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COLOFON

CONTRACTEN EN KAMPENGAGEMENT

Waarschijnlijk geurt de lucht nu naar lente of kraakt de sneeuw nog onder je voeten.  Het kamp van de voorbije zomer is 

enkel nog een zalige herinnering van zon en vrolijke spelen.  Toch glijdt op dit ogenblik het kampvisum door je vingers.  

En daarmee wordt jullie komende kamp toch al een beetje tastbaar.  

Met dit document willen we je op weg helpen om het kamp grondig voor te bereiden.  Een kamp is het hoogtepunt van 

een jaartje scouting.  Maar een geslaagd kamp veronderstelt een goede voorbereiding door de leiding en de leden.   

Dit kampvisum biedt een leidraad voor de duizenden scouts- en gidsentakken die jaarlijks gaan kamperen.

Dit visum is chronologisch opgebouwd.  Van wat je vooraf moet weten en beslissen, over noodzakelijk papierwerk,  

tot de rechte lijn naar het kamp.  

We vinden het belangrijk dat er aan een kamp veel overleg voorafgaat.  Overleg tussen de leidsters en de leiders, met de 

leden en met de ouders.  Maar ook je groepsleiding en je districtscommissaris (DC) willen we bij dit gebeuren betrekken.  

Zij hebben soms een boeiende andere kijk op de dingen.  Daarom vind je in dit kampvisum, naast een pak bruikbare 

informatie en interessante ideetjes ook een formeler luk dat we het ‘kampengagement’ noemen.  Ondertekening van het 

bijgevoegde model voor ‘kampeerovereenkomst’ beschermt  minimaal je rechten als huurder van een kampplaats.  

We verwachten dat er voor elk kamp van Scouts en Gidsen Vlaanderen een kampvisum wordt gebruikt.  Ook voor kerst- 

en paaskampen lijkt ons dit een zinnig instrument.  Voor kampen in België kan je voorliggend kampvisum gebruiken. 

Voor buitenlandse kampen verwijzen we je naar het internationaal kampvisum. We hopen alleszins dat het kampvisum 

een stevige steun kan zijn om jullie stapsgewijs te helpen bij de kampvoorbereiding.  

Niet elk moment van een kamp laat zich formuleren in zo’n document.  Het getik van de regen op het tentzeil 

bijvoorbeeld.  Of de eerste sprankelende ochtendzon op je vel.  Kamperen moet je vooral lekker doen.  Het is aan jullie 

om dit kamp te kruiden met frissen ideeën en leuke activiteiten.  Droom alvast vooruit naar een nieuwe kroon op deze 

jaarwerking: een bijzonder fijn kamp.  Dat is wat we je toewensen!

De verbondsleiding

© 2019

BESTE LEIDSTER,

BESTE LEIDER,
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DE TIJDSLIJN
EEN REIS DOORHEEN HET 

HELE SCOUTS- EN GIDSENJAAR ...

zomer 
jaar ervoor

novemberoktober maart april mei juni juli augustus

Op voorkamp, een ander 
moment in de zomer en 

ten laatste  
oktober-november: je 

kampplaats voor het jaar 
erop vastleggen (of 2 jaar 
op voorhand voor grote 

groepen)

Aanvraag tenten ULDK 
kan de eerste maandag 

na de herfstvakantie

Je groep stelt een 
jaarbegroting op. 

Daarbinnen past de 
begroting van je  

groeps- of takkamp.  
Plan de nodige  

geldactiviteiten indien er 
extra middelen 

nodig zijn

Uitwerken van je kamp met je tak/groep (activiteiten, 
thema, transport, organisatie, kampboekje, …)

Doe je aanvraag voor 
een toestemming om te 
spelen in Waalse bossen 
vóór 1 mei of je aanvraag 

voor Vlaamse bossen 
vóór 1 juni

Contact met  
de gemeente; neem  
eens contact op en 

achterhaal de lokale 
regelgeving

Check de staat van je 
kampmateriaal en doe 

de nodige herstellingen/
aankopen

Vraag alle ouders om de 
individuele steekkaart 

van hun kind te updaten 
(ev. gecombineerd met 

een huisbezoek/
ouderinfoavond)

Groepsleiding bespreekt 
met de takleiding de voor-
lopige kampvoorbereiding

Hoera, op kamp! Op voorkamp: briefing fourage 
(menu, voedselveiligheid, algemene kamp- 

afspraken, …), routes van tochten uitproberen en  
overnachtingsplaats regelen

Nagenieten, opruimen, 
evalueren en draaiboek 

bijwerken

Geen zin om een jaar te wachten op je volgend kamp? 
Ga mee als leiding op Open Kamp. Meer info op  
www.scoutsengidsenvlaanderen.be/openkamp

Bespreking van kampvoorbereiding 
met districtscommissaris

Check of je een materiaalverzekering nodig hebt

Online kampregistratie Scouts & Gidsen Vlaanderen 
invullen

Contact opnemen met kampplaatsuitbater 
om te checken of alles ok is

Check of iedereen ingeschreven is en sluit 
tijdelijke verzekering af voor foeriers
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VOORAF

Rol leiding/GRL/DC

Rol als leiding
Als leiding heb je een heel kamp lang je leden onder je hoede.  Je bent zowel verantwoordelijk voor je leden als voor de goede 
organisatie van je kamp.  Een goede kampvoorbereiding is al meer dan een stap in de goede richting.  Dit visum is er om je 
hierin te ondersteunen.

Rol als groepsleiding
Als groepsleiding is het je verantwoordelijkheid om je takploegen te coachen en te begeleiden.  Ter ondersteuning vind je  
achter aan het kampengagement vijftien richtvragen. (zie flap van achervocer, blz. 31)

Rol als districtscommissaris (DC)
Als districtscommissaris heb je twee taken:
1 Een inhoudelijke opdracht, namelijk de groepsleiding begeleiden: Dit kan via het engagement van de groepsleiding en via 

het gesprek over de richtvragen die de groepsleiding met de takleiding heeft doorgenomen.  Een uitgebreid kamp-
 programma getuigt van een degelijke voorbereiding en biedt houvast tijdens het kamp, ook voor ervaren leiding.  
2 Een formele opdracht, namelijk het nakijken of voldaan is aan de for-

mele vereisten om op kamp te gaan:
 > Een kampcontract (exemplaar in middenkatern of contract van 

uitbater. Ga in het tweede geval na of alle essentiële elementen 
opgenomen zijn.)

 > De verklaring van een 21-jarige
 > Controle op aansluiting van alle leden, leiding en foeriers bij Scouts 

en Gidsen Vlaanderen

Samenspel
Leg deadlines vast: spreek duidelijk af wanneer wat bij wie moet zijn.  Ten 
laatste veertien dagen voor het kamp moet dit visum bij de districtscom-
missaris zijn.  Op die manier is er voldoende tijd om de kampvoorbereiding 
degelijk te bespreken.

21-jarige

Vanaf 18 jaar ben je in België meerderjarig.  Toch kiezen we 
ervoor dat de eindverantwoordelijkheid voor een kamp bij 
een 21-jarige ligt, die het hele kamp aanwezig is.  Dit lijkt ons 
logisch: zonder dat de kampverantwoordelijke alle taken van 
de groepsleiding overneemt, is haar/zijn verantwoordelijk-
heid aanzienlijk, en in ieder geval opmerkelijk groter dan op 
doordeweekse vergaderingen.  Daarbij is een zekere ervaring 
en maturiteit onontbeerlijk.  We vinden dit heel belangrijk en 
willen niet dat 18-jarigen de volle verantwoordelijkheid van 
het hele kamp dragen.  Indien de groepsleid(st)er kampver-
antwoordelijke is, is er geen probleem.  Conform onze spel-
regels is de minimumleeftijd voor groepsleiding immers 21 
jaar.  Als de kampverantwoordelijke iemand anders is, moet 
dit iemand zijn die in het lopend werkjaar 21 jaar wordt.  

Kampplaats gezocht

De eerste belangrijke vraag die je jezelf (en je leden) moet 
stellen: waar gaan we op kamp?  In de Ardennen of aan de 
zee?  In binnen- of buitenland?  En hebben we een vaste 
locatie nodig of gaan we voor een trekkamp? Hebben we 
een gebouw nodig of enkel een kampterrein?  Zodra je dit 
het uitgemaakt, kan de zoektocht naar een kampterrein 
beginnen!

WAT MOET JE WETEN EN DOEN VOOR JE AAN 

DE KAMPVOORBEREIDING BEGINT?

AVONTUREN OVER DE GRENS?

Internationale kampen vragen een specifieke aanpak en 

voorbereiding. Om jullie hierin te begeleiden ontwikkelde 

ploeg Internationaal het internationaal kampvisum, met 

een eigen kampengagement en kampcontract. Dit kan 

je opvragen via het nationaal secretariaat of online 

opzoeken.
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TIPS

Kampterrein en kamphuis
 Verhouding prijs-kwaliteit

 Grootte van het terrein

 Veiligheid van de omgeving (is de directe omgeving verkeersarm?)

 Toegankelijkheid van het omliggende bos: consulteer de boswachter

 Overstromingsgevaar door nabije rivier

 Ondergrond (stenen, drassig, …)

 Bereikbaarheid van winkels

 Bereikbaarheid van het openbaar vervoer

 Sjorhout verkrijgbaar in de omgeving (bij de houtvester, een boer, …)

 Te sprokkelen hout: consulteer de eigenaar en boswachter of het mag

 Enige privacy/intimiteit t.o.v. naburige groepen

 Gsm-bereik of andere telefoonmogelijkheden (o.m. in geval van ongeval op ziekte)

 Toegestaan om een HUDO te graven?

Kamphuis
 Veiligheid van het kamphuis

 Binnenbekleding (geen piepschuim of plastiek), trappen (stevig, niet te steil, goede leuning?), brandblussers, 

noodverlichting, evacuatie-uitgangen (aanwezig?), betrouwbare elektriciteit, gasflessen (nooit binnen! Beschermd 

tegen zonnestralen?) en voldoende verluchting bij gaskachels (werden ze onlangs gecontroleerd?).

 Hygiëne van keuken en sanitair: let op schimmels, vochtplekken, verluchting, …

 Indien er geen bedden zijn: voldoende plaats per kind voorzien (minimum 1 op 2 meter)

 Indien er bedden zijn: veilig (zeker bij stapelbedden) en voldoende propere matrassen

 Voldoende speelruimte bij regenweer?

CHECKLIST

BIJ DE KEUZE

VAN JE KAMPPLAATS

VUL DEZE CHECKLIST NOG AAN MET 
              SPECIFIEKE GROEPSWENSEN.

Extra aandachtspunten voor akabegroepen
 Is het kamphuis toegankelijk? (bv. deuropeningen, gangen, weg naar kampterrein, …) Is er mogelijkheid om op het gelijkvloers te slapen en zich te wassen?

 Waar kan je schuilen in geval van noodweer? …

n Aangezien jullie niet de enigen zijn die elke zomer op kamp gaan, BEGIN je best TIJDIG aan de 
zoektocht. Weet dat de meeste groepen van 15 t.e.m. 31 juli op kamp gaan. 

n Een terrein kan er in de zomer heel anders bijliggen dan in de winter of de herfst; ZOEK JE  

KAMPTERREIN DUS IN DE ZOMER (kampeerders die op dat moment op het terrein verblijven kunnen 
je meteen informeren).

n STAP HET GEMEENTEHUIS BINNEN en vraag of ze geen lijst met boeren/jeugdverblijven hebben.

n VERZAMEL OP VOORHAND ADRESSEN zodat je gericht kan zoeken en een telefonische afspraak kan 
maken om het huis of terrein te bekijken.

n KIES EEN UITDAGENDE OMGEVING, één die je intrigeert.  Dat kan de natuur zijn (met een curieus 
dorp of een mysterieuze ruïne), maar ook het hartje van Brussel, een grot, een afgedankte trein-
wagon, een kinderboerderij …

n Ga niet elk jaar in dezelfde regio op kamp, WISSEL AF.

n NOTEER VOORAF HET ADRES EN TELEFOONNUMMER VAN DOKTER, APOTHEKER EN ZIEKENHUIS.   
Een bezoekje tijdens de kampverkenning leert je vlot de weg in geval en noodsituaties ter plaatse.  
Noteer ter plaatste ook het adres en telefoonnummer van de bakker, slager en kruidenier.  Als je 
je keuze gemaakt hebt, kan je alvast het laatste blad van dit kampvisum invullen.  

n Je strijkt neer op vreemd grondgebied.  GEDRAAG je dus ALS EEN FIJNE GAST OP BEZOEK, met res-
pect voor de omgeving en de buren.  En gun ook andere jeugdkampen een deugddoend kample-
ven.

n VERGEET HET KAMPCONTRACT NIET TE TEKENEN, (zie middenkatern voor een voorbeeld).   
Stelt de eigenaar zelf een overeenkomst voor?  Kijk dan na of die alle elementen van onze  
overeenkomst bevat! Indien er essentiële elementen ontbreken in het contract dat je aangeboden 
wordt, stel dan voor om een aanvullende verklaring op te stellen die helderheid schept op vlak van 
de ontbrekende onderwerpen. Indien de uitbater niet op deze vraag wil ingaan, is dit een reden om 
gealarmeerd te zijn en nog eens te overwegen of je voor deze kampplaats wil kiezen.

n Kies je voor een TREKKAMP?  KOPIEER DAN HET KAMPCONTRACT EN VUL VOOR ELKE LOCATIE EEN 

APART CONTRACT IN.
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Tenten gezocht

Wil je tenten aanvragen via de Uitleendienst Kampeermateriaal van de Vlaamse Overheid?  
Op www.uldk.be vind je het reglement en alle formulieren.  Je kan je aanvraag ten vroegste 
vanaf 1 oktober voor de komende zomer indienen bij het ULDK (eerder opgestuurde aanvra-
gen worden teruggezonden!). 
In de loop van maart mag je een toezeggingformulier verwachten met vermelding van het 
toegekende kampeermateriaal, de datum en de plaats van afhaling en inlevering. Groepen 
die een weigeringsformulier ontvangen, kunnen dit samen met een aanvraagformulier op-
sturen naar Defensie (alle benodigde documenten worden meegezonden met je weigering 
vanuit ULDK). Neem bij schade van welke aard steeds meteen contact op met de uitleen-
dienst (tel. 02 251 69 43). Zij zullen je adviseren wat je verder moet doen. In de meeste 
gevallen is een fotoverslag en pv vereist.
Nog steeds geen of onvoldoende tenten in juni? Ga na of je tenten kan lenen van een andere 
groep uit het district of van een andere jeugdbeweging in je buurt. De drukste kampperiode 
is van 11 juli tot 10 augustus. Wil je meer kans op voldoende tenten? Plan dan je kamp 
buiten de periode 11/7-10/8. ULDK beschikt ook over meer patrouilletenten dan seniors.
Groepen met financiële mogelijkheden kunnen ook een aankoop van tenten bij Hopper 
winkel overwegen.
Heb je onverwachts teveel tenten? Doe andere groepen een plezier en annuleer ze bij 
ULDK. De annulatievoorwaarden vind je in het reglement. Let op! ULDK voert ook controles 
uit op de kampplaatsen. Onbenutte tenten worden beboet. 

Centen gezocht

In een heel aantal gemeentes kan je kampsubsidies krijgen.  
Vraag zeker na bij de jeugddienst van je gemeente of jullie 
hiervoor in aanmerking komen en wat je er voor moet doen. 
Wanneer subsidies niet mogelijk zijn, kan je de jeugddienst 
ook vragen om het kamp te steunen in natura (bv. door 
transport te regelen, een aankoop van voedingsproducten bij 
Oxfam, …)

Datum gezocht

Laat de ouders van je leden liefst zo snel mogelijk de kamp-
datum weten.  Zo kunnen zij zelf ook hun vakantie plannen.

11

ADRESSEN

n Hopper jeugdverblijven:  
www.hopper.be/jeugdverblijf

n CJT,  
Bergstraat 16,  
9820 Merelbeke  
tel 09 210 57 70,  
fax 09 210 57 80,  
cjt@cjt.be, www.cjt.be

n www.opkamp.be is een  
portaalsite waar je op zoek kan 
gaan naar een kamphuizen en/
of –terreinen in Vlaanderen en 
Wallonië. 

Naast een kampplaats moet je ook op zoek naar transportmiddelen voor het vervoer van je leden en/of materiaal. Zorg 
ervoor dat je steeds een contract afsluit waar je op kan terugvallen in geval van een dispuut. Je vindt hier een checklist 
met enkele belangrijke elementen voor deze overeenkomst:

 Naam en adres van de partijen

 Plaats, datum en uur van vertrek en terugkeer

 Contactpersoon op kamp

 Vervoermiddel en kenmerken (aantal zitplaatsen, laadvermogen, …)

 De totaalprijs die alle in het contract vermelde diensten dekt

 Termijn en wijze van betaling (voor voorschot en saldo)

 Annuleringsvoorwaarden

 Procedure bij schade en afspraken over wie welke zaken verzekerd

 Eventuele extra afspraken (bv. tussenstop aan uitleendienst, …)

GOEDE AFSPRAKEN 
MAKEN

GOEDE VRIENDEN

10 11
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Vurige wetten
In Vlaanderen mag je geen vuur maken op minder dan 25 
meter van huizen, bossen, heide, boomgaarden, hagen, 
graan en stro.  Voor een kampvuur kan je wel een uitzon-
dering krijgen, maar dan moet je minstens 35 dagen voor 
je kamp een machtiging aanvragen bij het Agentschap voor 
Natuur en Bos. De Waalse regelgeving voorziet geen mach-
tiging als je korter bij het bos een vuur wil maken. Informeer 
je ook steeds over de reglementering van je kampgemeente; 
deze kan strenger zijn dan de 25-meterregel (wat vaak het 
geval is in de Oostkantons). Ook rook verspreiden over de 
openbare weg is verboden.  Maak dus goede afspraken met 
de eigenaar en met de boswachter. Om hout te sprokkelen 
moet je altijd toestemming vragen aan de eigenaar van 
het terrein, die het zogenaamd ‘vruchtgebruik’ van het bos 
heeft. Bovendien moet je voor openbare bossen (dit zijn alle 
niet-private bossen) en bosreservaten ook een machtiging 
hebben van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Deze 
machtiging vraag je minstens 14 dagen op voorhand aan bij 
het ANB van jouw provincie.

Het kleinste tentje
In Vlaanderen en Wallonië bestaat er geen overkoepelende 
reglementering rond het graven van HUDO’s, maar verschil-
lende gemeentebesturen en/of eigenaars van kampeerwei-
des verbieden het wel. Als je een HUDO graaft, tracht dit dan 
zo ecologisch mogelijk te doen. Belangrijk is dat je de HUDO 
minstens op een afstand van 70 meter van beken en andere 
watertjes uitgraaft. Voorzie een vuilniszak voor maandver-
band e.a. 
In de Oostkantons mogen er geen putten gegraven worden 
voor HUDO’s. Dat wil zeggen dat je verplicht bent om op een 
kampeerweide gebruik te maken van chemische toiletten. 
Check vooraf bij de verhuurder van de kampeerweide of hij 
chemische toiletten voorziet, zoniet zal je er zelf voor moeten 
zorgen.
Ook GFT-putten (groente-, fruit- en tuinafval) zijn verboden. 
Gebruik daarvoor de gereglementeerde afvalzakken of de 
composthoop van de kampuitbater.
www.opkamp.be > regelgeving > hudo

DUBBELCHECK JE KAMPPLEK

Elk jaar loopt er wel ergens iets mis met gemaakte 

afspraken.  Het kan dus zeker geen kwaad om een paar 

maand voor het kamp nog eens contact op te nemen met 

de eigenaar om te checken of alles nog in orde is. Met 

een goed contract en een grondplannetje kan je al heel 

wat problemen vermijden.”

ONDERWEG IN DE VERDERE VOORBEREIDING VAN JE KAMP ZIJN ER EEN 

AANTAL ATTESTEN DIE JE MOET AANVRAGEN EN  

BELANGRIJKE AFSPRAKEN DIE JE MOET MAKEN.  

OOK DE KAMPPRIJS VASTLEGGEN DOE JE BEST VOLDOENDE OP 

VOORHAND. EN WAARVOOR BEN JE NU EIGENLIJK VERZEKERD 

ALS JE OP KAMP GAAT?”
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Papierwerk voor een goed kamp

Boswetgeving in een notedop
In Vlaanderen heb je toestemming nodig van de boswachter 
om in het bos te spelen.  Enkel op plaatsen die aangeduid 
zijn als speelzone mag je spelen zonder toestemming.   
Je zoekt deze zones op viawww.groenspeelweefsel.be >  
raadpleeg de interactieve speelweefselkaart. Daarnaast zijn 
er ook stukken bos die tijdelijk worden opengesteld van 1/7 
tot 31/8 als ‘zomerspeelzone’. De zomerspeelzones zullen 
op het veld meestal niet aangeduid worden, dus deze kan je 
best vooraf online opzoeken via dezelfde website.In Wallonië 
moet je toelating vragen aan het cantonnement waar je op 
kamp gaat.  Je vult daarvoor een formulier in dat voor 1 mei 
bij het cantonnement moet zijn.  Hoe je deze aanvraag moet 
doen, kan je nalezen op www.opkamp.be > regelgeving > 
water, bos&natuur.  Laat de bevestiging op zich wachten,  
bel of mail dan naar het cantonnement.

Watervoorzieningen
Water dat niet uit de kraan of aangekochte flessen komt 
(bronwater, regenputten, …) moet gecontroleerd worden.   
De eigenaar moet hier zelf een attest voor aanvragen.  
Info over de bevoegde instanties in Vlaanderen en Wallonië 
kan je vinden op www.opkamp.be > regelgeving >  
kokenopkamp > voedselveiligheid.  Zie ook het kampcontract 
in het midden van dit visum.
Het is ook zeer belangrijk om na te gaan waarvoor de water-
slangen nog gebruikt worden. Als een boer bijvoorbeeld door 
het jaar zijn sproeistoffen door deze slangen jaagt, spreekt 
het voor zich dat die niet voor drinkwater geschikt zijn, be-
halve indien deze chemisch ontsmet zijn. 
Vermijd ook stilstaand water (bv. wanneer de waterslang de 
hele dag in de zon ligt). Stilstaand water (bv. in een citern) 
kan je gebruiken om jezelf te wassen (niet om tanden te 
poetsen). Voor te drinken, koken, groenten kuisen, ... moet 
je altijd ‘bewegend’ water gebruiken. Laat water in elk geval 
nooit langer dan 24u stilstaan.

SPEELZONE
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Financiën

Scouting op maat
Hoewel op kamp gaan meestal soberder leven betekent dan we gewoon zijn, kost een kamp wel wat geld.  Niet voor alle ouders 
is het evident om dat bedrag voor één of meerdere kinderen neer te tellen.  Naast de deelnemersprijs zijn er nog andere kosten 
zoals de aanschaf van een slaapzak, goeie stapschoenen, een zaklamp ...  Hierdoor komen een aantal gezinnen in de problemen 
als je ze geen verminderd lidgeld laat betalen.  Denk goed na als je je kampprijs vastlegt; is je begroting echt wel zo economisch 
opgesteld als je denkt?  Misschien zijn er kinderen waarvan je op voorhand al weet dat het moeilijk wordt voor de ouders om het 
kampgeld te betalen.  Kan je dan twee euro meer vragen aan de andere kinderen zodat die ouders slechts de helft moeten beta-
len?  Heb je deze opties onderzocht en je merkt dat het voor je kampkas of voor de ouders toch onmogelijk is om financieel rond 
te komen?  Dan kan je terecht bij het fonds op maat van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  In de brochure ‘Scouting op maat’ vind je 
informatie over de verschillende manieren om de prijs te drukken en hoe je dit best bespreekt met ouders in armoede. 
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TIPS BIJ
DE BEGROTING

Vooraf
n Maak een begroting op en ken een budget toe per 

tak(kamp).

n Stel een vaste persoon verantwoordelijk voor het geld 
en het kasboek (dit kan evengoed een foerier zijn).

n Vraag eventueel een tweede persoon om de financiën 
mee op te volgen.

n Bij de spoorwegen en busmaatschappijen bestaan er 
allerlei kortingsformules.  Maak er gebruik van.

n Noteer alleen de inkomsten waarvan je zeker bent 
(overschat bijvoorbeeld de opbrengst van eventuele 
acties of subsidietoelagen niet!).

n Gebruik de kampsubsidies om de deelnameprijs 
van het kamp te drukken, niet om het lokaal te 
herschilderen.

n Als je ervoor kiest om met de leiding een deel van 
de kampprijs niet te betalen, dan heeft dat serieuze 
gevolgen voor de kampprijs per deelnemer.

n Ga na of er in het jeugdbeleidsplan van je gemeente 
geld voorzien is voor kampen.  Informeer bij de jeugd-
dienst.

Tijdens het kamp
n Hou het kasboek dagelijks bij en noteer alle uitgaven, 

hoe klein ook.

n Vergeet niet om ook ter plaatste korting te vragen bij 
de bakker, slager, kruidenier, …

n Koop voeding verstandig aan.  Niet te weinig, maar ook 
niet te veel zodat je de helft moet weggooien.   
Op www.kokenopkamp.be vind je een calculator die de 
hoeveelheden berekent van je recepten.

n Neem een voldoende grote geldreserve mee.  Om te 
vermijden dat er steeds een som geld op het kampter-
rein is, kan je geld op een rekening storten om het dan 
via bancontact ter plaatste af te halen.

HET KAMP
FINANCIEEL BEKEKEN

AAN DE HAND VAN ONDERSTAAND 

BEGROTINGSSCHEMA KAN JE VRIJ 

NAUWKEURIG DE KAMPPRIJS BEREKENEN.UITGAVEN
1. Voorbereiding €

Verplaatsingen (bv. Kampplaatsverkenning)

Voorschot huur terrein/kamphuis

Aankoop kampeermateriaal

Herstelling materiaal

Aankoop fluohesjes

Te huren materiaal (bv. Tenten)

Aankoop spelmateriaal (verf, kampaandenkens, …)

EHBO

Drukwerk (kampbrochures, brieven, …)

Briefport

Gsm-kosten

Documentatie

Verzekeringspremie materiaal

Andere

SUBTOTAAL UITGAVEN

2. Kamp €

Vervoer deelnemers

Vervoer materiaal

Huurprijs terrein of kamphuis: d.i. (  euro x   
aantal nachten x   deelnemers min   euro 
voorschot of de globale huurprijs min het voorschot.

Verblijftax
Informeer bij de kampgemeente alvorens je kampcontract te 
ondertekenen. Deze extra onkost kan soms zwaar wegen en 
niet in elke gemeente wordt deze belasting geheven.

Huurprijs sjorhout

Brandhout

Water

Elektriciteit

Gas

Afvalzakken

Toilethokjes (indien HUDO-verbod)

Voeding: stel een vast bedrag per dag per persoon 
voorop (bv. 6 euro/persoon/dag)  euro x  
dagen x  personen

Geld voor eventuele uitstappen (bv. gids, toegangs-
prijs, …)

Andere uitgaven

Andere

SUBTOTAAL UITGAVEN

Subsidies: gemeente – provincie – groep

Opbrengst acties

Andere inkomsten

TOTAAL INKOMSTEN

INKOMSTEN - (RAMING IN VERGELIJKING MET VORIG JAAR) KAMPPRIJS

TOTAAL UITGAVEN

Kampprijs =  
uitgaven min inkomsten/het vermoedelijk aantal deelnemers: 

TOTAAL KAMPPRIJS

PS
Regelmatig worden de subsidies berekend op basis van het aantal begeleid(st)ers met een erkend animatorbrevet.  

Ga eens luisteren bij je eigen gemeente hoe ze het daar regelen.
14
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Verzekering op kamp

Wie is verzekerd?
Alle personen die hun lidgeld betaalden en voorkomen op de 
ledenlijst van de groep (de minimumleeftijd is 6 jaar zijn op 
31 december van het lopende werkjaar).

Waar en wanneer ben je verzekerd?
n	 Zowel in binnen- als in buitenland.
n	 Tijdens alle toegelaten scouts- en gidsenactiviteiten 

die gebeuren in opdracht van de leiding, bv. patrouille-
tochten. (lees Speel op Veilig voor het verschil tussen 
scouts-en gidsenactiviteit, gespecialiseerde en verbo-
den activiteit!)

n	 Wat lichamelijke letsels betreft: enkel op weg van en 
naar het lokaal of elke plaats van bijeenkomst, bv. 
groepsraden, kampen.  Het begrip ‘van en naar’ heeft 
dezelfde betekenis als ‘de weg van en naar het werk’ 
in de arbeidsongevallenwetgeving.

Wat is verzekerd?
Groepsmateriaal is via de polis brandverzekering altijd 
verzekerd voor brand, storm- en waterschade, ook bij 
transport en verplaatsing.  Stormschade aan de opgestelde 
tenten is eveneens verzekerd.  Hou er rekening mee dat er 
een vrijstelling is van 247,89 euro per schadegeval.  Brand-, 
storm- en waterschade aan je kamphuis is ook verzekerd via 
de brandpolis vanaf 250 euro (vrijstelling).  Andere schade 
is verzekerd via de polis burgerlijke aansprakelijkheid vanaf 
125 euro (vrijstelling).

Waarvoor ben je verzekerd?
De personenverzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen is 
een verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burger-
lijke aansprakelijkheid.  Je bent dus niet verzekerd tegen 
contractuele en strafrechtelijke aansprakelijkheid.  

Contractuele aansprakelijkheid: je sluit als leider of leidster 
meer dan eens een contract af, bv. een huurcontract voor 
een kampplaats of een minibusje.  Ook al sluit je deze over-
eenkomst in naam van je groep, toch blijf je zelf aansprake-
lijk voor de uitvoering van dit contract.  Dit noemen we 

‘contractuele aansprakelijkheid’.  Hoe kan je dit risico 
beperken en jezelf beschermen tegen contractuele aanspra-
kelijkheid?
n	 Lees een contract vooraf grondig na en leg het tijdig 

voor aan een deskundige of aan Scouts en Gidsen 
Vlaanderen voor advies.

n	 Kijk ook alle documenten goed na omtrent de  
omnium- en diefstalverzekering, zeker als het om 
voertuigen gaat.

n	 Sluit eventueel een bijkomende verzekering af voor 
materiaal of auto’s, of een bijstandsverzekering. 
Schade aan persoonlijk en/of toevertrouwd materiaal 
is immers niet verzekerd.  

Strafrechterlijke aansprakelijkheid: de boetes op strafrech-
terlijke overtredingen en de rechtstreekse gevolgen van die 
overtredingen (bv. een verkeersovertreding) of inbraak zijn 
niet verzekerd.

Aanvullende verzekeringen
Af te sluiten via Scouts en Gidsen Vlaanderen:
n	 Een tijdelijke verzekering van personen (bv. foeriers of 

eenmalige medewerkers).
n	 Een verzekering van groepsmateriaal (verzekeren 

voor andere schade dan brand-, storm-, en water-
schade), materiaal van derden en persoonlijk mate- 
riaal (bagage, fietsen, …) dat gebruikt wordt tijdens 
een activiteit van Scouts en Gidsen Vlaanderen.   
De maximumperiode is 30 dagen, eerste 
en laatste dag inbegrepen.

n	 Een tijdelijke autoverzekering: een om-
niumverzekering en/of afkopen van een 
vrijstelling.  

n	 Voor een (gehuurd) voertuig: verwar deze 
verzekering niet met een omnium- 
verzekering.

Kinderen zonder papieren?
Zoals andere kinderen een SIS-kaart meenemen op 
kamp, moeten kinderen zonder papieren een “attest 
dringende medische bijstand” meenemen. 

Dit attest kan verkregen worden bij het OCMW van de ge-
meente waarin ze verblijven. Ook als het kind (gezin) geen 
recht heeft op algemene OCMW-steun, kunnen ze toch bij 
het OCMW terecht voor zo’n “attest dringende medische 
bijstand”.
Alle leden zijn sowieso wel verzekerd via Scouts en Gidsen 
Vlaanderen, ongeacht of ze een wettig verblijfsstatuut heb-
ben of niet.
Let op! Kinderen zonder papieren mag je niet meenemen op 
buitenlands kamp! Zij mogen immers het land niet verlaten.

SIS- of ISI-kaart mee op kamp?
De SIS-kaart wordt geleidelijk afgeschaft. Dit houdt in dat 
een aantal kinderen nog een geldige SIS-kaart hebben en 
andere niet. Om de datum te kennen waarop de geldigheid 
van een SIS-kaart verstrijkt, tel je tien jaar bij aan de datum 
die op de SIS-kaart staat (in de rechterbenedenhoek). 
Aangezien de Kids-ID niet verplicht is, heeft de regering 
beslist dat alle kinderen een isi+-kaart zouden ontvangen.
Zorg ervoor dat elk kind jonger dan 12 ofwel zijn/haar isi+-
kaart (ev. KidsID) ofwel een nog geldige SIS-kaart meeneemt 
op kamp.
Aan +12-jarigen vraag je om hun eID-kaart of de SIS-kaart 
die nog geldig is mee te nemen.

MEER WETEN?

Uitgebreide informatie over (aanvullende) verzekeringen 

vind je terug op de website onder verzekeringen, of in de 

folder Goed verzekerd?, te verkrijgen bij het nationaal 

secretariaat of op de website.

Administratieve afhandeling 
van een ongeval

Vraag bij een ongeval aan de politie altijd het 
pv-nummer.  Vul steeds de nodige verzekerings- 
formulieren (te verkrijgen bij het nationaal  
secretariaat) volledig in (ook het medisch attest dat 
door de dokter moet ingevuld worden!) en houdt alle 
rekeningen goed bij.
n	 Persoonlijke ongevallen en BA: 
 polisnummer 45.103.242
n	 Brandverzekering (lokalen en groeps- 

materiaal): polisnummer 38.031.050
n	 Reisbijstand (met of zonder auto):  

polisnummer 45.292.896 
n	 Aanvullende verzekering materiaal:  

polisnummer 45.063.801
n	 Aanvullende tijdelijke autoverzekering:  

polisnummer 19.04.394

Stuur de formulieren binnen een week rechtstreeks 
naar de verzekeringsmaatschappij:
Ethias – Prins Bisschopssingel 73 – 3500 Hasselt 
fax: 011 28 20 20
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DE RECHTE

Kampprogramma

Een evenwichtig kampprogramma
Het geheim van een goed kampprogramma is dat je eerst 
goede ideeën zoekt en daarna het programma samenstelt.  
Maar het zit ‘m ook vaak in de details.  Voorzie dus tijd om 
alles goed uit te werken en het materiaal dat je nodig hebt te 
verzamelen of maken.  Je leden verschillen van elkaar, soms 
een beetje, soms veel.  Hou er rekening mee dat je activitei-
ten iedereen moeten aanspreken, en dat er voor elk wat wils 
moet zijn.  Zorg dus voor een gevarieerd aanbod.  Een kamp 
voor kapoenen ziet er heel anders uit dan een jinkamp, dat 
spreekt voor zich.  

Voor kapoenen zijn vijf dagen van huis een hele onderne-
ming, terwijl verkenners en gidsen soms niet meer naar 
huis willen.  Kapoenen houden van structuur en fantasierijke 
spelletjes, verkenners en gidsen houden van spanning en 
actie.  Het kampprogramma moet goed gevuld zijn, maar 
las ook rustige momenten in en vrij spel, zeker bij jongere 
takken. 
Nog op zoek naar inspiratie? Op de website van Scouts & 
Gidsen Vlaanderen vind je steeds heel wat leuke ideeën rond 
het jaarthema.

Hitte of aanhoudende regen
Buiten kamperen betekent dat je zes of tien dagen leeft met 
regen, zon, duisternis en zonsondergangen.  Het kamppro-
gramma is daar ondergeschikt aan.  Het is beter om een 
activiteit te onderbreken voor een heerlijke plenspartij of een 
schone lucht dan het weer om je heen te negeren omdat je 
activiteit zo nodig ‘af’ moet.  Een programma is er niet om 
door alle hitte en regenbuien heen gerealiseerd te worden.  
Van veel zon wordt een mens traag.  Traag is heerlijk bij  
30° Celsius.  Van veel regen veranderen we in gezelligheids-
diertjes, keuvelend in pyjama doorheen de voormiddag.  Je 
kan je erop voorzien en prettige, simpele regenspelletjes 
meenemen bijvoorbeeld.  Of van de nood een deugd maken: 
na de regen een reuzengroot droogrek bouwen en je natte 
kleren rond een vuur scharen.  Hou wel je gezond verstand 
erbij!  Uren in de snikhete zon spelen of wandelen is onge-
zond, net als lang in koude of natte kleren rondlopen. Neem 
de nodige voorzorgen op vlak van drinkwater, zonnecrème, 
schaduw, droge kledij, opstelling tenten, …

Nachtspelen
Kampavonden zijn unieke gelegenheden om kinderen en 
jongeren vertrouwd te maken met het duister.   
Toch wordt de duisternis van een kampavond al te dikwijls 
gebruikt om angstaanjagende nachtspelen en activiteiten 
met gruwelijke misdaadscenario’s op touw te zetten.   
Dit soort activiteiten, waarbij kinderen en jongeren met opzet 
bang gemaakt worden, zijn onverzoenbaar met de pedago-
gische doelstellingen en waarden van scouting.  Nooit zullen 
kinderen vertrouwd geraken met de duisternis, als hen van 
bij het begin in het donker angst wordt aangejaagd.   
Daarom keurt de verbondsleiding dit soort spelen ten 
zeerste af.  Niet alleen omdat ze voor Scouts en Gidsen 
Vlaanderen en voor de betrokken leiding  zware financiële  
en juridische gevolgen kunnen hebben, maar ook omdat ze 
scouting een imago bezorgen van onverantwoorde en naïeve 
stoerdoenerij.  Het donker op zich is al spannend genoeg.  
Je hebt daarbij geen ontvoering of knalpistool nodig.  De 
natuurlijke schrik die kriebelt in het duister biedt voldoende 
spanning om mee te spelen: snel stappen of traag wandelen 
in een donker bos, buskestamp bij maanlicht, dicht bijeen of 
ver uit elkaars stil liggen onder de sterren ... dat is het soort 
spanning dat deugd kan doen. 

