Beste leden en ouders
Wij zijn ontzettend blij dat ons kamp zal kunnen doorgaan en we
zetten daarom ook alles op alles om jullie binnenkort het kamp van
jullie dromen te bezorgen!
Wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen die
mee op kamp wil gaan ook mee kan gaan op kamp.
Daarvoor moeten wij ons houden aan het generiek protocol dat door
de Nationale Veiligheidsraad werd bekrachtigd op 22 mei.
Dit betekent dat er maatregelen zijn opgesteld waar wij ons aan
moeten houden om ons kamp te laten doorgaan. In deze brochure
kunnen jullie alle nodige info terugvinden over het kamp en over die
maatregelen.
Alvast bedankt voor jullie vertrouwen in ons als leidingsploeg.
Tot snel!

Er is intensief samengewerkt binnen de jeugdsector met virologen en
medische experts om gepaste maatregelen te zoeken om het virus geen
kans te geven. Dit zijn de voornaamste aanpassingen die gebeuren.

Yes! Iedereen mag mee, als dat veilig kan. De voorwaarden:
• Behoort een lid tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan het
kamp als dat lid toestemming heeft van de ouders, voogd (bij
chronische ziektes onder controle door medicatie) of van de huisarts.
• Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van het kamp
of tijdens het kamp? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor
iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, leiding, kookploeg,
enzovoort. Alle ouders zijn mee verantwoordelijk om geen zieke
kinderen mee te laten gaan op kamp. Hierbij vragen wij om dit zo snel
mogelijk te laten weten.
• Voor kwakjes en guppies verwijzen we jullie door naar de rubriek
‘Aandachtspunten’.
Personen behoren tot een risicogroep als ze diabetes, longaandoeningen,
nieraandoeningen, een verzwakt immuunsysteem of een hartziekte
hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, als hun kind tot
de risicogroepen behoort, dit zo aan te geven in de medische fiche en in te
schatten of hun risico mits medicatie onder controle is, of hier een extra
inschatting van de huisarts nodig is.

Uit de enquête die wij rondstuurden, bleek al heel
snel dat jullie ontzettend enthousiast zijn om mee te
gaan op kamp. Na slechts enkele dagen stond de teller
al over de 100. Te veel voor 2 bubbels van 50
personen…
Op het kampterrein dat we reeds gereserveerd
hadden, is het logistiek niet mogelijk om 3 bubbels
van elkaar te scheiden.
Wij hebben er echter alles aan gedaan om een
oplossing te vinden waarbij iedereen mee kan gaan.
Daarom hebben we een extra kampterrein vastgelegd
in de Hoge Rielen.
Concreet betekent dit dat de kwakjes en de guppies
op kamp zullen gaan in de Hoge Rielen (Kasterlee)
van 27 juli – 31 juli (i.p.v. in Essen van 24-31 juli).
Dit creëert de ruimte om het kampterrein in Essen in
twee bubbels te verdelen. Voor de jippers, jim en sim
verandert er niets aan de periode of locatie van het
kamp.
Voor beide kampterreinen zullen wij moeten vragen
om uw dochter(s) op een vooraf gegeven tijdslot te
komen brengen. De jippers, jim en sim zullen ook ter
plaatse opgehaald moeten worden op 31 juli.
De kwakjes en guppies keren op 31 juli echter met de
bus terug naar het lokaal. Zo kunnen zij de volle 5
dagen van hun kamp genieten en is het haalbaar voor
ouders met meerdere dochters om ze allemaal op te
halen.

Hieronder vindt u een overzicht van welke takken wanneer en waar op
kamp gaan.

