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Type kamp:

Binnenlands kamp

DEELNEMERS & DATA
In het kampvisum staan adviserende richtlijnen per tak hoe lang kampen maximaal best duren.
Tak

Startdatum

Einddatum

Kapoenen
Welpen / kabouters
Jonggivers
Givers
Jins

Voor/nakamp
Opmerkingen

LOCATIE
In het kampvisum staat er een checklist voor de ideale kampplaats. Modelcontracten vinden jullie
in het kampvisum (tentenweide) en op jeugdlokalen.be (gebouwen). De brochure Speel op Veilig
bevat adviserende richtlijnen welke takken beter niet in tenten slapen.
Type kamp:
Contract:
Voorschot:
Adres:

Opmerkingen

KAMPREGISTRATIE
Door het kamp online te registreren bij Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn jullie bereikbaar bij een
noodgeval. Het aantal deelnemers mag geschat worden, want kan nadien nog worden gewijzigd.
Status:

TOELATINGEN & ATTESTEN
Meer informatie over het aanvragen van toelatingen vinden jullie op www.opkamp.be en in het
kampvisum. De toelatingen (of weigeringen) voegen jullie toe als bijlagen.
N.v.t.

To do

Aangevraagd

Toegelaten

Geweigerd

Bosgebruik
Kampvuur
HUDO
Mobiel toilet
Elektriciteit
Tenten
Koelkast
Water
Attest
water

drinkbaar

Opmerkingen
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FINANCIËN
In het kampvisum vinden jullie een handig begrotingsschema dat jullie kan helpen om de
inkomsten en uitgaven in te schatten.
Geschat eindresultaat:
Budgetverantwoordelijke tijdens het kamp:
Opmerkingen

MATERIAAL
Voeg als bijlage een gedetailleerde algemene materiaallijst (bijvoorbeeld tenten, EHBO-koffer, …)
en takspecifieke materiaallijsten (met onder andere het spelmateriaal) toe. Check de staat van
jullie kampmateriaal voldoende op voorhand, zodat jullie op tijd herstellingen of aankopen kunnen
doen.

EHBO-koffer
Inspiratie voor de samenstelling vinden jullie op www.opkamp.be en het kampvisum.
Wie brengt de EHBO-koffer up-to-date?
Opmerkingen
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CONTACTGEGEVENS
Scouts en Gidsen Vlaanderen
Algemene informatie: 03 231 16 20 (maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u30)
Noodnummer: 0474 26 14 01
Opgelet: het noodnummer wordt gereserveerd voor dringende hulp of ernstige
crisisomstandigheid met scouts en gidsen, niet voor algemene informatie. Wie dit nummer belt,
komt meteen op een voicemail terecht; geef na het signaal je naam, groep en telefoonnummer op
en beschrijf kort de probleemsituatie. Je wordt hierna zo snel mogelijk terug opgebeld.
Vraag tijdens het gesprek welke ondersteuning jullie nadien nog mogen verwachten van Scouts
en Gidsen Vlaanderen, om misverstanden hierover te vermijden.

Noodnummers

Alle volgende telefoonnummers kan je gratis bellen. Het Europees noodoproepnummer (112) en
politie (101) zijn altijd bereikbaar, ook als je geen GSM-bereik hebt. Je kan hen ook bereiken via
de app “112 BE”, wat hen meteen ook jouw locatie doorgeeft. In noodsituaties heb je geen tijd te
verliezen: zet daarom de belangrijkste nummers in je GSM zodat je dat moment niet achter deze
kampfiche hoeft te zoeken. In het kampvisum vind je een stappenplan bij crisissituaties.
Europees noodoproepnummer

112

Politie

101

Antigifcentrum

070 245 245

Zelfmoordlijn

1813

Druglijn

078 15 10 20

Awel kinder- en jongerentelefoon

(ma-za 16u-22u)

102

Tele-onthaal

106

Child Focus

116000

Zelfmoordlijn

1813

DOC STOP (blokkeren identiteitskaart)

00800 2123 2123

CARD STOP (blokkeren bankkaart)