Vergeet niet:
n	 nachtlawaai is in België wettelijk verboden tussen  

22 uur en 7 uur.
n	 voldoende nachtrust is voor leden én leiding een must.
n	 dat droppings enkel ’s avonds (dus niet ’s nachts!) 

toegelaten zijn, wanneer men min. per 2 samen is en 
er niet langs verharde openbare wegen wordt gelopen

Zingeving
Het kamp is in scouting meer dan ooit het moment om jezelf 
te zijn en je verbonden te voelen met je groep.  Natuurlijk is 
op kamp gaan spel en avontuur, maar het is ook zoveel meer.  
Het is op ontdekking gaan naar jezelf en naar elkaar, naar 
echter en beter.  Op dagtocht raken jullie verwonderd over 
een mooi bloemenveld en je kapoenen vragen wie die bloe-
men daar zette.  Je verkenners mijmeren rond het kampvuur 
over de toekomst, de stemmen van je jonggidsen breken 
van trots als ze hun totem in de vier windstreken roepen.  
Bewust bezig zijn met het leven, even tijd maken voor dingen 
waarvoor je anders geen tijd hebt: daarin dagen we je uit.  
Denk even na over de totemisatie, een fijne bezinning, een 
stil moment.  ‘t Maakt je kamp zoveel rijker!

Inspiratie nodig?  
www.scoutsengidsenvlaanderen.be  > andere thema’s  > 
rituelen

HET CONCRETE WERK!  VAN DE UITWERKING VAN JE 

KAMPPROGRAMMA, AANDACHT VOOR DE VEILIGHEID EN HET 

WELZIJN VAN DE KAMPGANGERS, TOT DE KAMPREGISTRATIE, ... 

AAN HET EINDE VAN DIT HOOFDSTUK MOET JE WAARSCHIJNLIJK 

ENKEL NOG JE RUGZAK MAKEN.
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Dat zou jammer zijn natuurlijk.  Me-debeheer is niet zomaar een van onze basispijlers.  Laat je leden mee koers uitzetten.  Op zoek naar tips en tricks rond inspraak?  Grijp snel het takhand-boek, of surf naar onze website.In het basiswerk ‘Kijk op Scouting’ vind je ideeën over hoe je met elk van de basispijlers van scouting aan de slag kan gaan op maat van je tak. www.scoutsen-gidsenvlaanderen.be > Kijk op Scouting

LIJN

OEPS, de inspraak vergeten!
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Het geven van dier- en natuurnamen vindt zijn oorsprong in de traditie van Noord- 

Amerikaanse indianenstammen en sommige Afrikaanse stammen.  Jonge krijgers werden 

genoemd naar het dier of natuurelement dat het beste met hun karakter overeenstemde.  

Daarvoor moesten ze in een zware fysieke of behendigheidsproef het nut voor de stam 

bewijzen.  Fysieke eigenschappen waren immers belangrijk om te overleven.  Het stam-

leven had behoefte aan snelle, lenige en geharde stamleden.  Het leven in onze moderne 

maatschappij maakt sociale en emotionele eigenschappen echter even belangrijk als 

fysieke.  Een goedlachse of een solidaire natuur wordt in groep even hard gewaardeerd 

als een sterke rug of handvaardigheid.  

Totemiseren is in essentie een ritueel uitspreken van wat je als groep in iemand waar-

deert, wat je als groep meent nodig te hebben van hem of haar.  Een goede totemisatie 

daagt je leden uit om stil te staan bij zichzelf en om op een prikkelende manier de eigen 

grenzen af te tasten en uit te dagen.  Sommige totemisaties hebben jammer genoeg 

meer weg van een doop waarbij de houding tov de totemisanten vooral een machtsspel 

is.  Dit kan niet de bedoeling zijn van een concept dat net de sociale samenhang in de 

groep in de kijker wil zetten en uitgaat van respect voor elkaar.  Een totem dragen is om 

fier op te zijn.  En een goede opdracht is iets waar je leden jaren later nog over vertellen 

en waar ze bijna even trots op zijn als hun totem.  Alles over totemisatie vind je in de 

totemmap die te koop is in Hopper winkel. In de onlinezoeker kan je de betekenis van 

totemnamen opzoeken en/of op eigenschappen een gepaste totem zoeken:  

www.scoutsengidsenvlaanderen.be > totem-zoeker.

TOTEMISATIE
De kampkaft

Je kamp op papier.  Wat steek je hier allemaal in?
n	 adresgegevens en individuele steekkaarten van je 

leden.  Op zoek naar een voorbeeld van zo’n fiche?  
www.scoutsengidsenvlaanderen > andere thema’s > 
groepsadministratie

n	 het draaiboek van je kamp:  de dagindeling, het kamp-
programma, activiteitenoverzicht en materiaallijsten, 
...

n	 verzekeringspapieren, www.scoutsengidsenvlaan-
deren.be > administratie > formulieren of een online 
aangifte via www.scoutsengidsenvlaanderen.be > 
verzekeringen

n	 interessante telefoonnummers en gegevens - zie 
pagina 31

n	 huurcontracten (kampterrein, auto, ...)
n	 de financiën, alle tips hierover vind je op pagina 14
n	 Speel op veilig, brochure over veiligheid en kwaliteit 

binnen scouting (gratis te verkrijgen bij de Hopper 
winkel en het nationaal secretariaat)

n	 dit ingevulde kampvisum 
n	 ...

Te gast

Waar je ook op kamp gaat, je bent altijd ergens ‘te gast’.  En 
je bent niet alleen.  Elke zomer verspreiden zo’n 300.000 jon-
geren uit jeugdbewegingen zich over ons land.  Het valt niet 
te ontkennen dat zo’n groep jongeren het dagelijkse leven en 
rust in een dorp soms verstoren.  Goed omgaan met elkaar 
is belangrijk, en niet alleen binnen je eigen tak of groep.

Hallo, ça va?
n	 Maak op voorkamp al eens kennis met de gemeente. 

Zij kunnen jullie wegwijs maken in de plaatselijke 
regels en gebruiken. Sommige Waalse gemeentes 
hebben ook een Monsieur/Madame Camp. Dit is 
een gemeentelijke medewerker die actief naar de 
kampplaats van jeugdbewegingen gaat om zich te 
informeren over de kampplannen (duur verblijf, aantal 

deelnemers, contactgegevens,…) en om je informatie 
te geven over de gemeente waar je op kamp bent (dok-
ter van wacht, afvalregeling,…).

n	 Draag zorg voor je contact met de kampbuurt. Ga 
langs bij de uitbater en buren en bezorg hen de ge-
gevens van de SPOC van jullie groep (Single Point of 
Contact).

On the road
Verplaatsingen (met of zonder leiding – zie ‘Speel op Veilig’) 
zijn onlosmakelijk verbonden aan kampactiviteiten.  Het is 
dan wel belangrijk om
n	 goede afspraken te maken met de boswachter over 

het bosgebruik  - zie pagina 12.
n	 de wegcodes te respecteren  - zie de brochure  

‘Speel op veilig’
n	 je respectvol te gedragen tegenover bewoners en 

omwonenden. Ga in dialoog bij klachten.
n	 zoveel mogelijk beroep te doen op andere jeugd-
 beweging voor overnachtingen in druk bezochte  

kampregio’s, gezien de lokale bewoners daar  
overbevraagd zijn

n	 zelf voorzien in eten en drinken voor je leden op tocht
n	 leave no trace! Voor inspiratie, zie Buitenboek.

Rust
Zorg er voor dat de openbare orde en de rust van de bewo-
ners niet verstoord worden, zeker tijdens nachtelijke activi-
teiten of dicht bij bewoonde zones.
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Kampwelzijn

Op kamp ben je niet alleen dag en nacht verantwoordelijk, je bent ook op onbekend terrein. Bovendien organiseer je vaker 
activiteiten met grotere risico’s: kampvuur, dropping, zwemmen, ... Maar daarnaast wordt op kamp ook de verantwoordelijkheid 
voor het welzijn van kinderen en jongeren groter. Vermoeidheid, je niet lekker voelen in je vel of in de groep, ... speelt dan meer 
parten.

Angst
Zorg voor spannende en uitdagende activiteiten zonder dat je leden werkelijk bang worden. Duister en het donker zijn boeiende 
ingrediënten om tijdens een kamp mee te spelen. Verwar dit echter niet met het fabeltje dat straffe durversproeven of griezel-
tochten kinderen hun angst helpt overwinnen!

Pfff, moeilijk
Waar mensen samenkomen, is er ook al eens wrijving. In het basiswerk In}Leiding kan je lezen hoe je omgaat met plagen en 
pesten, belonen en straffen, ADHD en autisme, heimwee, …
Als leid(st)er ben je vaak een vertrouwenspersoon voor je leden. Op kamp komen leden soms met problemen van het thuisfront 
aankloppen. Je betekent veel voor hen, louter door je luisterend oor. Soms komen echter ook heftige problematieken aan het 
licht. Het is dan goed om na te gaan welke hulpverlening gestart kan worden. Je kan voor ondersteuning bellen naar het natio-
naal secretariaat en dan bekijken we samen welke oplossing het meest geschikt is.
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Pas de duur van je kamp aan aan de leeftijd van je leden:
n kapoenen mogen maximum zes dagen op kamp;
n kabouters en welpen gaan bij voorkeur minder dan 

tien dagen;
n jonggidsen en jongverkenners maximum 12 dagen;
n met gidsen, verkenners en jins ga je maximum veer-

tien dagen op kamp.