27 juli t.e.m. 31 juli

De Hoge Rielen
Gebouw 28 – Ster
Molenstraat 62
2640 Kasterlee
Dichtstbijzijnde
parking: Poort Oost

24 juli t.e.m. 31 juli

Hoeve De Brug
Rouwmoer 1
2910 Essen

21 juli t.e.m. 31 juli

Hoeve De Brug
Rouwmoer 1
2910 Essen

Het kamp zal worden opgedeeld in bubbels van maximum 50 personen.
Voor KSA Molenveld zal dit betekenen dat de kwakjes en de guppies
samen met hun leiding in een bubbel zitten op hun eigen kampterrein.
De jippers en jipperleiding vormen een aparte bubbel en de jimmers en
simmers inclusief hun leiding vormen samen een bubbel.
Contact tussen de bubbels wordt vermeden. Zo zal er apart gespeeld en
gegeten worden en krijgt iedere bubbel een stuk terrein aangewezen met
eigen sanitair. Er wordt gezorgd voor een fysieke afbakening op het terrein
zodat het zeker niet mogelijk is om bubbels te doorbreken. (zie volgende
pagina) Ook de leiding zal tijdens het kamp en de voorbereiding hiervan
onderling contact zoveel mogelijk vermijden. Indien dit niet mogelijk is
zullen mondmaskers gedragen worden.

Handen wassen wordt een vaste routine in het
kampschema. Dit wordt de standaard na iedere activiteit,
maaltijd, tussendoortje, toiletbezoek, gebruik van
materialen, bij niezen/hoesten. Contactoppervlakken zoals
deurklinken, schakelaars, kranen,… worden dagelijks
grondig gereinigd. De kookploeg werkt met mondmaskers
en handschoenen bij het meer intensievere kookwerk
zoals koude bereidingen en “boven de pot roeren”. Hun
keukenhanddoeken worden dagelijks vervangen.
Wij zorgen voor voldoende handgels en handzeep, maar
vragen zeker om ook zelf zeep mee te nemen.

Activiteiten zullen zo veel mogelijk in openlucht doorgaan. Een groepsspel,
leidingswissel, daguitstap,… zullen niet kunnen doorgaan. We bekijken of
er alternatieven mogelijk zijn, zonder dat de bubbels contact met elkaar of
externen hebben.
Indien leden of leiding vermoeid zijn, worden extra rustmomenten ingelast
zodat iedereen minder vatbaar wordt voor ziekte. Wij plannen standaard
één uurtje platte rust in na het middagmaal.

Ja. De beslissing om de jeugdkampen te laten doorgaan, is er niet zomaar
gekomen. Hierover is goed overlegd met de experten. We nemen heel
wat maatregelen om het kamp veilig te laten verlopen.

Er wordt een vaste procedure gevolgd wanneer een kind ziek wordt. We
voorzien een quarantainelokaaltje waar het lid dan apart kan gezet worden
wanneer er vermoeden van besmetting is. We nemen contact op met een
huisarts in de buurt van het kamp. De huisarts zal de groep adviseren
m.b.t. te ondernemen stappen. Dit wil o.a. zeggen dat je als ouder of
opvoeder kan gevraagd worden je kind op te halen. Houd hier dus zeker
rekening mee.

Neen, dit hoeft niet. Het is absoluut niet nodig om de week voor of na het
kamp in quarantaine te gaan.
Wij vragen wel om er rekening mee te houden om bij voorkeur in de week
vóór ons kamp geen andere kampen of jeugdactiviteiten in te plannen.
Twee dagen tussen twee activiteiten laten is het minimum. Medische
experts adviseren om een week tussen te laten en contact met andere
mensen in die week te beperken, zeker als die mensen een risicoprofiel
hebben. Snel wisselen tussen jeugdactiviteiten (jeugdkampen,
speelpleinen,…) wordt dus afgeraden.
Na het kamp is het enkel nodig om in quarantaine te gaan als iemand
besmet zou zijn. Er wordt wél aangeraden om contact met risicogroepen
in de eerste week na het kamp te vermijden.

Velen van jullie zijn al eens eerder mee op kamp geweest, maar natuurlijk
zijn er zoals elk jaar ook enkele leden die voor het eerst meegaan. Daarom
krijg je hier even een kort overzicht van het kamp.
In het algemeen geldt dat elke tak zijn eigen kampthema heeft waar al de
spelletjes rond zullen draaien en waarover er ook een leuk kamplied
wordt gemaakt! Ook hebben we verschillende speciale activiteiten die het
kamp zo leuk maken, wat ze zijn en hoe we het dit jaar gaan aanpakken,
vind je onder het gedeelte ‘speciale kampactiviteiten’.
Traditiegetrouw gaan wij met KSA Molenveld op groepskamp. Dit betekent
dus dat we met alle takken samen op kamp gaan. Maar dit jaar zal dit zoals
eerder vermeld niet gaan omdat we zo veel mogelijk leden mee op kamp
willen nemen.