070 344 344

Securail

0800 30 230
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Persoonlijke telefoonummers
Bijvoorbeeld: eigenaar kampterrein, boswachter, groepsleiding, kookploeg, DC's, …
Naam

Functie

Telefoonnummer

Contactnr kampplaats (GSM)
Contactnr thuis (GSM)
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VERVOER & TRANSPORT
Transport materiaal
Verhuurbedrijven geven vaak korting aan jeugdgroepen, maak daarom duidelijk dat jullie hen
contacteren als scouts of gidsen! Een checklist voor een goed contract staat in het kampvisum.
Auto's (foeriers, leiding, ouders, ...)
Persoonlijke camionette/aanhangwagen van:
Camionette/aanhangwagen via verhuurbedrijf:
Persoonlijke vrachtwagen van:
Vrachtwagen via verhuurbedrijf:
Vrachtwagen via gemeente:
Opmerkingen (bijvoorbeeld data & verwachte hulp bij in- en uitladen camion, chauffeur
gehuurde camion, data inleveren en ophalen trekrugzakken leden, …)

Vervoer leden
De openbare vervoersmaatschappijen bieden kortingen aan als jullie hen op tijd inlichten. Huren
jullie zelf een bus, dan kunnen jullie de prijs drukken door een groep te zoeken die de terugrit wil
reizen. Een checklist voor een goed contract staat in het kampvisum.
Ouders
Auto's leiding en/of foeriers
Fiets
Bus via verhuurbedrijf:
De Lijn:
NMBS:
TEC:
MIVB:
Opmerkingen
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VERZEKERINGEN
Standaardverzekering
De standaardverzekering via Scouts en Gidsen Vlaanderen omvat verzekeringen tegen:
•

lichamelijke ongevallen

•

burgerlijke aansprakelijkheid, voor ongelukken zoals bijvoorbeeld een bal door het raam
van de buurman

•

schade aan het eigen lokaal of gehuurd lokaal

•

schade aan groepsmateriaal (beperkt)

Willen jullie hierop beroep doen, zorg dan voor de nodige bewijsstukken! Vraag bij een letsel
steeds aan de dokter om het medisch attest in te vullen, neem foto's van de beschadigde
materialen, hou alle rekeningen bij van gemaakte kosten, noteer het PV-nummer als de politie dat
heeft opgemaakt, ...
Alle beloftes vastgelegd in een contract (zoals huur kamplocatie, wagen of materiaal), schade aan
eigen materiaal, en overtredingen van de wet (bijvoorbeeld verkeersboetes) zijn niet verzekerd.
Ook ongevallen, groot of klein, waarbij een betrokkene alcohol heeft gedronken, zijn nooit
verzekerd.
Meer informatie over deze standaardverzekering, wanneer en hoe jullie er beroep op kunnen
doen, vinden jullie in de brochure goed verzekerd en de website van Scouts en Gidsen
Vlaanderen.

Optionele autoverzekeringen

Iedere wagen heeft een verplichte “burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering”, wat schade
vergoedt die de wagen aan anderen veroorzaakt. Een deel van de kosten moeten jullie zelf in zulk
geval nog wel betalen (vrijstelling of franchise genaamd). Dit bedrag kunnen jullie voor gehuurde
wagens verminderen door jullie extra te verzekeren (tijdelijke autoverzekering optie 3).
De schade die aan jullie eigen voertuig ontstaat, wordt enkel vergoed door een
omniumverzekering. Zulke omniumverzekering kunnen jullie afsluiten via Scouts en Gidsen
Vlaanderen (tijdelijke autoverzekering optie 1).
Heeft jullie eigen wagen of huurwagen al een omniumverzekering, dan kunnen jullie ook hiervan
de vrijstelling verminderen (tijdelijke autoverzekering optie 2).
Als er wagens tijdens het kamp rondrijden zonder deze optionele verzekeringen is dat geen ramp,
zolang dat dit maar het gevolg is van een weloverwogen keuze en niet door onwetendheid. Als
jullie toch wagens aanvullend verzekeren, voeg dan de bevestigingsmail hiervan toe in bijlage.
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Optionele materiaalverzekering
Groepsmateriaal is sowieso al beperkt verzekerd in sommige situaties. Persoonlijk materiaal of
gehuurde voorwerpen zijn dat echter standaard niet. Jullie kunnen voor zulke gevallen een
optionele materiaalverzekering aangaan via Scouts en Gidsen Vlaanderen. Door de minimumkost
bundelen jullie best alle te verzekeren materialen in één aanvraag, om zo geld uit te sparen.
Standaard verzekering

(enkel groepsmateriaal <±€5000)

Natuurrampen

Vrijstelling ±€1.100 (totale schade)

Brand- en waterschade

Vrijstelling ±€250 per object

Stormschade

Vrijstelling ±€250 per object.
Extra beperking voor tenten:
• max. ±€1.900 vergoeding per
tent
• max. ±€7.500 vergoeding alle
tenten tezamen

Diefstal

Vrijstelling ±€500 (totale schade)

Andere (vandalisme,
ongeluk, transport, ...)

Niet verzekerd

Aanvullende verzekering

Vrijstelling:
• Groepsmateriaal: ±€250
• Geleend materiaal: ±€250
• GSM: ±€65
• Persoonlijk materiaal (m.u.v.
GSM): €0
Max. ±€2.500 vergoeding per
tent (zonder beperking alle tenten
tezamen)

Voor meer details zoals exacte bedragen en de kleine lettertjes kunnen jullie terecht op de
website van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Als jullie geen materiaalverzekering aangaan voor jullie kamp, is dat geen ramp -zolang dat dit
maar het gevolg is van een weloverwogen keuze en niet door onwetendheid. Als jullie toch een
aanvullende materiaalverzekering aangaan, voeg dan zeker de bevestigingsmail toe als bijlage.
Welke wagens zijn er mee, en welke worden aanvullend verzekerd? Gaan jullie een
optionele materiaalverzekering aan?
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LOKALE ADRESSEN
Ziekenhuizen
Alle ziekenhuizen staan opgelijst op de website van de Belgische Vereniging der Ziekenhuizen en
op Wikipedia. Let er op enkel gegevens van algemene- of universitaire ziekenhuizen te noteren
met een spoedafdeling. Dit laatste kunnen jullie afchecken door een verwijzing ernaar op hun
website te zoeken.

Huisartsen
Alle huisartsen vinden jullie via de Orde der artsen (specialisatie “algemene geneeskunde”). De
contactgegevens om de huisarts van wacht te bereiken staan op mediwacht.be.
Huisarts van wacht:

Apothekers
Alle apothekers en de werking van hun wachtdiensten vinden jullie op www.apotheek.be.
Apotheker van wacht:

Tandartsen
Tandarts van wacht: 0903 39969
(€1,5/min, bereikbaar tijdens weekends en feestdagen tussen 9u-18u.
Buiten deze tijdstippen kunnen jullie terecht bij de huisarts van wacht.)
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Gemeentehuis

Winkels
Sommige supermarkten bieden kortingen aan jeugdbewegingen aan als jullie op voorhand een
kampkaart bij hen aanvragen. De adressen en openingsuren van grootwarenhuisketens Colruyt,
ALDI, Lidl, OKay, Delhaize, Albert Heijn, Carrefour, Makro, Intermarché, Smatch/Match, Alvo en
SPAR vinden jullie eenvoudig op hun website. Een eventuele lokale kruidenier is handig om een
kleine vergetelheid te kopen als de dichtstbijzijnde supermarkt een eind van het kampterrein ligt.