Als je kamp langer duurt, is de kans groot dat het kamp aan 
kwaliteit inboet. 
n Zorg voor voldoende nachtrust, zowel voor de leden 

als voor jezelf. Vermoeidheid en onoplettendheid 
verhogen de kans op ongevallen. Kinderen onder de 
twaalf hebben gemiddeld negen tot tien uur slaap 
nodig, oudere takken ongeveer acht uur. Bepaal als 
leiding hoe laat je gidsen/verkenners gaan slapen. Gun 
je leden voldoende recuperatietijd na nachtactiviteiten 
en tochten.

n Zorg dat de jongste leden weten waar de leiding ‘s 
avonds en ‘s nachts te vinden is. Zorg dat de toiletten 
gemakkelijk te bereiken zijn, laat een lampje branden 
of zet desnoods een nachtemmer. 

n Een kampuur instellen, is kiezen voor een alternatie-
ve uurtelling, zodat het net iets sneller donker is op 
kamp ... Zorg er wel voor dat je ‘kampuur’ niet meer 
dan één uur verschilt met het gewone uur. Haal het 
bioritme van je leden niet al te veel overhoop.

n Leden mogen gemengd slapen, maar niets moet. 
Wees aandachtig en peil naar de mening van je leden. 
Op elke leeftijd vertonen kinderen en jongeren be-
paalde vormen van seksueel gedrag. Om (on)gepast 
gedrag te kunnen kaderen, kan je met je leidingsploeg 
de methodiek ‘(N)iets mis mee?’ gebruiken:  
www.scoutsengidsenvlaanderen.be > andere thema’s 
> goed in je vel > niets mis mee

n Wees alert voor symptomen van ziekte. Voorzie een 
goed ingerichte ziekenruimte die niet veraf ligt van de 
rest van de groep en treuzel nooit om een dokter te 
raadplegen.

n Tochten zijn leuk, avontuurlijk en leerrijk. Pas de 
lengte van tochten wel aan aan de leeftijd, de groot-
te van de groep en conditie van je leden. Hou hierbij 
vooral rekening met de zwaksten van de groep. Verder 
verzwaart een heuvelachtig parcours en een zeer 
warme of natte dag de inspanning ook. Voorzie steeds 
een controle van het materiaal (schoeisel, versnellin-
gen fiets, …) vooraf aan je tocht. Bij bergtochten is het 
essentieel van goed te voorzien in de basisbehoeften 
van je leden (drinkwater, geschikt schoeisel, regen-
poncho’s, …). 

Maximale stapafstanden zijn: 
n kapoenen 5 km, kabouters/welpen 6-10 km
n jonggivers 15-20 km en givers 20-30km. 

Maximale fietsafstanden zijn:
n jonggivers 30 à 40km
n givers 65 à 75km
n jins 80 à 100km.
Verminder deze maximale afstanden ook als je een meer-
daagse tocht organiseert.

RITME

In de brochure ‘Tasten in het 
duister’ lees je meer over hoe je 
kan omgaan met een vermoeden van 

vermeend seksueel misbruik:  
www.scoutsengidsenvlaanderen.be > 

publicatie > tasten-in-het-duister



24 25

Hygiëne
Zorg voor een propere keuken en foerage. Afval kan je best 
zo snel mogelijk verwijderen, reinig regelmatig de ruimte 
waarin je werkt, bewaar voedsel in een koele ruimte (4°C), 
was af met warm water en detergent. Zorg tot slot ook voor 
afwisselende en evenwichtige maaltijden. Om voedselproble-
men te voorkomen, is er de brochure ‘Bederf je zomerkamp 
niet” van het federaal Voedselagentschap 
(www.favv-afsca.be > publicaties).

Bij jongere takken hou je de bagage van je leden best in de 
gaten. Ga om de twee dagen na of je iets te drogen moet 
hangen en of de leden tijdig van ondergoed wisselen.
Of je nu in een tent slaapt of in een gebouw, zorg steeds voor 
voldoende verluchting en hygiëne. Probeer voor elke activi-
teit een aparte ruimte te voorzien. Het is niet altijd mogelijk, 
maar drogen doe je dus best in een aparte ruimte, net als 
slapen, eten en koken. 
Voorzie genoeg toiletten (en toiletpapier) en wasplaatsen. 
Toiletten moeten elke dag schoongemaakt worden. Zorg 
ervoor dat er een mogelijkheid is om je handen te wassen na 
het toiletbezoek.
Voor meer informatie verwijzen we je graag naar de  
brochure ‘Speel op veilig’.

Diversiteit
Als je op kamp gaat, richt je een eigen ‘leefgemeenschap’ op 
met eigen regels, do’s en don’ts. Maar vergeet daarbij niet 
dat je leden met regels en gewoontes van thuis naar je kamp 
komen. Wat voor de ene vanzelfsprekend is, is dat voor de 
andere niet. Denk goed na over gemengd slapen, wasmo-
gelijkheden, voedingsgewoonten en het buitenleven in het 
algemeen. 
Niet voor alle ouders is het woord ‘kamp’ vanzelfsprekend. 
Laat staan dat ze weten wat er gebeurt. Als de leiding dan 
geld komt vragen voor het kamp, dan weten ze niet waarvoor 
dat dient. Op een huisbezoek of ouderavond kan je toelich-
ting geven en ruimte creëren voor vragen. Voor sommige 
ouders is het belangrijk dat hun kind zijn/haar religie op 
een bepaalde manier kan beleven. Wees eerlijk met wat je 
belooft. Iedere jonggiver naar zijn of haar gebedshuis laten 
gaan, is misschien wat veel gevraagd, maar een stille tent 
waar je je even kan terugtrekken om te bidden, kan mis-
schien wel. 
Vegetariërs, halalvoeding, Ramadan, kinderen met voed-
selallergieën? Ook dat is een onderwerp dat je tijdens een 
ouderbezoek best even aansnijdt. 

Meer weten over diversiteit: 
www.scoutsengidsenvlaanderen.be  > overons  > visie  > 
visieopdiversiteit

Ook voor een akabekamp is een huisbezoek bij je leden een aanrader! Mogelijke 
gespreksonderwerpen met de ouders zijn:
• Info over specifieke beperking van hun kind, nodige medicatie, …
• Problemen die zich kunnen voordoen en mogelijkheden om die goed op te van-

gen. Hoe zijn voorgaande kampen verlopen (bij de scouts of daarbuiten)? Wie 
kan je raadplegen in geval van een probleem?

• Bij welke dagelijkse handelingen (bv. toiletbezoek, wassen, aankleden, …) is er 
hulp nodig?

• Zijn er activiteiten uit het kampprogramma waar het lid door zijn/haar beper-
king niet aan kan deelnemen? Wie zorgt in dat geval voor opvang?

• …
Vragen over je akabekamp? 
www.scoutsengidsenvlaanderen  > anderethema’s  > akabe 

Scouts en gidsen, gun ze hun kamp
Op kamp gaan is er even tussenuit zijn, genieten van de natuur en van de elkaar, spe-
len, op tocht gaan, keuvelen in de tent als het regent, .... Om je leden en jezelf deze 
rust te gunnen, is het niet zinvol om tijdens een scouts- of gidsenkamp doorlopend 
te communiceren met het thuisfront. Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen hanteren 
we sowieso een 24-uurspermanentie d.m.v. kampregistratie (zie pag. 30) waarbij we 
in noodgevallen contact kunnen opnemen met leiding en ouders van leden. Denk dus 
goed na over initiatieven zoals bezoekdagen op kamp of een dagelijks verslag van het 
kampgebeuren. Misschien is het leuker om ouders de laatste dag op je kampterrein 
te ontvangen en samen met je leden een grootste spaghetti-afsluiter te organiseren? 

Speel op Veilig

Veiligheid, kwaliteit en goed omgaan met elkaar zijn onmisbaar voor een goed 
kampverloop. De brochure ‘Speel op veilig’ omvat alles wat je hierover moet weten 
als scouts- en gidsenleiding. Per thema krijg je alle relevante wetgeving, Scouts en 
Gidsen Vlaanderen-regels, suggesties en tips mee. Het is niet de bedoeling dat je 
de brochure van buiten kent, maar neem ze grondig door en neem ze zeker mee op 
kamp. Wil je er op een actieve manier mee aan de slag op de groepsraad? Speel het 
‘Speel op Veilig’-spel met je groepsraad. Je kan het spel opvragen bij je districtscom-
missaris en hem/haar eventueel ook vragen om dit spel te begeleiden.

DE BASISPRINCIPES
Weet dat veiligheid in de eerste plaats bij 
jezelf begint. Verantwoordelijkheid voor een 
groep begint bij de voorbereiding van je kamp 
en eindigt als alle leden weer veilig thuis 
zijn. We noemen dit ook wel het principe 
van de goede huisvader. Je beheert je kamp 
zoals een vader zijn gezin zou beheren: dat 
betekent dat je een dropping zelf uitstapt 
vooraleer je je jonggivers de baan opstuurt. 
Het betekent ook dat je je auto niet vollaadt 
met welpen, maar je beperkt tot drie welpen, 
zoals de wet het voorschrijft. Als goede 
leid(st)er neem je ook je organisatieplicht en 
toezichtsplicht ter harte.

ORGANISATIEPLICHT, “
BE PREPARED”
We hebben als leiding de wettelijke plicht om 
zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te 
sluiten. Dat betekent dat we bij de voorbe-
reiding van een activiteit voldoende aandacht 
besteden aan mogelijke gevaren en heel con-
crete voorzorgen nemen. Als we gaan hout-
hakken, moeten we onze jonggivers leren 
hoe dat veilig kan, moeten we ervoor zorgen 
dat de bijlen niet los aan de steel zitten, ...

TOEZICHTSPLICHT
We zien erop toe dat onze leden zichzelf niet 
in gevaar brengen en moeten daar actief 
op toekijken. Als verkenners met bijlen 
beginnen te spelen, zijn we verplicht om in 
te grijpen. Als kapoenen in een boom willen 
klimmen, is het belangrijk om een oogje in 
het zeil te houden.
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Belangrijke thema’s op een rijtje
Vuur
De wetgeving over vuur maken is vrij streng en dat maakt het 
ons als scouts en gidsen niet altijd even makkelijk.  Toch is 
er geen reden tot paniek.  De wetgever voorziet een aantal 
uitzonderingen.  Een vuur van plantaardige brandstof kan 
bijvoorbeeld wel, mits je duidelijke afspraken maakt met 
de boswacht én de eigenaar van je terrein.  Een vuurtje 
stoken is niet alleen slecht voor het milieu, maar kan ook erg 
gevaarlijke situaties veroorzaken.  Voorkomen is belangrijker 
dan genezen, dus leggen we graag nog eens de nadruk  op 
preventie.  Vuur ontstaat vaak daar waar je het het minste 
verwacht.  Wees dus voorbereid en aandachtig als je vuur 
maakt.  In het begin van je kamp kan je ook een  
evacuatie-oefening doen, zodat je leden weten hoe en 
waar ze moeten verzamelen in geval van nood. Oefen en 
evalueer de evacuatieoefening die te vinden is vanaf p.36 
in de brochure ‘Jeugdlokalen & Brandveiligheid’. Je kan de 
brochure inkijken op www.jeugdlokalen.be.
Alle wetgeving en regels over vuur vind je in de brochure 
‘Speel op veilig’.

Water
Water is de meest complexe van alle risicofactoren.  Te koud, 
te warm, te diep, te ondiep, vaak verraderlijk en soms zwaar 
vervuild.  Redenen genoeg dus om niet onbezonnen met de 
voeten in het nat te gaan staan.  Wees als leiding op je hoede 
en probeer het water dat je voor je hebt goed in te schatten.  
Alle wetgeving en regels over water vind je in de brochure 
‘Speel op veilig’.

Hoogte
Dat veel mensen in meer of mindere mate hoogtevrees 
hebben, heeft een goeie reden.  Ons lichaam en onze geest 
waarschuwen ons voor alle mogelijke gevaren die met hoog-
te verbonden zijn.  Toch lonkt de hoogte soms.  Omdat ze 
schoonheid belooft, een kick, of omdat het een uitdaging kan 
zijn om je angst te overwinnen.  Scouting heeft geen nood 
aan spitstechnologie en stunts.  We beperken ons hier dan 
ook tot de activiteiten die tot de gewone scouts- en gidsen-
werking behoort.  We raden ten stelligste af om op eigen 
initiatief grote hoogtes te gaan verkennen.
Alle wetgeving en regels over hoogte en kabelbanen vind je 
in de brochure ‘Speel op veilig’.   
www.scoutsengidsenvlaanderen.be > anderethema’s > 
veiligheid

Verkeer
We hoeven het je niet meer te vertellen: in België vallen jaar-
lijks veel te veel verkeersslachtoffers.  Ook scouts en gidsen 
lopen gevaar in het verkeer.  We zijn niet onkwetsbaar.  Voor 
een kapoen is verkeer iets anders dan voor een giver, en 
voor fietsers gelden andere regels dan wanneer je te voet de 
weg optrekt.  Veel verschillende regels, maar allemaal van 
levensbelang.  Verkeersregels zijn dwingend, zonder enige 
speelruimte en dus niet voor interpretatie vatbaar.  In het 
verkeer krijg je maar één kans.  
Alle wetgeving en regels over verkeer vind je in de brochure 
‘Speel op veilig’.
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Ecologie
Milieuvriendelijk op kamp gaan omvat meer dan afval 
sorteren alleen.  Het betekent vooral dat je kan genieten 
zonder dat de omgeving eronder lijdt.  Het wil ook zeggen 
dat je je best doet om het energieverbruik zo laag mogelijk 
te houden.  
In het Buitenboek vind je heel wat info over milieuvriendelijk 
kamperen (te verkrijgen via Hopper winkel).  Alle wetgeving 
en regels over ecologie vind je in de brochure ‘Speel op 
veilig’.  
Meer info kan je vinden op  
www.scoutsengidsenvlaanderen.be > kamp en weekend > 
milieuvriendelijk op kamp > ecologisch op kamp
In België zal je niet snel een beer tegen het lijf lopen in de 
bossen, maar onze fauna en flora is ook niet zonder gevaar. 
Sensibiliseer je leden m.b.t. de risico’s van berenklauw, 
teken, eikenprocessierups, everzwijnen, …  
Meer informatie vind je op  
www.scoutsengidsenvlaanderen.be > kamp en weekend > 
natuurlijk gevaar > gevaarlijke planten en dieren

Materiaal
Veiligheid begint bij goed materiaal en goed onderhoud.  
Verstandig aankopen, regelmatig controleren en correct 
herstellen zijn hier de sleutelbegrippen.  En durven.  Durven 
om materiaal uit omloop te nemen als het niet langer veilig 
of bruikbaar is. Leden gaan er al te vaak, en terecht, van 
uit dat het materiaal dat ze gebruiken in orde is.  Laat hen 
dus niet in de steek. Voorzie tijdens het werkjaar ook een 
techniekenvergadering waarop je je leden leren omgaan met 
bijl, zaag, …
Alle wetgeving en regels over materiaal vind je in de  
brochure ‘Speel op veilig’.
Materiaal tekort? Je kan materiaal van andere scouts-  
en gidsengroepen ontlenen via:  
www.scoutsengidsenvlaanderen.be > kampen en weekends 
> kampeermateriaal en tenten > materialenbank
Voor al het benodigde materiaal kan je terecht in één van de 
zes Hopper winkels of via de webshop Hopp@. 

Drugs, tabak en alcohol
Gebruik van drugs, tabak of alcohol zorgt voor problemen 
in de samenleving en dus ook in scouting. Het is daarom 
een uitdaging voor scouts en gidsen om bij te dragen in het 
verantwoord leren omgaan met legale middelen. Op www.
drugsinbeweging.be vind je een stappenplan voor het opstel-
len van een alcohol- en drugsbeleid voor je groep. 
Hou hierbij rekening met de wettelijke voorschriften die je 
terugvindt in Speel op Veilig. Vraag je je af wat een “aan-
vaardbaar” drankgebruik is? Neem een kijkje op www.
druglijn.be > Drugs ABC > Alcohol > Veelgestelde vragen > 
Hoeveel alcohol is schadelijk?
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Zorg dat er altijd iemand is binnen je leidingsploeg die de 
grondbeginselen van EHBO kent.  Beter nog: zorg dat je zélf 
de grondbeginselen van EHBO kent.  
Let op! Het is verboden om als leid(st)er op eigen initiatief 
“medische handelingen” uit te voeren. Je mag dus onder 
geen beding op eigen houtje beslissen om medicatie toe te 
dienen. De enige uitzondering hierop is het geven van Pa-
racetamol indien één van je leden koorts heeft, en dit enkel 
mits toestemming van de ouders. Het verzorgen van wonden 
met ontsmettingsmiddel of ijs leggen op een verstuikte voet 
is uiteraard wel toegestaan. Ook als een lid reeds medicatie 
voorgeschreven kreeg door een arts mag je dit toedienen.
Bespreek de individuele steekkaart met de ouders, zodat je 
alles goed begrepen hebt. 

Maak vervolgens een overzicht van welk kind wanneer welke 
medicatie moet krijgen en stel een verantwoordelijke binnen 
de leidingsploeg aan die instaat voor het tijdig en correct 
geven van de medicatie.

Achteraan in de brochure ‘Speel op Veilig’ vind je nog enkele 
‘Veelgestelde vragen’ over op kamp gaan, zoals: hoelang 
een kamp mag duren, welke leden in tenten mogen slapen, 
wanneer leden wel/niet alleen op tocht mogen, regels over 
dropping en liften, …

EHBO

IN DE EHBO-KOFFER

• Om je handen te reinigen: vloeibare zeep en een handdoek

• Geneesmiddelen voor inwendig gebruik: diarree, verstopping, spijsverteringsstoornissen, keelpijn, koorts, pijnstillers.

• Geneesmiddelen voor uitwendig gebruik: insectenbeten, spierpijn, verstuiking, zonnebrand, brandwonden.

• Ontsmettingsmiddel: Hacdil of Hibidil®

• Verbanden: wondpleisters, steriele kompressen, zwachtels, driehoeksverband, drukverband + rolletje kleefpleister

• Koortsthermometer

• Schaartje

• Pincet en tekentang

• Veiligheidsspelden

• Steriele naalden

• EHBO-gids

• Telefoonnummers bij nood

• Isothermisch deken en coldpack

• Wegwerphandschoenen 

• Verzekeringspapieren 

TIP
Je kan veiligheidssets 

(inclusief EHBO-koffer) 

ontlenen via het Jeugd Rode 

Kruis (www.jeugdrodekruis.be).  

Hiervoor neem je minstens 4 

weken op voorhand contact 

op met een van de provinci-

ale zetels van Rode Kruis 

Vlaanderen.

OPGELET
EHBO dient enkel om de eerste zorgen toe te dienen.  De echte verzorging en toediening van medicijnen laat je beter aan medici over. Zorg er dus voor dat je altijd en overal een dokter kunt bereiken.Raadpleeg bij twijfel een arts, beter te vroeg dan te laat. Neem voor je op kamp gaat contact op met de plaatselijke dokter en noteer het tele-foonnummer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.  Weet waar snel een telefoon te vinden is, of zorg dat je er een bij de hand hebt.

WAT TE DOEN BIJ 

ONGEVAL OF CRISISSITUATIE?1. Denk eerst aan de SLACHTOFFERS, blijf kalm en reageer rustig.

2. Plaats onmiddellijk iemand van de leiding bij het slachtoffer en de betrokkenen en hou de REST VAN DE GROEP bij het  
gebeuren weg.  Organiseer met de rest van de leiding iets dat de andere leden weer tot rust kan brengen (gesprek, 
wandeling, ...).

3. Verwittig in overleg met het medisch team de OUDERS OF FAMILIE (het gebeuren neutraal bekend maken, geen conclusies of 
oordeel).

4. Verwittig SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN:  telefoon 03 231 16 20.  Voor dringende hulp bij ongeval of een ernstig probleem 
kan je terecht op de noodlijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen: 0474 26 14 01. Iemand van de verbondsleiding belt je dan zo 
snel mogelijk terug.  Geef volgende gegevens door: plaats en datum van het gebeuren - identiteit slachtoffer(s) - contact-
persoon van de groep en telefoonnummer - groepsnummer - beknopte omschrijving van de omstandigheden.