Vertrek: Het kamp van de kwakjes en de guppies zal dit jaar starten op 27
juli. Ze worden afgezet aan het kampterrein, een exact tijdstip zal hier later
nog voor gegeven worden. De kwakjes en guppies slapen apart in een zaal
op bedden. We vragen u vriendelijk om allen een mondmasker te dragen
bij het afzetten van uw dochter(s). Om zoveel mogelijk contact te
vermijden willen wij jullie vragen om het gebouw niet te betreden, de
leiding zal jullie dochter(s) ontvangen.
Terugrit: Op 31 juli keren ze met z’n allen terug met de bus naar het lokaal.
Normaal voorzien we een moment om al de kampliedjes te laten horen
aan de ouders en om afscheid te nemen van leiding die stopt. Helaas zal
dit niet kunnen doorgaan dit jaar. De leden worden om 17u aan ons lokaal
in Edegem opgehaald. Wij vragen u vriendelijk om allen een mondmasker
te dragen bij het ophalen van uw dochter(s).

Vertrek: Voor de jim en de sim start het kamp op 21 juli. De sim vertrekt ‘s
ochtends met de fiets van aan het lokaal naar het kampterrein (uur wordt
later gecommuniceerd). De jim wordt afgezet aan het kampterrein op een
gegeven tijdslot.
De jippers komen aan op 24 juli. Zij worden door de ouders gebracht op
een gegeven tijdslot.
We vragen u vriendelijk om allen een mondmasker te dragen bij het
afzetten van uw dochter(s). Om zoveel mogelijk contact te vermijden willen
wij jullie vragen om het kampterrein niet te betreden, de leiding zal jullie
dochter(s) ontvangen.
Terugrit: Op 31 juli loopt ons kamp ten einde en zullen de leden (i.p.v. aan
het lokaal) op het kampterrein opgehaald worden. Een tijdsslot voor de
verschillende bubbels wordt later nog meegedeeld. Ook willen we vragen
een mondmasker te dragen wanneer je je dochter(s) komt ophalen.

Opgelet: Op kamp draaien we de klok een uurtje terug, het schema is in
“kampuur” gerekend, dus in het echt is het een uurtje later!

07.30

OPSTAAN!
De leden worden door een enthousiaste leidingsploeg gewekt
met een leuk muziekje en bijhorende act.

08.00

VLAG
We verzamelen in een kring om de kampliedjes te zingen.
Hierna doen we nog ochtendgymnastiek om de dag goed te
starten!

08.15

ONTBIJT
Na het ontbijt volgen de taken van de dag: afwas, orde..

10.00

SPEL

12.00

MIDDAGETEN

13.00

PLATTE RUST
De leden krijgen tijd om bij te slapen, brieven te schrijven,
eventuele kampacts, kampliedjes,… te maken.

14.00

SPEL

16u

VIER UURTJE

16.15

SPEL

18.00

ETEN

19.30

- 12: Spelen nog een rustig spelletje of lezen een verhaaltje
+12: Speelt nog een kort avondspel

Elk jaar hebben we verschillende speciale kampactiviteiten: wat houden
ze juist in en wat gaat hier nu mee gebeuren? Hier een kort overzicht:
1 daagse (Jim): De jim wordt op 24 juli met verschillende enveloppen op
pad gestuurd. Hierin zitten de creatieve routebeschrijvingen voor een
heuse dagtocht! Dit zal gewoon kunnen doorgaan.
2 daagse (Sim): Tweedaagse zal dit jaar helaas niet kunnen doorgaan
omdat we niet bij externen mogen slapen. De simleiding zal voor een
leuk alternatief zorgen!
Daguitstap: Op daguitstap wandelen we naar een recreatiedomein in de
buurt om daar te gaan zwemmen. Dit jaar zal dat niet gaan, maar we
hopen een leuk alternatief te voorzien!
Kampvuur: Op de laatste avond houden we een kampvuur waarbij de
leden verschillende dansjes en toneeltjes mogen opvoeren die aan elkaar
worden gepraat door een grappig toneel van de leiding. Daarna volgt er
altijd een verrassing van formaat van de kokkinnen! Een zalige afsluiter
dus!
Aangezien de kwakjes en guppies apart op kamp gaan, kan dit door
blijven gaan.
Voor de jippers, jim en sim zal dit ook kunnen doorgaan, al zal leiding uit 1
bubbel de bindende acts doen en wordt er afstand behouden tussen de
jippers, jim en sim.

