uit de groepsadministratie halen.
n
De individuele steekkaarten, kopieën van de identiteitskaarten en schriftelijke toestemming van de
ouders van zowel de leden als de leiding en foeriers.
n
Het draaiboek van het kamp: overnachtingsplaatsen,
dagindeling, kampprogramma, speluitleg, materiaallijsten, …
n
Aangifteformulieren voor de verzekering. Het medisch
attest, in de juiste taal, kan je downloaden op
scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekeringen
n
Nuttige telefoonnummers en adressen: dokters, ziekenhuizen en apothekers in de buurt, ambassade, het
noodnummer van Scouts en Gidsen Vlaanderen, …
n
Huurcontracten: kampterrein(en), auto, …
n
De begroting en een kasboek voor tijdens het kamp.
n
Wegenkaarten en stafkaarten.
n
Speel op Veilig, de brochure over veiligheid en kwaliteit binnen scouting. Deze is gratis te verkrijgen bij de
Hopper Winkel en via de website.
n
Reisgidsen van je bestemming.
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DE INHOUD EN NIET DE BESTEMMING MAAKT
JE KAMP, MAAR BEIDE SLUITEN BEST GOED
BIJ ELKAAR AAN.

Overnachten

TOP 3
VAN SCOUTING & GUIDING
CENTERS”
Kandersteg International Scout Center

Bestemming

n

1.

buitenlandskamp.be is dé website. Je vindt er honderden kampplaatsen in Euro-

Gillwell Park Londen

pa, toegevoegd en dus getest en goedgekeurd door andere jeugdbewegingen.
Naast adressen vind je er gegevens over de prijs, bereikbaarheid, voorzieningen,... Bovendien vind je onder het knopje ‘Landen’ ook up-to-date informatiefiches over zéér veel landen én kampverslagen van andere groepen.

n

scout.org - Ook WOSM biedt op hun website een overzicht van kampplaatsen

Our Chalet

van andere scoutsorganisaties aan.

n

3.

Word lid van de nationale scoutspagina op Facebook van een bepaald land (typ
bijvoorbeeld ‘Scouts Croatia’ in) en doe er een oproep: wie verhuurt zijn lokalen?

n

4.

Stuur een mailtje naar internationaal@scoutsengidsenvlaanderen.be. We proberen
dan om je in contact te brengen met het nationale scoutssecretariaat van het
land van jullie bestemming.

Nadat jullie samen het soort kamp gekozen hebben (zie hoofdstuk “Soorten kampen” p. 15), kunnen jullie op zoek naar een land
(of meerdere landen) dat de vereiste troeven heeft. Geef leden inspraak, zeker jins. Het is in de eerste plaats hun kamp.

Onderstaande vragen leiden je bij het kiezen van een bestemming:
n
n
n
n
n
n

Is het soort kamp dat jullie willen hier mogelijk?
Hoe belangrijk is het om de taal te kunnen spreken?
Welk vervoer is ter plaatse mogelijk?
Is je bestemming op een goedkope en ecologische manier bereikbaar?
Is het er veilig? Denk je dat je in dit land je plan kan trekken bij een ongeluk of andere tegenslag?
Hoe duur is het dagelijkse leven?

TIPS
n

n
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n

2.

Let op

Volg het advies over veiligheid van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken nauwgezet op. Je vindt er per
land een reisadvies en lijst met nodige documenten.
diplomatie.belgium.be
Wegwijzer vzw is een documentatie- en kenniscentrum in Brugge. Het helpt jongeren met de voorbereiding van korte en lange, nabije en verre reizen via
reisgidsen, kampverslagen, … Het biedt regionale
vormingen aan en trekt rond met een mobiele bib.
Meer info op: wegwijzer.be
wikitravel.org is een gratis wereldwijde reisgids voor
én door reizigers, die compleet, actueel en betrouwbaar wil zijn.

Alle vormen van buitenland
se kampen
kunnen perfect binnen Eur
opa. Scouts
en Gidsen Vlaanderen raa
dt kampen
buiten Europa dan ook af.

Hét internationale scoutscenter,
midden in de Zwitserse Alpen
Groot aanbod van activiteiten
kisc.ch

Of je nu voor een trekkamp, een cultureel kamp of een sociaal project gaat, overnachten moet je sowieso. Slaapplaatsen leg je best op voorhand vast, zodat je nooit
voor verrassingen komt te staan. Maar hoe vind je die goedkope en goedgelegen
plekken!?

n
n

n
n

Het bekendste scoutscenter,
de thuisbasis van scouting
Diverse avontuurlijke activiteiten
scouts.org.uk

Internationale gidsencentrum, gelegen
in de Zwitserse Alpen
ourchalet.ch

TIP
Kies voor terreinen van scoutsgroepen of
nationale scoutcentra. Men weet er wat jullie
verwachten en biedt activiteiten aan, ze zijn
betaalbaar en de kans op ontmoeting en
uitwisseling met andere scouts is er groot.
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KOKEN

DRAMA

Enkele dagen aan zee? Introduceer pleinspelen op het
strand. Een doordachte stratego of een gekend spel kleed je
in volgens je thema. Geef leden gerust verantwoordelijkheid,
laat hen in groepen het programma uitwerken, maar organiseer zelf minstens enkele sterke activiteiten.
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Pen volleJe hoefTI
t ge
dig kamp samen do
or te
brengen voor een su
ccesvolle uitwisseling.
Frieten
bakken voor de lok
ale
scoutsgroep is ook
een
manier van uitwiss
eling.

Cultuur kan je vergelijken met een ijsberg. Een deel zit
boven water en is zichtbaar: kledij, koken, muziek,... Onder
water bevinden zich echter ook de meningen, waarden en
normen, ... Die zijn vaak nog boeiender, maar vragen tijd,
flexibiliteit en empathie.
Komen je Zuid-Europese vrienden bijvoorbeeld steeds te
laat, vermijd dan frustraties en ga het gesprek over jullie
verschillende manieren van omgaan met tijd aan.

OMGANG MET EMOTIES

INDELING VAN RUIMTE

ROLMODELLEN
FLIRTEN EN HOFMAKERIJ

WERKTEMPO

OMGANG MET BEHOEFTEN

HYGIENE

Afwisseling in je programma

Wees je er echter van bewust dat ontmoetingen met jongeren uit andere landen onvoorziene uitdagingen met zich
meebrengen. De ervaringen die je leden tijdens het kamp
opdoen, zijn onbetaalbaar en zullen hen bijblijven. Soms zijn
er echter ook momenten van verwarring of frustratie.
Er bestaat daarvoor geen handleiding, maar je er van
bewust zijn is al een grote stap. Met wederzijds begrip en
goede wil kom je al ver in het overbruggen van misverstanden of cultuurverschillen.

TRADITIONELE MUZIEK

WAT GOED EN FOUT IS
RECHTVAARDIGHEID

In het buitenland kom je heel wat mensen tegen, waaronder
andere scouts, rondreizend of locals. Treed zoveel mogelijk
met hen in contact.

KLEDIJ

SOCIALE INTERACTIE
SOCIALE INTERACTIE

SCHOONHEIDSIDEAAL

OPVOEDINGSWAARDEN
OMGANG MET DIEREN

VRIENDSCHAP
OMGANG MET VERLEDEN EN TOEKOMST

OOGCONTACT

AANPAK OM PROBLEMEN OP TE LOSSEN

Reistijd is geen synoniem voor verloren tijd. In de bus of trein
kan je leuke activiteiten organiseren, evalueren, brieven
schrijven, elkaar uitdagen, samen zingen, selfies nemen,
dagboeken aanvullen,… Inspiratie vind je in de Spelendatabank, scoutsengidsenvlaanderen.be/spelendatabank

POPULAIRE MUZIEK

LICHAAMSTAAL

Te gast in een ander land

VOLKSDANS

BELEEFDHEIDSNORMEN

Onderweg

KUNST

BEGRIP VAN TIJD

AAN HET KAMPPROGRAMMA HEB JE EVEN VEEL WERK
ALS JE NAAR HET BUITENLAND TREKT. HET BUITENLAND
OP ZICH IS GEEN ACTIVITEIT, MAAR SLECHTS DE
LOCATIE. DE TOTEMISATIE, HET ZINGEVINGSMOMENT EN
HET KAMPTHEMA HOREN ER NET ZO GOED BIJ. MAAR DE
KERS OP DE TAART IS DE LOKALE CULTUUR. VERWERK
ZE IN JE ACTIVITEITEN EN LEER JE GASTLAND BETER
KENNEN.

