Sint-Martinusscouts Velm
Kamp 2019
Baileux – Chimay
Beste scout en ouders
Het scoutsjaar is alweer voorbij gevlogen! Maar… treur niet lang, want we zijn alweer klaar
om ons op een nieuw scoutskamp te storten! Jullie hebben er toch zin in? Wij zeker en vast!
Dit jaar stond “Minder is meer” centraal. Een topic dat meer dan ooit enorm in de kijker
staat. Niet alleen in het dagelijkse leven, politiek of media krijgt het ecologische aspect meer
aandacht, ook wij als jeugdbeweging kregen dit jaar de uitdaging om meer bewust te zijn van
de natuur. Kamp is dé plek waar elke scout een jaar lang naar uitkijkt. Eén zijn met de natuur
geeft ons een fijn gevoel. Laat kamp dan ook het ideale moment zijn nog bewuster om te
gaan met de natuur en rekening houden met dat minder meer is. Ook wij geloven dat het
anders kan. Wij gaan de uitdaging aan om meer bewust te zijn van de natuur en hier met
meer liefde en respect mee om te gaan. Maar vooral om minder aan voedselverspilling te
doen, minder afval te veroorzaken en minder energie te verbruiken. En laat dat laatste nu net
onze inspiratie geweest zijn voor alweer een superleuk kampthema. We laten al onze
elektronische apparaten thuis en kijken samen op groene energie naar

ChimayTV

Informatie kamp 2019
De valiezen
Op DINSDAG 16 juli worden de valiezen van ALLE LEDEN ingeladen (kapoenen, kabouters, welpen,
jonggidsen, jongverkenners, gidsen en verkenners). Om 19:00 uur staat de leiding langs de
parochiezaal in Velm paraat om jullie bagage in te laden.

Het vertrek
➢ De EERSTE groep vertrekt met de bus richting de kampweide op woensdag 17 juli 2019 stipt om
09.00u aan de parochiezaal te Velm. Op deze bus worden de gidsen, verkenners, jonggidsen en
jongverkenners met hun bijbehorende leiding verwacht.

Ik ga met de EERSTE bus en neem mee ….
Een maaltijd, boterhammen, fruit, drankje, … Een beetje maar toch weinig zakgeld
Mijn identiteitskaart en enkele klevertjes van de mutualiteit

➢ De TWEEDE groep vertrekt met de bus richting de kampweide op zondag 21 juli 2019 stipt om
09.00u aan de parochiezaal te Velm. Op deze bus worden de kabouters en welpen met hun
bijbehorende leiding verwacht.

➢ De DERDE bus richting de kampweide vertrekt op woensdag 24 juli 2019 stipt om 09.00u aan de
parochiezaal te Velm. Op deze bus worden de kapoenen met hun bijbehorende leiding verwacht.
Ik ga met de TWEEDE of DERDE bus en neem mee …
Een snack en een drankje voor op de bus Nog minder dan weinig zakgeld
Mijn identiteitskaart en enkele klevertjes van de mutualiteit

✓ Bij aankomst graag identiteitskaart + klevertje mutualiteit afgeven aan de leiding
✓ Belangrijke medicatie dat je kind moet innemen ook afgeven aan de leiding. Voorzie dit goed
van naam + voorschrift van inname.
✓ Iedereen in piekfijn uniform! (vergeet niet alle delen te merken met de naam van je kind!!!)

Kampbenodigdheden
Denk eraan: op kamp verbruik je meer kledij dan thuis. Neem dus zeker voldoende mee maar ook
niet te veel. Wij dringen er ook op aan om alle kledij te merken met de naam van je kind!
HOOFDZAKELIJK:
•

veldbedje en matje

•

warme slaapzak

•

kussen

•

warme pyjama

•

warm dekentje voor de koude nachten

•

linnen zak voor de vuile kleren

•

zaklamp

•

waskom

•

kledij voor warm en koud weer

•

voldoende ondergoed en sokken (liefst in aparte zak in valies)

•

regenjas (verplicht!)

•

zwemkledij + badmuts (verplicht in de zwembaden voor op 2-daagse en dagtocht)

OUTFIT KAMPTHEMA’s:
•

De leiding brengt je op de hoogte in welk Vlaams TV programma jij mag spelen op kamp.

•

Voor ons woensdagavond-dansfeest mag het wat chiquer

SCHOENEN:
•

regenlaarzen (verplicht!)

•

lichte sportschoenen

•

stevige wandelschoenen

•

waterschoenen

•

eventueel slippers om de voetjes te laten ademen

TOILETZAK:
•

haarborstel

•

tandenborstel, tandpasta, bekertje

•

zeep, shampoo

•

handdoeken en washandjes,

•

een grote handdoek voor als we gaan zwemmen

•

muggenmelk – afterbite

•

zonnemelk – aftersun

•

medicatie voor uw kind (gelieve aan de leiding te melden en af te geven bij vertrek!)