5. In overleg met verbondsleiding kan alles geregeld worden op het vlak van verzekeringen, familiesteun, slachtofferhulp, 
persbenadering, dringende sociale interventie, enz... Zie brochure ‘Blauw Licht’ op www.scoutsengidsenvlaanderen.be 

6. Administratieve formaliteiten krijgen nooit voorrang op menselijke aspecten.

7. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

 Medische spoeddienst: 100
 Medische spoeddienst met GSM: 112
 Politie: 101
 Brandweer: 100
 Antigifcentrum: 070 24 52 45
 Aidstelefoon: 078 15 15 15
 Zelfmoordpreventie: 02 649 95 55
 Druglijn: 078 15 10 20
 Kinder- en jongerentelefoon: 102
 Vertrouwenscentrum kindermishandeling Antwerpen: 03 320 41 90
 Child Focus: 02 475 44 11 of 110
 Instituut tropische geneeskunde: 0900 101 10

8. Praktisch: vraag aan de politie altijd een PV-NUMMER.  Polisnummer persoonlijke ongevallen en BA Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. (Ethias): 45.103.242 Polisnummer lokalen en groepsmateriaal (brand en stormschade) Scouts en Gidsen 
Vlaanderen (Ethias): 38.031.050

9. Administratieve afwikkeling: stuur de aangifteformulieren binnen de week rechtstreeks naar de VERZEKERINGsmaatschap-
pij: Ethias, Prins Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, fax: 011 28 20 2028 29
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Kampregistratie

Elk jaar trekken wen met 73.000 scouts en gidsen op kamp.  
Zowat 600 groepen, met elk min of meer vijf takken, organi-
seren tijdens  de zomer een verblijf van verschillende dagen 
op een plek ergens goed verscholen. Jaarlijks komen er op 
het nationaal secretariaat van Scouts en Gidsen Vlaanderen 
vragen toe waarvoor het hoogdringend is om onze leden of 
leiding ter plaatse te kunnen contacteren.  Om in geval van 
nood onze groepen en takken op kamp te kunnen bereiken, 
vragen we je om online de kampregistratie in te vullen op 
www.scoutsengidsenvlaanderen.be  > kampen en weekends  
> kampregistratie. Vul dit in vóór vertrek voor élk kamp 
(binnen- én buitenland, tak-én groepskampen)! 

Leesvoer over kamp

Aan informatie kunnen we je steeds helpen.  Je kan dage-
lijks het nationaal secretariaat contacteren.  In de Hopper 
winkel vind je bovendien allerlei publicaties.  
Een overzicht vind je op www.hopper.be/winkel
Een greep uit het aanbod:
n	 ‘Speel op veilig’ (alles over veiligheid, tochten en kwa-

liteitszorg binnen scouting)
n	 Goed verzekerd? (alles over verzekeringen)
n	 Eerste hulp voor jeugdleiders (over EHBO)
n	 De handboeken van elke tak. (takwerking)
n	 (In}leiding Akabe
n	 Groepsraadmap  (speciaal voor groepsleiding)
n	 Buitenboek (alles over technieken)
n	 ‘Lopend vuur’ (handboek voor jonggidsen en jongver-

kenners)
n	 ‘Blauw licht’ (hulp bij crisiscommunicatie)
n	 Totemmap
n	 Dag vader, dag moeder (brochure over contact tussen 

ouders en leiding)
n	 Bikke bikke bik (praktische weetjes en allerhande 

informatie voor de foeriers)
n	 …

Aan de slag met:
n	 De techniekendatabank:  

www.scoutsengidsenvlaanderen.be > technieken en 
materiaal > alle technieken

n	 De spelendatabank:  
www.scoutsengidsenvlaanderen.be > speelideeën > 
zoek en spel

n	 De totemzoeker: 
 www.scoutsengidsenvlaanderen.be > totems >  

totemzoeker

Nog vragen of interesse?  
Mail naar kamp@scoutsengidsenvlaanderen.be
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INTERESSANTE ADRESSEN 

VUL DIT LIJSTJE IN VOOR JE OP KAMP VERTREKT, 

EN BEWAAR HET OP EEN PLAATS WAAR JE HET 

GEMAKKELIJK TERUGVINDT. ALS JE DAN PLOTS EEN 

DOKTER NODIG HEBT OF JE HART EENS WIL LUCHTEN 

BIJ DE GROEPSLEID(ST)ER, HEB JE HET ADRES EN HET 

TELEFOONNUMMER ONMIDDELLIJK BIJ DE HAND. 

EN TELEFOONNUMMERS Engagement van de DC

Ik, _________________________________________________   DC van  ______

_______________________________________  (district)heb met de groeps-

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-

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

voldoet daarenboven aan alle formele vereisten.

datum

handtekening

Engagement van de DC

Ik, _________________________________________________   DC van  ______

_______________________________________  (district)heb met de groeps-

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-

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

voldoet daarenboven aan alle formele vereisten.

datum

handtekening

Kies hier als groepsleiding minimum 5 vragen uit als richtlijnen voor een gesprek.

1. Is er een zichtbare neerslag van de kampvoorbereiding waar je het samen over eens bent?
2.  Hoe zijn de leden betrokken bij de kampvoorbereiding? Is het iets gezamenlijks, iets van ons, of wordt het een kant-en-klaar-

kamp van de leiding voor de leden?
3.  Is er voor het kamp enig contact geweest met de ouders?
4.  Heb je je kamp geïnspireerd op het oude vertrouwde, of heb je nieuwe, frisse inspiratie gezocht: in een jeugdboek, een verhaal, 

de kampomgeving,…?
5.  Is er een gezond, evenwichtig menu samengesteld?
 Heb je de foeriers gekozen om hun kunde (aankoop, organisatie, bereiding) of om iets anders?
6.  Hoe zorg je voor elementaire hygiëne op kamp?
7.  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?
8.  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?
9.  Maken de dagdagelijkse klussen mee de charme uit van je kamp of beschouw je het als een noodzakelijk kwaad?
10.  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?
11.  Ben je echt geïnteresseerd in het kamp van je leden, of meer in het kamp onder jullie drieën of vijven, met de leiding?
12.  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?
13.  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?
14.  Weet je van iedereen of hij/zij meegaat? En ken je van de thuisblijvers de reden?
15.  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.

CHECK OF JE EIGEN GSM-NUMMER IN 
DE GROEPSADMINISTRATIE NOG KLOPT, ZODAT HET NATIONAAL SECRETARIAAT JOU KAN BEREIKEN IN GEVAL VAN NOOD.

GROEPSLEID(ST)ER

ADRES:

TEL:

SCOUTS EN GIDSEN  
VLAANDEREN

ADRES:

TEL:

 Wilrijkstraat 45

 2140 Antwerpen

 03 231 16 20 

 fax: 03 232 63 92

Noodnummer: 0474 26 14 01 

(Sla dit noodnummer op in je gsm! 
Wanneer je belt, kom je onmiddellijk 
op een voicemail terecht. Laat een 
bericht achter en je wordt  
zo snel mogelijk teruggebeld.)

DISTRICTSCOMMISSARIS

ADRES:

TEL:

PLAATSELIJKE 
DOKTER

ADRES:

TEL:

ZIEKENHUIS

ADRES:

TEL:

APOTHEKER

ADRES:

TEL:

PLAATSELIJK BUREAU 
VOOR TOERISME

ADRES:

TEL:

PLAATSELIJK 
GEMEENTELIJKE 
(JEUGD)DIENST:

ADRES:

TEL:

POLITIEPOST

ADRES:

TEL:

BAKKER

ADRES:

TEL:

SLAGER

ADRES:

TEL:

BOSWACHTER

ADRES:

TEL: KRUIDENIER

ADRES:

TEL:

GROOTWARENHUIS

ADRES:

TEL:

ANDERE

NAAM:

ADRES:

TEL:

NAAM:

ADRES:

TEL:

ANDERE

ADRES:

TEL:



EXEMPLAAR VOOR DE GROEP 

COLOFON
Check of je eigen GSM-nummer in de groepsadminis-
tratie nog klopt, zodat het Nationaal Secretariaat jou 
kan bereiken in geval van nood.

Hoofdredactie:  Joppe Bosmans
Eindredactie:  Joke Van der maelen
  Trees Vandenbulcke
Foto’s:  Mariska Schalk
  Jeroen Broeckx
  Pieter Ysebaert
  Pieter Fillet
  Thomas De Bie
  Floor Bruggeman
  Adriaan Delsaerdt
  Heidi Reyniers - Red Spot bvba 
  Shutterstock Imagebank 

Vormgeving:  Heidi Reyniers - Red Spot bvba

Verantwoordelijke uitgever:
Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw
Anton Smagghe
Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen

www.scoutsengidsenvlaanderen.be
© 2019

KAMPENGAGEMENT

EXEMPLAAR VOOR DE DC

Engagement van de leidingsploeg

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

_______________________ (groepsnaam + nr) organiseren samen met  

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

_________________  (gemeente / provincie / streek) van  _________________  

tot  _________________ .

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

iedereen. En we willen onze inspanning volhouden.

voornaam

naam

datum

handtekening

21-jarige die gedurende het hele kamp aanwezig is

voornaam

naam

geboortedatum

handtekening

Engagement van de groepsleid(st)er

Ik, ______________________________________ (naam), heb met de 

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

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 

voorbereid.

datum

handtekening

Engagement van de leidingsploeg

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

_______________________ (groepsnaam + nr) organiseren samen met  

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

_________________  (gemeente / provincie / streek) van  _________________  

tot  _________________ .

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

iedereen. En we willen onze inspanning volhouden.

voornaam

naam

datum

handtekening

21-jarige die gedurende het hele kamp aanwezig is

voornaam

naam

geboortedatum

handtekening

Engagement van de groepsleid(st)er

Ik, ______________________________________ (naam), heb met de 

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

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 

voorbereid.

datum

handtekening

vervolg - deze bladzijde omslaan