Overige

Bijvoorbeeld lokale boeren (zie puntje ecologie), bakker, toeristische dienst, politie, tankstation,
postkantoor, bankautomaat, boswachter, eigenaar kampterrein, ...
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FOERIERS
Iedereen die lid is van Scouts en Gidsen Vlaanderen (en dus in de groepsadministratie staat) is
ook verzekerd op kamp. Voor álle anderen moet de tijdelijke verzekering niet-leden worden
afgesloten, waardoor ze verzekerd zijn tijdens het kamp. Voeg de bevestigingsmail van hun
tijdelijke aansluiting toe als bijlage.
In het kampvisum, www.opkamp.be en brochure Bederf je kamp niet! staan tips hoe de foeriers
lekker, goedkoop en veilig voedsel op tafel kunnen serveren.
Naam

Tijdelijke verzekering

Opmerkingen

Opmerkingen

11

ECOLOGIE
Vermijd afval
Lokaal geproduceerd voedsel (brood en vlees, fruit, groenten, ...), maakt verpakkingen en
transporten overbodig. Boeren waar jullie terecht kunnen in Vlaanderen vinden jullie op
www.rechtvanbijdeboer.be, hun Waalse collega's staan opgelijst op www.ApaqW.be. Hun actie
“Au camp, mangeons wallon” ondersteunt groepen financiëel bij het kopen van lokale Waalse
producten. Meer tips over het vermijden van afval vinden jullie op de website van Scouts en
Gidsen Vlaanderen en www.opkamp.be.

Hergebruik materialen

Niet alle afval dat jullie overhouden, moet meteen de vuilbak in. Jullie kunnen het misschien nog
gebruiken! Harde sneden brood zijn ideaal voor wentelteefjes, de krant van gisteren kan vandaag
dienst doen bij het aanmaken van het kookvuur, …. Creatieve geesten kunnen zich ongetwijfeld
nog uitleven met verpakkingsmaterialen zoals kroonkurken, WC-papierrolletjes en eierkartons.

Sorteer
De sorteerregels verschillen van gemeente tot gemeente. De exacte sorteerregels en hoe het
afval van jullie terrein geraakt, kunnen jullie onder andere nagaan bij jullie kampeigenaar of
kampgemeente.
Afvalverwerking:
Sorteerregels

Opmerkingen
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ALCOHOL- EN DRUGSBELEID
Iedere groep heeft een eigen alcohol- en drugsbeleidsplan opgesteld dat niet misstaat in bijlage.
Controleer vooraf of jullie allemaal hier nog volledig achter staan en aan zullen houden. In het
andere geval openen jullie best de discussie op de groepsraad om het beleid te herbekijken. Hou
hierbij rekening met regels en richtlijnen door Scouts en Gidsen Vlaanderen (zie Speel op Veilig).
Breng ook foeriers, leden en ouders op de hoogte van de regels die zij (of hun kind) verwacht
worden te volgen, om zo verrassingen op kamp uit te sluiten.

BOB-lijst
Om discussies op kamp te vermijden, wordt de BOB-lijst op voorhand opgesteld. Het aantal BOB's
wordt bepaald door jullie eigen beleidsplan, met een minimum van 2 leid(st)ers per tak (zie Speel
op Veilig). Ook de andere leiding heeft een voorbeeldfunctie en blijft verantwoordelijkheid dragen
over de leden, en stemmen hun gedrag hierop af.
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INTERESSANT LEESVOER
Nemen jullie enkele van onderstaande publicaties graag op papier mee op kamp? Dan kunnen
jullie ze gratis of tegen scouteske prijzen krijgen bij Hopper winkel!
•

Het kampvisum: dé handleiding om een kamp voor te bereiden

•

Speel op Veilig: alle richtlijnen, regels en wetten waar jullie op kamp in aanraking komen
(zoals bijvoorbeeld omgang met vuur, tochten, nachtspelen, verboden activiteiten, …)

•

Goed verzekerd: alles over verzekeringen

•

Handboekjes IN LEIDING: een basiswerk voor alle scouts- en gidsenleiding, ideaal in
combinatie met de specifiekere takhandboekjes over kapoenen, kabouters/welpen,
jonggivers, givers, jins, Akabe en groepsleiding

•

Buitenboek: alles over technieken

•

Eerste hulp voor jeugdleiders: EHBO op scoutsmaat door het Rode Kruis

•

Blauw licht: hulp bij crisiscommunicatie

•

Totemmap: inspiratie voor een geslaagde totemisatie; de totemzoeker is ook beschikbaar
via de website www.totemzoeker.be en totemAPP