MUST HAVES:
•

zonnebril

•

2 - 3 keukenhanddoeken

•

bestek (soeplepel – mes – vork - dessertlepel), bord, soepkom en beker

•

pet / hoed (verplicht!)

•

cd’s/USB-stick met je lievelingsmuziek

WAT LATEN WE THUIS:
•

luxe bedden

•

snoep in je eigen gewicht is niet oké

•

gsm (dit wordt door de leiding afgenomen indien je zoon/dochter wordt betrapt)

•

slecht humeur

•

waardevolle spullen zoals horloge, juwelen, …

Do’s and Don’ts (voor de oudste takken)
Deze pagina is speciaal gericht op de oudste takken (gidsen/verkenners/ jonggivers/JIN). Wij hebben
als leiding, in samenspraak met de ouders, een aantal regels vastgelegd omtrent drugs, tabak- en
alcohol gebruik.
➢ Tabakgebruik: Is niet toegelaten voor de leden.
➢ Alcoholgebruik: Is niet toegelaten voor de leden. Onder geen enkele omstandigheden meer. Ook
bier behoort tot alcohol en wordt dus niet geconsumeerd op kamp. Wanneer we de leden toch
op alcoholgebruik betrappen, zal de leiding hun hiervoor op een gepaste manier straffen.
➢ Druggebruik: In geen enkele tak onder geen enkele voorwaarden op geen enkel moment.
Wanneer we de leden hier toch op betrappen worden deze hun ouders op de hoogte gebracht en
in ernstige omstandigheden naar huis gestuurd. Ook middelen die je legaal kan kopen, maar op
een bepaalde manier misbruikt worden, worden ook als drugs beschouwd. Scouts en Gidsen
Vlaanderen behoudt 0 tolerantie op drugs.

Voor de ouders
Om meer te weten over de situatie op kamp en wat uw kind allemaal uitspookt, passen we de
eeuwenoude techniek van de post toe. Voel u vrij om op onderstaand adres eens een briefje of
kaartje te sturen naar uw zoon/dochter. Mogen wij u vragen om niet via sms, sociale media of
voicemailberichten bij de leiding te informeren naar de situatie op kamp. Op kamp geldt ‘geen
nieuws is goed nieuws’! Contacten met het thuisfront gebeuren enkel bij noodgevallen. Op onze
Facebookpagina ‘Scouts Velm’ worden jullie regelmatig op de hoogte gehouden van kampactiviteiten.
Het adres van onze kampplaats is:
Rue Boutonville 11
Sint-martinusscouts Velm
(Naam + Tak kind)
6464 Baileux Chimay

Ons bereiken
ROUTEBESCHRIJVING:
Bovenstaand adres is het adres van de boer van ons kampterrein. Dit kan ingegeven worden in de
GPS. Eens ter plaatse zal het kampterrein aangegeven worden met bordjes “Scouts Velm”.

CONTACT IN GEVAL VAN NOOD:
➢ Wout Verhoeven: 0468161103
➢ Koen Pottie: 0470619726
➢ Céline Salmon: 0475846105
➢ Lore Thierie: 0494224788

Tot slot
Alle leden keren samen met hun ouders, familieleden of vrienden terug naar huis aan het einde van
de bezoekdag op zondag 28 juli 2019. Maar dit gebeurt niet zomaar! Wij hebben nog een korte
slotshow voor jullie om het kamp mooi af te sluiten! De bezoekdag start om 14.00u. Niemand wordt
voor 14.00u toegelaten op het kampterrein. Gelieve de leden nadien nog de kans te geven om
afscheid te nemen met onze laatste vlaggengroet.

Volgende pagina’s bevatten de medische fiche en het inschrijvingsformulier.
We verzoeken jullie om dit correct en op voorhand in te vullen en ons terug te
bezorgen wanneer de leiding op kampronde komt.

Inschrijving/Kampbijdrage:
( Versie ouders )
Gelieve onderstaande inschrijvingsstrook (beide invullen) en de individuele (medische)
steekkaart zorgvuldig in te vullen en klaar te leggen, zodat u deze kan meegeven wanneer de
leiding langskomt voor de kampbijdrage van uw kind. We prefereren dat u het kampgeld
overschrijft op volgend rekeningnummer met vermelding naam en tak van uw kind:
BE19 7350 3575 6612 !!! Storten kan tot en met vrijdag 7 juli 2019 !!!
Ondergetekende, (naam en voornaam ouder of voogd)
……………………………………………………………………………………………………………
Geeft aan zijn/haar dochter/zoon (naam en voornaam kind)
……………………………………………………………………………………………………………
De toelating deel te nemen aan het kamp van Sint-Martinusscouts Velm van … Juli 2019 tot
29 juli 2019 te Rochefort.

En betaalt hierbij als bijdrage:
o

150 euro voor gidsen/verkenners en jonggidsen/jongverkenners.

o

120 euro voor welpen/kabouters/jin.

o

75 euro voor kapoenen

Twee of meer leden van éénzelfde gezin betalen:
o

140 euro voor gidsen/verkenners en jonggidsen/jongverkenners.

o

110 euro voor kabouters/welpen/jin.