LITERATUUR

N
A
V
L
I
A
T
K
C
CO
CULTUUR &
ACTIVITEITEN

SPELLETJES

PROG R AM M A E N I N H O U D
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T R EK T OC H T EN
HET HELE KAMP OF ENKELE DAGEN, VAAK
TREK JE ER TE VOET OP UIT.EEN DEGELIJK
UITGESTIPPELDE ROUTE, GOED MATERIAAL,
VOLDOENDE ETEN EN DRINKEN, ZIJN DAN
ESSENTIEEL.

OP T

OCHT

Voorbereiding
n

n

n

n

Zoek een mooi stuk natuur uit. Vaak zijn wandelpaden
voorzien. Gemarkeerde trektochten, zoals de GRpaden, vind je doorheen heel Europa. Ze zijn vaak van
een goed niveau en brengen je langs mooie stukken
natuur.
Overleg met de leden over de tocht en bereid je samen
voor zodat iedereen er klaar voor is. Door hen bij de
praktische voorbereiding te betrekken, weten ze waar
ze aan beginnen.
Voorzie degelijke topografische - of wandelkaarten,
zodat je de route goed kan uitstippelen. Ook gespecialiseerde wandelboeken kunnen handig zijn.
De afstand die je op een dag kan afleggen hangt af van
de omgeving en de weersomstandigheden. Houd er
rekening mee dat je 5 tot 6 uur per dag kan wandelen
en dat de maximumafstand voor givers en jins
25 à 30 km bedraagt.

TIP
Een trekkamp kan een goedkope formule lijken, maar
sommige leden moeten nog veel materiaal aankopen
waardoor de kostprijs indirect oploopt. Zet eventueel een
uitleendienst op met materiaal van oudere leden of leiding.
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Materiaal
n

n

n

n

Een rustdag is vaak welgekomen en laat je van de
omgeving genieten zonder te moeten wandelen.
Voorzie voor elke dag een activiteit naast het wandelen. Een kort pleinspel tussendoor zorgt voor afwisseling. Ook ’s avonds heb je nog heel wat tijd.
Maak duidelijke afspraken over samen blijven, stappen
en pauzeren… Hou rekening met het tempo van de
traagste wandelaar en spreek af waar en hoe vaak
jullie op elkaar wachten.
Controleer vooraf de weersvoorspellingen en pas
indien nodig je programma aan. Onweer in de bergen
vermijd je liever.
Een leid(st)er met ervaring in het trekken kan goed
inschatten wat mogelijk is.

Op trektocht vertrekken doe je met een degelijke uitrusting.

Schoenen
Verzeker dat iedereen over een degelijk paar stevige, grondig
ingelopen wandelschoenen beschikt. Sportschoenen zijn uit
den boze.
n

n
n
n

Goede wandelschoenen sluiten goed aan rond je voet
en zijn doorgaans hoog, dit ter ondersteuning van de
enkel.
Een stijve zool is aanbevolen voor avontuurlijke paden.
Een goede wandelschoen is waterdicht.
Een paar dikke sokken garandeert ondersteuning en
gaat blaren tegen.

Kleding
Een goede wandeloufit bestaat uit drie lagen:
n
De eerste laag (ondergoed) is vochtafdrijvend en ademend. Ideaal is een synthetisch of merinowollen shirt,
geen katoen.
n
De tweede laag isoleert. Afhankelijk van de temperatuur is dit een dunne fleece of een dikke donsjas. Als
je het te warm hebt tijdens een inspanning verminder
je beter de isolatielaag. Sta je terug stil, trek dan de
extra laag aan zodat je lichaam niet afkoelt en minder
energie verbruikt. Stop een trui in je rugzak voor wanneer je stilstaat.

n

n
n

Indien nodig beschermt een derde, buitenste laag,
tegen weer en wind: een softshell of regenjas.
Draag die niet als het niet nodig is, zodat je niet overdreven gaat zweten.
Een hoofddeksel voorkomt een zonnesteek.
Wandelstokken ontlasten knieën en enkels en geven
stabiliteit in hachelijke situaties (bijvoorbeeld het
doorwaden van een rivier).

Rugzak
n

n
n

Let bij het inladen op de verdeling van je materiaal.
Plaats zware stukken zo dicht mogelijk tegen je
lichaam aan en zo ver mogelijk naar beneden. Hang
geen slaapzak, matje, schoenen of gamel aan de
buitenzijde, maar stop alles in de rugzak.
Span alle riempjes van je rugzak goed aan.
Een trucje om compact in te pakken, is al je kleding
oprollen of gebruik maken van compressiezakjes.

Slapen
Het juiste matje voor een trektocht is een compromis tussen
slaapcomfort en pakvolume.
n

n

Een slaapzak is warm genoeg om de nacht zonder
bibberen door te komen. Gebruik eventueel een liner
of lakenzak om je zomerslaapzak warmer te maken.
Weet dat een vermoeid lichaam snel afkoelt en dat
tijdens een zware trektocht echt warm moet liggen.
Hou je matje en slaapzak droog. Na een lange dag
stappen in de regen is slapen in een droge slaapzak
heerlijk.
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A K ABE

Voeding

BERGREDDIN

G

Tijdens een trektocht verbrand je veel energie. Je energiereserves regelmatig aanvullen is
noodzakelijk voor een comfortabele tocht. Neem je tijd.

Water
n

n

n

Informeer op voorhand wat de
mogelijke hulp is waar je op
kan terugvallen bij problemen
op tocht. Zoek omliggende
hulpposten of berghutten.
In de meeste landen kan je op
het nummer 140 de bergredding bereiken, verder geldt het
internationale noodnummer 112
in heel Europa.
Ga je voor enkele dagen de
natuur in? Laat dan enkele
mensen weten welke tocht je
maakt. Geef hen de stopplaatsen en eindbestemming mee.

TIP

n
n

Zorg dat iedereen minstens 1,5 liter water draagt en regelmatig drinkt. Een waterzak
waaruit je al wandelend drinkt, is handig.
Met een waterfilter filter je het meeste stromend water tot drinkbaar water. Drink
nooit van stilstaand water. Vraag hierover raad bij de lokale instanties. Drink - indien
mogelijk - zoveel mogelijk water uit flessen. Dan ben je zeker. Hou er rekening mee
dat je al het afval moet meedragen.

ANDERS KAN BEST,
T
E
H
N
I
K
OO
BUITENLAND

De voorbereiding van een buitenlands kamp met Akabe neemt meer tijd in beslag.
Begin 2 jaar op voorhand. Stel jezelf en de groep eerst volgende vragen:
n

Snacks
Overdag zijn kleine, energierijke happen die je al wandelend eet handig. Denk aan noten,
chocoladerepen, droge worst, soldatenkoeken, energybars, graanrepen, fruit, ...

n
n

Warme maaltijd
Kook je voor iedereen samen, of laat je ieder zijn potje koken? Kleine vuurtjes zijn gemakkelijk om mee te nemen, maar dan kookt iedereen apart. Het is interessant om de warme
maaltijd ‘s middags te eten, omdat je de energie in de namiddag meer nodig hebt dan ‘s
avonds.

Voor materiaal kan je terecht in één
van de zes Hopper winkels of via de
webshop hopper.be.

Een extra paar schoenveters en
stevige secondelijm zijn handig als
schoenen het begeven.

n

n
n

n
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Meer informatie omtrent wandelroutes, materiaal, kan je vinden op volgende websites:
n
hikingadvisor.be
n
hiking.be

Geeft een buitenlands kamp een meerwaarde voor je groep?
Wat met de kansarme leden?
> Inzamelacties of niet, extra subsidies, service clubs?
Wat met de leden die zich niet bewust zijn van plaats en tijd?		
> Maak je een selectie of neem je iedereen mee? Laat je de ouders beslissen
of beslis je zelf?
Wat met inspraak van de ouders?
> Organiseer verschillende momenten om de planning duidelijk te maken. Ga
je bij elke ouder op bezoek of geef je enkel algemene info?

TIPS
n

n

Focus minder op een specifiek land.
Zoek eerst een goede kamplocatie
en bekijk dan de mogelijkheden in de
buurt.
Ook met Akabe kan je aan uitwisseling
doen. Er zijn tegenhangers in Nederland (Blauwe vogels), de UK (Extension
scouting), ...…

Bij de voorbereiding

n

HANDIGE LINKS

HET LIJKT MOEILIJK OM MET AKABE OP
BUITENLANDS KAMP TE GAAN: EEN AANGEPASTE
LOCATIE VINDEN, OUDERS OVERTUIGEN, EEN
GROTER BUDGET,... HET KAN ABSOLUUT.

Maak een goed draaiboek
Ga met een paar leiding op prospectie 		
> Misschien ontmoet je een ‘local’ die je bij de voorbereiding kan helpen.
> Zijn er dokters en ziekenhuizen in de buurt?
Vergeet niet om de individuele steekkaart te laten vertalen, gebruik de Latijnse
naam van medicatie
Zoek hulp bij organisaties zoals Jeka vzw. Zij hebben of kennen toegankelijke
accommodaties voor andersvaliden.
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UIT W IS S E L I N G EN P RO J E CTE N

ZET EENS
IETS OP
POTEN

SCOUTS EN GIDSEN VIND JE OVERAL TER WERELD, OOK
IN JULLIE BESTEMMING. ZE KUNNEN JE PLEKKEN WIJZEN
DIE IN GEEN ENKELE REISGIDS STAAN. EEN PROJECT OF
UITWISSELING KAN DUS ZEKER EEN MEERWAARDE VOOR
EEN KAMP ZIJN. VOLGENDE OPTIES ZIJN EENVOUDIG EN
HAALBAAR:

Een korte uitwisseling

Projecten

Nodig de lokale scoutsgroep uit om een activiteit samen te
doen, leer elkaar en je favoriete spelen kennen, brei er een
gezellige avond aan en trakteer elkaar op enkele nationale
gerechten (verloren brood, wafels, stoofvlees,...).

Projecten leiden bijna automatisch tot uitwisseling, omdat je
ze opzet met de lokale scouts of bevolking als partner. Zoek
een leuk project, een goed doel, … of organiseer zelf iets.
Organisaties zoals Bouworde helpen je op weg, maar ook
de lokale scouts weet vast goed welke goede doelen er te
steunen vallen. Voor dit soort projecten bestaan er heel wat
subsidiemogelijkheden.

Een lange uitwisseling
Breng enkele dagen of zelfs een heel kamp samen door. Kom
op plaatsen waar je anders nooit zou komen, leer dingen die
je nooit had ontdekt en smeed misschien zelfs banden voor
het leven. Je leert elkaar en elkaars cultuur écht kennen
en dat heeft veel meer waarde dan louter naar hen ‘gaan
kijken’.

De voorwaarden:

Aantal deelnemers: elke deelnemende groep heeft minstens 4 deelnemers en
minstens 1 groepsbegeleider. In totaal zijn er minstens 16 en maximum 60 deelnemers, begeleiders niet meegeteld.
n Duur van de uitwisseling: van 5 tot 21 programmadagen, exclusief reistijd.
n Landen: 55 landen komen in aanmerking; hoofdzakelijk de EU, de Balkan en
Noord-Afrika.
n Locatie: Een uitwisseling vindt plaats in 1 van de deelnemende landen.
n Deadlines: De aanvraag heeft een strakke deadline. Kijk deze na op de website:
youthinaction.be/deadlines
n Inhoudelijk: De jongeren bereiden samen het programma voor en voeren het ook
samen uit tijdens een gezamenlijk verblijf. De uitwisseling geeft kansen:
		
> om competenties te ontwikkelen;
		
> om je bewust te worden van sociaal relevante thema’s;
		
> om nieuwe culturen, gewoontes en levensstijlen te leren kennen;
		
> om waarden zoals solidariteit, democratie en vriendschap te versterken.
n

3.

Lokale Lions Clubs, Rotary Clubs, bedrijven zijn soms bereid te sponsoren.

Vragen staat vrij.
Voor uitwisselingen kan je verschillende financieringskanalen aanspreken.
1.

2.
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In Vlaanderen worden deze subsidies uitgekeerd door JINT.
De subsidies gelden ook voor groepsuitwisseling, al zijn er uiteraard voorwaarden.
Laat je echter niet afschrikken: JINT helpt bij de aanvraag. Elk jaar krijgen enkele
scoutsgroepen financiële ondersteuning.

De gemeente of provincie: lokale besturen hebben
vaak een klein budget voor ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast kan je informeren of er financiële hulp
is wanneer je iets op poten zet met de zustergemeenten.
De Europese Unie vindt het belangrijk dat jongeren uit
verschillende landen elkaar ontmoeten. Via het
Erasmus+ subsidieprogramma ondersteunt ze
verschillende soorten uitwisselingen. Youth in Action
ondersteunt internationale ontmoetingen en uitwisselingen in de vrije tijd voor en door jongeren en
jeugdwerkers.

HOE LEG JE CONTACTEN?
1.

2.
3.
4.

Stuur een mail met zoveel mogelijk details over je kamp naar internationaal@
scoutsengidsenvlaanderen.be. Wij brengen je graag in contact met buitenlandse
collega’s en helpen je een buitenlandse groep te zoeken.
Google gewoon de stad van je kamp en het woord scout of scouting.
Bijna elke nationale scoutsorganisatie heeft een Facebookpagina of -groep. Plaats
daar een oproep.
Zoek een partnerorganisaties met kant en klare projecten waarin je met veel
enthousiasme kunt instappen.
> jint.be/
> bouworde.be/nl
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6

CHECK L IST

HET IS ZOVER. BEN JE VOLLEDIG KLAAR OM TE
VERTREKKEN? CONTROLEER HET MET DEZE CHECKLIST.

DINGEN
DIE JE NIET
MAG VERGET
E

N

Neem je internationaal
kampvisum &
je kampmap mee

Registreer
je
kamp

Vraag je Internationaal
Scouts- en
Gidsenpaspoort aan

Laat individuele steekkaart
en toestemming
van de ouders invullen

Controleer of alles
en iedereen
verzekerd is

Informeer je over
plaatselijke wetten
en gebruiken

Al onze tips én jullie volledige planning
staan in deze documenten, ze zijn dus
essentieel.

Al je gegevens ingevuld op de online
kampregistratie? Dit is zowel voor
Scouts en Gidsen Vlaanderen als voor
het land van bestemming belangrijk. In
geval van nood kunnen we contact met
jullie opnemen.

Na de kampregistratie krijg je
automatisch het Internationaal Scoutsen Gidsenpaspoort toegestuurd.
Hiermee bewijs je in het buitenland dat
jullie wel degelijk scouts en/of gidsen
zijn en dat opent deuren.

Op de individuele steekkaart kunnen de
ouders alle informatie over hun zoon of
dochter invullen. Neem van elk lid en
elke leid(st)er een ingevuld en ondertekend exemplaar mee. De steekkaart
bestaat in 6 talen, dus laat ze invullen
in de gepaste taal van je bestemming of
vertaal ze zelf. Om met minderjarigen
op buitenlands kamp te gaan, heb je
een schriftelijke toestemming van de
ouders nodig. Je kan die verkrijgen bij de
gemeente of zelf een formulier opstellen in de juiste taal. Op de website van
Scouts en Gidsen Vlaanderen vind je bij
‘Internationaal’ een voorbeeld.

Controleer of elk lid/elke leid(st)er
aangesloten is bij een ziekenfonds
en dus in het bezit is van een World
Assistance Card of Mediphone Assist
Card. Een inentingenkaart kan handig
zijn.

Voor je vertrek informeer je of er specifieke wetten en gebruiken zijn rond hygiëne, alcohol, tabak, wildkamperen,... Je
kan hiervoor terecht op de website van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Is het veilig om te reizen? Welke situatie
doet zich voor in het land? Welke regio is
te vermijden? Wat doen we beter niet?
Als je op kamp gaat buiten de EU,
informeer je dan extra over bepaalde
formaliteiten. Controleer vooraf of je een
reispas of visum moet meenemen.
Ga voor inentingen en dergelijke langs bij
het Instituut voor Tropische
Geneeskunde.

Heb je ze niet ontvangen, vraag
ze aan via internationaal@
scoutsengidsenvlaanderen.be.
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Bewaar de belangrijkste zaken voor de
zekerheid zowel op papier als online.
Naast de ingevulde documenten van je
leden en het materiaal, komen blanco
verzekeringsformulieren van pas. Neem
er enkele extra mee.
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HAN DIGE L I N KS

ALLE LINKS
OP EEN RIJ

NO O DSITUA TIE

1.

EEN ONGEVAL OF
CRISISSITUA
TIE

Blijf kalm en let op gevaar. Verzeker eerst dat jij, het slachtoffer en omstaanders

geen risico meer lopen.

Scouts en Gidsen Vlaanderen

Uitwisselingen en projecten

n

Scouts en Gidsen Vlaanderen - Internationaal

n

scoutsengidsenvlaanderen.be/internationaal

n

n

Scouts en Gidsen Vlaanderen - Kampregistraties

n

scoutsengidsenvlaanderen.be/kampregistraties

n

n

Scouts en Gidsen Vlaanderen - Verzekeringen
scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekeringen

Algemeen
n
n
n
n

Op Kamp - ecologie - opkamp.be/duurzaam-op-kamp
Op Kamp - eerste hulp - opkamp.be/ehbo-op-kamp
Het instituut voor Tropische Geneeskunde - itg.be
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken diplomatie.belgium.be

Boeiende publicaties
n

n
n
n
n
n
n
n

n

n

n

n

kisc.ch

n

Ita Software - Overzicht vluchten bijna alle luchtvaartmaatschappijen - matrix.itasoftware.com

n
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Hiking Advisor - hikingadvisor.be
Hiking.be - hiking.be

Verwittig in overleg met de hulpdiensten de ouders of familie. Maak het gebeuren

neutraal bekend, zonder oordeel of conclusies.
4.

5.

6.

Administratieve formaliteiten hebben nooit voorrang op het menselijk aspect.

Loslopend wild 2

7.

ambrassade.be/publicaties/loslopend-wild-deel-2
Blikopener - jint.be/Portals/0/Images/Infotheek/
Blikopener_infotheek.pdf

Praktisch: vraag aan de politie altijd het pv-nummer. Contacteer Scouts en Gidsen
Vlaanderen bij vragen of onduidelijkheden.

8.

Administratieve afwikkeling

Aan de slag met
n

n

In overleg met de verbondsleiding kan alles geregeld worden op vlak van verzekerin-

gen, familiesteun, slachtofferhulp, persbenadering, dringende sociale interventie, … Zie brochure Blauw licht: scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/
blauw-licht

Speel op veilig

Kampvisum

Verwittig Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Tijdens de kantooruren kan je terecht op 0032 3 231 16 20. Voor dringende problemen bij een ongeval of een ernstig probleem kan je terecht op de noodlijn
van Scouts en Gidsen Vlaanderen: 0032 474 26 14 01. Je komt eerst op een
voicemail terecht. Spreek daar je boodschap in. Vervolgens wordt iemand van
de verbondsleiding verwittigd. Hij/zij belt je zo snel mogelijk terug.