•

Grote sjorconstructies

•

Bikke bikke bik: praktische weetjes en allerhande informatie voor de foeriers

14

BIJLAGEN
Kampspecifieke bijlagen
Enkel nog de bijlagen, waar elders in dit document al achter werd gevraagd, hoeven jullie nog toe
te voegen per kamplocatie. Daarna kunnen jullie de rechte lijn naar het kamp aanvatten!
•

Verhuurcontract kamplocatie & betalingsbewijs voorschot

•

Toelatingen (of weigeringen) bosgebruik, kampvuur, HUDO, elektriciteit, water, …

•

Budgetinschatting (verwachte inkomsten en uitgaven)

•

Huurcontracten wagens, camionettes, camions, …

•

Reservaties (of aanvragen daartoe) van gecharterde bus en/of openbaar vervoer met
bijhorende routeplanning

•

Bevestigingsmails van tijdelijke verzekering foeriers, materiaal en/of wagens

•

Het alcohol- en drugsbeleidsplan van jullie groep

•

Algemene materiaallijst (vergeet een EHBO-set met bijhorend dagboek, de Speel op Veilig
en aangifteformulieren niet; er zijn vertaalde medische attesten in het Frans, Duits,
Engels, Italiaans en Spaans beschikbaar als jullie naar een ander taalgebied of land
trekken)

•

Alle andere algemene informatie die jullie interessant lijkt om in jullie kampkaft te
verwerken (zoals bijvoorbeeld terreinindeling, kampmenu, ...)
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Draaiboek kampprogramma
Hou bij jullie voorbereidingen rekening hoe jullie de leden een evenwichtig en scoutesk kamp
bezorgen waarin iedereen zich thuis voelt (zie kampvisum) en dat op een verantwoorde wijze (zie
Speel op Veilig voor regels rond vuur, materiaalgebruik, tochten, slapen, nachtactiviteiten, ...).
Een uitgewerkt kampprogramma per tak bevat minimaal volgende onderdelen:
•

Schematisch overzicht van de geplande activiteiten

•

Algemene dagindeling (een typische dag op kamp met bijhorende tijdstippen)

•

Leefregels met leden, leiding en foeriers (zoals bijvoorbeeld GSM-gebruik, snoep, relaties,
alcohol, drugs, roken, … voor zover dit niet in al jullie alcohol- en drugsbeleid staat)

•

Onderlinge takenverdeling (zoals bijvoorbeeld opvolging medicatie, kampaandenkens,
choreografie kampdans, dagverantwoordelijke, ...)

•

Uitgewerkte activiteiten:
◦

Spelen, zingevingsmoment, evaluatiemoment, totemisatie, …: gedetailleerde uitleg en
bijhorende materiaallijst

◦

Vervoer via openbare vervoersmaatschappij: exacte planning (bijvoorbeeld tijdstip,
halte, busnr, …) en eventuele reservatieaanvraag

◦

Dagtocht: geplande route, hoe geraken jullie aan het middageten, eventuele
openingsuren en reservatieaanvraag activiteit op eindbestemming, materiaallijst

◦

Twee- of driedaagse: geplande tussen- en eindbestemmingen (of richtlijnen hoe jullie
die terplekke voorbereiden zoals afstand, type wegen, ...), afspraken met leden, hoe
gebeuren de tussentijdse controles, op welke manier wordt de slaapplek geregeld, hoe
bereiden jullie de leden voor op onvoorziene situaties, materiaallijst (bijvoorbeeld
fluohesjes), …

•

Leiding- en ledenlijst (inclusief lidnummers en telefoonnummers ouders van leden)

•

Kampvoorstelling naar de ouders (met bijvoorbeeld uitleg kampthema, contactgegevens,
postadres, materiaallijst met o.a. identiteitskaart of ISI+-kaart, …)

•

Aanpak om de medische gegevens op de individuele steekkaarten te laten updaten

•

Regenprogramma

•

Materiaallijst (vergeet het kampvisum en eventuele kampaandenkens niet)

•

Alle andere informatie die julllie interessant lijkt om in jullie kampkaft te verwerken
(bijvoorbeeld patrouilleverdeling, uitleg kampthema, samenvatting allergieën, …)
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