Datum: …………………………………………………………..
Naam: ……………………………………………………………
Handtekening: ………………….……………………………..

Inschrijving/Kampbijdrage:
( Versie leiding )
Gelieve onderstaande inschrijvingsstrook (beide invullen) en de individuele (medische)
steekkaart zorgvuldig in te vullen en klaar te leggen, zodat u deze kan meegeven wanneer de
leiding langskomt voor de kampbijdrage van uw kind. We prefereren dat u het kampgeld
overschrijft op volgend rekeningnummer met vermelding naam en tak van uw kind:
BE19 7350 3575 6612 !!! Storten kan tot en met vrijdag 7 juli 2019 !!!
Ondergetekende, (naam en voornaam ouder of voogd)
……………………………………………………………………………………………………………
Geeft aan zijn/haar dochter/zoon (naam en voornaam kind)
……………………………………………………………………………………………………………
De toelating deel te nemen aan het kamp van Sint-Martinusscouts Velm van … Juli 2019 tot
29 juli 2019 te Rochefort.

En betaalt hierbij als bijdrage:
o

150 euro voor gidsen/verkenners en jonggidsen/jongverkenners.

o

120 euro voor welpen/kabouters/jin.

o

75 euro voor kapoenen

Twee of meer leden van éénzelfde gezin betalen:
o

140 euro voor gidsen/verkenners en jonggidsen/jongverkenners.

o

110 euro voor kabouters/welpen/jin.

Datum: …………………………………………………………..
Naam: ……………………………………………………………
Handtekening: ………………….……………………………..

Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke inlichtingen over hun
kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze informatie draagt bij
aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk behandeld door de
leidingsploeg. Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens is het belangrijk om deze te allen tijde aan de
leiding door te geven.
Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen actief in Scouts en Gidsen Vlaanderen
binnen de drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de ouders of voogd van alle
leden.

Adres en bereikbaarheid
officieel adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past)
straat, nr : ……………………………………………………………………………….…………… postcode :
……………………….……
gemeente: ………………………………………………………… telefoon :
…………………………………………………………….……
eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is
adres van vader / moeder / voogd (schrappen wat niet past)
straat, nr : …………………………………………………………………………………………… postcode : ………………………….…
gemeente : ….…………………………….……………………..

telefoon : …….……………………………………………………….

eventueel naam van verblijfsinstelling
:………………………………………………………………………………………..…………
gsm van vader, moeder of voogd : ………………………………………………………………………….……………….…………..
gsm van vader, moeder of voogd : …………………………………………………………………………….………………….……..
e-mail van vader, moeder of voogd :
…………………………………………………………………….……………………………….
wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen)
naam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………

broers of zussen in dezelfde groep?
naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………
eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Deelname aan activiteiten
zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten

onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone scoutingactiviteiten op maat van de
leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) :
O ja

O nee

deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuele reden :

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN?
O nee

O ja
O bij sporten (vb. zwemmen, fietsen, hoogte, rust, …) :

…………………………………………………………………………………………………………………………
O bij hygiëne (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) :

…………………………………………………………………………………………………………………………
O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) :

…………………………………………………………………………………………………………………………
O andere beperkingen of zorgen :

…………………………………………………………………………………………………………………………
Medische informatie
Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit te voeren. Ook
het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals Perdolan, Dafalgan of Aspirine is,
zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een arts. Daarom is het noodzakelijk om via het
onderstaande kader op deze steekkaart vooraf toestemming van ouders te hebben voor het eventueel
toedienen van dergelijke hulp.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een dosis
via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen : *
O ja

O nee

* gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in
de kinderopvang

onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen :
O nee
O ja : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen!
zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) :
O nee

O ja :

…………………………………………………………………………………………………………………………….
info over noodzakelijke aanpak bij deze aandoening :

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen :
O nee
O ja :

…………………………………………………………………………………………………………………………….
onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :
O ja - in welk jaar? :

………………………..………………………………………………………………………………
O nee

bloedgroep:

………………………..………………………………………………………………………………

onze huisarts :
naam :

………………………………………………. telefoon : …………………………………………………………

Aanvullende opmerkingen
onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicatie in het
groepsblad, op een website van scouting, … :
O ja

O nee

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat
toestaan binnen de visie van scouting :
O nee

O ja
O op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) :

………………………………………………………………………………………………………………
O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind
:

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum van
deze steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te vermelden bij de
jaarlijkse herziening.

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct
zijn
voornaam en naam :

..….…………………………………….………………………………………………………………
ouder / voogd (schrappen wat niet past)
van (voornaam + naam van het kind) :

……………………………………………………………………………….
datum

: …………………………………..

handtekening :

……………………………………………….

Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche
het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken

datum en handtekening van ouder/voogd:…………………………………………………………….
datum en handtekening van ouder/voogd: ……………………………………………………………
bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt

