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Inleiding
Elk jaar weer kijken we er halsreikend naar uit; de dag dat
we op kamp kunnen vertrekken. Maar alvorens het zover
is, besteden we nog heel wat tijd aan de voorbereiding
ervan. Dit boekje kan een leidraad zijn om zo’n kamp voor
te bereiden. Het geeft je een aantal zaken mee die je zeker
niet mag vergeten, wanneer je wat best uitwerkt, wat er in
het kampboekje voor de leden moet staan,…
Tevens krijg je wat meer uitleg over de kampondertekening en wat er daar van je wordt verwacht.
We wensen je alvast veel kampvoorbereidingsplezier!

De eerste stappen bij de voorbereiding
van het kamp.
De eerste stappen bij de voorbereiding van een kamp zijn
enorm voor de handliggend, namelijk:
- kampdata vastleggen
Ouders weten graag vroeg op het jaar wanneer hun schatje op
kamp is om zo het eigen verlof, dat ze juist al dan niet met
kindlief willen doorbrengen, te plannen.

- kampplaats vastleggen
Als je je kampterrein gaat bezoeken vergeet dan zeker niet je
kampvisum mee te nemen en ga niet weg zonder een kampcontract. Wees niet te snel tevreden. Er bestaan nog leuke,
prijs/kwaliteit gezien, kamphuisjes en mooie terreinen. Als je
denkt dat het wel iets kan zijn, maar je bent niet helemaal zeker, kan je ook vragen om er een optie op te nemen tot je definitief een besluit kan nemen.

- bosdecreet
District Morckhoven

Van de plaatselijke boswachter moet je toestemming verkrijgen om de bossen te betreden. Gebruik daarvoor de formulieren van VVKSM, ze zijn in meerdere talen verkrijgbaar.

De verdere stappen bij de voorbereiding
van het kamp.
Rond de jaarswisseling breng je de volgende zaken in
orde:
- Fouriers zoeken
Als er in je leidingsploeg geen 21-jarige aanwezig is, zoek
deze dan als fourier. Tevens is het handig dat een van hen een
rijbewijs, en eventueel in het bezit is van een wagen, om
boodschappen te doen. Natuurlijk wordt er van hen verwacht
dat ze evenwichtig koken en de leiding soigneren.

- Vervoer van-naar-op kamp
Bekijk de trein-tram-busmogelijkheden zowel naar als ter
plaatse van de kampbestemming. Tegenwoordig mogen een
aantal (4) leden gratis mee onder begeleiding op de trein.
Vergeet wel niet voorafgandelijk te reserveren.
Bekijk ook hoe je je materiaal naar de kampplaats wilt vervoeren. Sommige gemeenten stellen een camion ter beschikking. Tijdig reserveren is nodig!

- Verzekeringen
Je neemt voor een te gek spel een videocamera mee, de auto
wordt meegenomen,… Duur materiaal kan extra verzekerd
worden via VVKSM, alias omob. Beter voorkomen dan genezen.

- Eerste voorbereidingen naar het inhoudelijke
aspect van het kamp
Denk in de eerste plaats aan een dropping, een 2/3-daagse,
een totemisatie,…Voor deze zaken is het vaak nodig dat je
nogmaals ter plaatse gaat om een kijkje te nemen.
Als je weer ter plaatse bent, kam de buurt dan ook eens uit.
Zo weet je waar je je bevindt en noteer alvast de adressen
van de dokter, de apotheker, het ziekenhuis,… (zie je
kampvisum achteraan).
Bespreek ook al een kampthema. Je kan de komende maanden deze aankleding laten groeien in je hoofd en mogelijk
ideetjes opdoen waar je ook komt.

- Materiaallijst binnenbrengen
Ga eens na welk kookmateriaal je nodig zult hebben, hoeveel
tenten er voor jou gereserveerd moeten worden, … Zo kunnen de materiaalmeesters tijdig beginnen te plannen.

De laatste stappen bij de voorbereiding
van het kamp.
Eindelijk draait het nu toch wel over de inhoud van je
kamp, daar waar je leden natuurlijk het meest mee pleziert.
-

Effectieve activiteiten
Je werkt de verschillende spelen zorgvuldig uit en maakt er
ook een schriftelijk neerslag van. Eventueel hou je een
regenprogramma achter de hand.
Als je bepaalde uitstappen plant, bereid deze dan goed voor.
Denk aan bereikbaarheid, kostprijs, reservaties,…

- Evaluatiemoment
Een evaluatiemoment is nodig zowel voor leiding als voor
leden. Je hoort van je leden positieve en negatieve ervaringen
die de kampsfeer enkel ten goede kan komen en waar je de
komende dagen nog aan kan werken. Ook voor leiding onderling is een evaluatie, niet enkel na, maar zeker tijdens het
kamp een noodzakelijke deugd.

- Afspraken maken
Om voorafgaandelijk zoveel mogelijk problemen te voorkomen zijn duidelijke afspraken een must! De afspraken kunnen betrekking hebben op leden, leiding en ouders.

a) Afspraken met leden:
Kaartjes of brieven sturen? Adressen? Postzegels? (zeker bij
onze jongsten)
Takenlijst: wie is verantwoordelijk voor wat op kamp: afwas, toiletten,…
Voorwacht/nawacht: wie, wanneer, hoe?
Wat met drank/drugs/roken?
Gsm thuis of op kamp?
…
b) Afspraken met leiding/fouriers:
Al dan niet slapen bij de leden?
Beta(a)l(en)t leiding/fouriers de kampprijs?
Hoe zit het met de drankjes die je ‘s avonds verbruikt na de
activiteiten: betalen?
Wat met drugs/drank/roken?
Zorg voor een 21-jarige op kamp.
Er blijft elke avond iemand nuchter.
Stel je een EHBO-verantwoordelijke aan?
…
c) Afspraken met ouders
Waar kunnen ze terecht met vragen voor je vertrekt?
Is er een bezoekregeling voor ouders/leiding…?
Ouders kunnen de adressen van familie voor de jongsten op
etiketten meegeven.

Een extra toelichting bij het buitenlands
kamp.
Wie het geluk heeft met zijn leden het buitenland te mogen
verkennen, moet wel nog voor wat extra papierwerk
zorgen.
-

Ouderlijke toestemming voor wie jonger is dan
18 jaar.
De min-achttienjarigen moeten op het gemeentehuis een
formulier gaan halen en laten ondertekenen door hun ouders,
waarmee ze de toestemming krijgen mee op kamp te gaan.

-

Je neemt ook altijd de sis-kaart, een E111formulier en een World Assistance kaartje mee.
Zowel leiding als leden nemen deze paperassen mee. Ze zijn
verkrijgbaar bij je ziekenkas.

- Identiteitskaart en reispas
Je neemt steeds je identiteitskaart mee. En afhankelijk van
het vakantieland, zorg je ook voor een reispas. Een reispas
dient ten laatste 3 weken voor vertrek te worden aangevraagd.

- Verzekeringspapieren
VVKSM heeft verzekeringspapieren in verschillende talen
ter beschikking, schaf ze aan!

Uitwerken van het kampboekje voor de
leden
¾ Wat staat er allemaal in het boekje voor de leden die

op binnenlands kamp gaan?
-

Inleiding, voorstelling kampthema, …
kampdata en-plaats
duidelijk de vertrek- en aankomsturen van je kampperiode
noodnummer: belanghebbenden kunnen je in geval van
uiterste nood bereiken.
correspondentieadres
globale afspraken
prijs en wijze van betaling (cash, overschrijving,…)
medische fiche (Mag het kind een operatie ondergaan?)
toestemming van de ouders
data ouderavond
materiaallijst: wat neem ik mee/wat laat ik thuis? (sis-kaart!)
Kleding moet gemerkt zijn
Afspraken rond een bezoekregeling
adressen voor briefwisseling op etiketten voor de kleinsten
eventueel een algemene dagindeling
…

¾ Wat staat er allemaal in het boekje voor de leden

Ouderavonden

die op buitenlands kamp gaan?
-

Inleiding: situering van het land, geschiedenis, weetjes, reisroute, taal,…
kampdata en -plaats of reisroute bij een trekkamp
vertrek- en aankomsturen
ouderlijke toestemming: gemeenteformulier
medische fiche
prijs en wijze van betaling (cash, overschrijving,…)
E111, siskaart, World Assistancekaart
identiteitskaart, reispas(indien nodig)
data ouderavond
contact met het thuisfront
globale afspraken
vervoersregeling naar het land en ter plaatse
gewicht van de rugzak
eventueel de dagindeling
…

Tijdens een ouderavond overloop je nog eens rustig met de
ouders het kampboekje. Je kan bepaalde punten verduidelijken, toelichten,…
Vraag hen nogmaals de kinderkledij duidelijk te merken.
Eventueel kan je ook afspraken maken met hen rond
zakgeld, snoep,…
Geef ook de ouders de mogelijkheid om rustig vragen te
stellen. Het vertrouwen van de ouders is nog altijd goud
waard.

De kampondertekening
¾ Wat is dat nu juist een kampondertekening?
In het kampvisum zit tevens een kampeervergunning. Dat is een
gehandtekende toestemming van je districtscommissarissen om
op kamp te mogen gaan. De Dc ziet namelijk toe op de pedagogische kwaliteit en veiligheid van je kamp. De Dc doet dit echter
niet alleen. Hij/zij wordt bijgestaan door de Grl van het district.
Deze mensen nodigen je uit voor een leuke babbel over je kamp.
Ze zullen je ook vragen stellen, maar wie zijn kamp degelijk
voorbereidde, hoeft niets te vrezen.

¾ Wanneer vindt deze kampondertekening plaats?
Er zijn verschillende kampondertekeningsdata die plaats vinden
in een van de scoutslokalen van je district. De eerste, gewoontegetrouw een hele zaterdag, valt in mei. Al wie op buitenlands
kamp gaat of de eerste 2 weken van juli weg is, meldt zich op
deze dag. De andere kampondertekeningsdagen vallen in juni,
zijn gewoontegetrouw 2 weekavonden, en zijn voor allen die
niet op buitenlands kamp gaan en niet de eerste 2 weken van juli
weg zijn. Niets belet je natuurlijk ons al een bezoekje te brengen
bij de eerste ondertekening.

¾ Wat moet ik daarvoor allemaal meenemen?
-

kampboekje voor de leden
ingevuld kampvisum + begroting
kampcontract
bosdecreet
ledenlijst

-

-

kaft met schriftelijke voorbereiding van je kamp: dagindeling, thema, uitgewerkte spelen, totemisatie/beloftevoorbereiding, materiaallijst, evaluatiemomenten, afspraken
met leden/ leiding/ ouders, bezoekregeling, uitstappen, takenlijst, bezinningsmomenten,…
extra verzekeringspapieren: foeriers, auto, waardevolle materialen,…
vervoersregeling
aanvraag chemische toiletten indien nodig
uitwerking voor-en nawacht
stafkaarten
…

Een goede kampvoorbereiding is een must voor een
geslaagd kamp!
Als je vragen hebt, aarzel dan niet maar contacteer gerust
je Grl of je Dc’s.
Wij zien alvast uit naar al die kampen en wensen je nog
veel voorbereidingsplezier en hopen dat dit boekje je erbij
kan helpen.

Scoutsgroeten vanwege het District Morckhoven.