In}Leiding

scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/kampvisum

Trektochten
n

3.

scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/
speel-op-veilig

n

n

Blijf met een
‘ ‘ iemand van de leiding bij het slachtoffer en de betrokkenen en hou
de rest van de groep op afstand. Bel indien nodig de hulpdiensten. Organiseer
een activiteit met de rest van de leiding om de groep tot rust te brengen (een
wandeling, een gesprek, …)

Goed verzekerd

scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/inleiding
inleiding + de handboeken van elke tak
n

rome2rio.com

2.

scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/
goed-verzekerd

Wegwijzer vzw - wegwijzer.be
Wikitravel - wikitravel.org
Buitenlandskamp.be - buitenlandskamp.be
The World Organization of the Scout Movement
(WOSM) - scout.org
Gilwell Park - London - scouts.org.uk
Kandersteg International Scout Center
Our Chalet - ourchalet.ch
Rome2Rio - routeplanner openbaar vervoer

GR-editie van Over & Weer (steeds het eerste nummer van het werkjaar, je kaart en kompas doorheen
Scouts en Gidsen Vlaanderen)

Informatie (activiteiten, vervoer, accommodatie, bestemmingen,...)
n

JINT - jint.be
Go Strange - gostrange.be
Bouworde - bouworde.be/nl
Youth in action - youthinaction.be

De techniekendatabank - scoutsengidsenvlaanderen.
be/technieken-databank
De spelendatabank - scoutsengidsenvlaanderen.be/
spelendatabank
De totemzoeker - scoutsengidsenvlaanderen.be/
totemzoeker

Verwittig bij een voorval steeds zowel de individuele verzekering van een lid als
de groepsverzekering (= ledenpolis). Concreet: bij schade aan derden dien je de
familiale verzekering (van de ouders) van het lid aan te spreken en daarnaast
de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering bij Ethias waar het lid via zijn/
haar lidmaatschap bij aangesloten is. Bij lichamelijke ongevallen verwittig je
steeds het ziekenfonds van het lid en de verzekering lichamelijke ongevallen bij
Ethias. Stuur de aangifteformulieren binnen de week na het kamp rechtstreeks
naar de verzekeringsmaatschappij, een kopie voor jezelf is nuttig:
		Ethias
		 Prins Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt
		 Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20

?

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
Medische spoeddienst, in heel Europa 112
Antigifcentrum
+32 70 245 245
Brandwondencentrum
+32 2 268 62 00
Instituut Tropische Geneeskunde		
+32 3 247 66 66
Card stop
+32 70 344 344
Child Focus
+32 2 475 44 11
Doc stop
+32 2 518 2123
Touring pechverhelping – reisbijstand		
+32 2 233 23 45
VAB pechverhelping – reisbijstand 		
+32 70 344 666
Druglijn
+32 78 15 10 20
Zelfmoordpreventie
+32 2 649 95 55
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bereiken in geval van noo
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MISSIE
Wij zijn scouts en gidsen
Meisjes en jongens
Elk met een eigen verhaal
Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning
En durven tuimelen in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf,
In elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is,

1.
2.
3.
4.
5.

In vrije tijd die niet vrijblijvend is.

6.
7.

Met groot plezier en kleine daden

8.

Komen we op voor onze omgeving en

9.
10.

Voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop
Van gelukkige mensen
In een rechtvaardige wereld.
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Kies hier als groepsleiding minimum 5 vragen uit als richtlijnen voor een gesprek.

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: ruzies, 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.

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

KAMPENGAGEME

NT

R VOOR DE

EXEMPLAA

DC

EXEMPLAAR VOOR DE

BE

GROEP

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
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Registreer je kamp vandaag!

Noodpermanentie Scouts en
Gidsen Vlaanderen

Ligt je bestemming vast?
Registreer dan meteen je kamp online.
Scouts en Gidsen Vlaanderen bezorgt je
een scouts- en gidsenpaspoort en
informeert de scoutsfederatie in het
land van je bestemming.
scoutsengidsenvlaanderen.be/
kampregistraties

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

Het Internationaal Kampvisum werd geschreven door
Ploeg Internationaal

Ik, ______________________________________ (naam), heb met de

Ik, ______________________________________ (naam), heb met de

Hoofdredactie: Trees Vandenbulcke
Eindredactie: Jozefien Van Huffel

____________________ -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

Bij een ernstig ongeval of een probleem
kan je terecht op de noodlijn van Scouts
en Gidsen Vlaanderen:

0032 474 26 14 01
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