Iedereen gaat op kamp van het begin tot het einde.
We vragen begrip voor deze regel. Het is in de praktijk niet
haalbaar om leden vroeger te laten vertrekken of later aan te
laten komen. Omwille van het beperkte aantal leden per bubbel
geven we door deze regel toe te passen voorrang aan een lid dat
het volledige kamp komt.
Snoepgoed is geen meerwaarde op ons kamp. Heel eenvoudig,
wij hebben een kookploeg die heel de dag in de weer is om lekker
eten voor ons allen te maken. Bovendien is er een 4-uurtje
voorzien voor iedereen. Snoepgoed mag meegenomen worden als
het bij aankomst meteen aan de leiding wordt gegeven. De leiding
zal ervoor zorgen dat het wordt gedeeld met iedereen.
GSM’s en andere dure spullen horen niet thuis op kamp. Deze
kunnen enkel stuk of verloren gaan. Kan je je ouders/vriendjes
niet missen? Dan is het altijd leuk om een brief of kaartje te
schrijven op kamp. Wordt iemand betrapt met een gsm dan
wordt deze in beslag genomen en zal er een sanctie volgen.
Voor het eten geef je best een gamel of diep bord (plastiek) mee.
Zo is het voor alle leden mogelijk om zowel soep, spaghetti of
koude plat te eten uit een bord. Ook rekenen we erop dat jullie
bestek, een drinkbeker, een keukenmesje, dunschiller en drie
keukenhanddoeken meenemen.

Voor het slapen kies je best een slaapmatje. Een veldbed is
vaak groter en het opstellen vergt meer tijd dan het uitrollen
van een matje. Ook een luchtmatras raden we af, deze gaan
snel stuk of fit. (Dit geldt enkel voor de jippers, jim en sim. De
kwakjes en guppies slapen dit jaar uitzonderlijk in een bed.)

Enkel de bagage van de sim moet dit jaar binnengebracht
worden, aangezien zij met de fiets naar de kampplaats zullen
gaan. Dit kan op zaterdag 18 juli van 18u tot en met 20u. Zie dat
je zeker op al je bagage duidelijk je naam zet. Deze zullen in de
camion mee naar het kamp vervoerd worden.
Op 21 juli worden jullie om 10u verwacht aan het lokaal met jullie
fiets. Zorg ervoor dat je fiets in orde is, zorg bij voorkeur ook voor
fietszakken. Dat wil zeggen dat je remmen en lichten goed werken
en dat je ketting gesmeerd is.
Neem voor onderweg een lunchpakket en voldoende drinken
mee.
31 juli worden de leden op het kampterrein opgehaald. De fietsen
zullen mee in de camion worden geladen en aan het lokaal
worden gezet, zodat de leden hun fiets ‘s avonds kunnen komen
ophalen.

De kwakjes en guppies keren met de bus terug naar het lokaal
waar ze om 17u worden opgehaald.
Dit betekent dat alle bagage in de bus moet. Daarom vragen we
om al de bagage van uw dochter(s) in één tas te steken zodat alle
bagage in de kofferruimte kan.
Eén rugzakje kan als handbagage dienen.
Er is geen camion voorzien om (spel)materiaal van en naar het
kampterrein in de Hoge Rielen te brengen. Daarom mag u ons
zeker contacteren als u een deel van het (spel)materiaal zou
kunnen meenemen in uw auto.

Door het huren van een extra kampterrein kunnen we zo veel
mogelijk leden meenemen. Alleen blijft het aantal personen dat
per bubbel wordt toegestaan 50.
Voor de kwakjes en de guppies wil dit zeggen dat er dus 40 leden
meekunnen aangezien er 10 leidsters zijn. Nog een extra bubbel
maken is logistiek niet meer haalbaar voor ons. Dit wil zeggen dat
we bij te veel inschrijvingen leden op de wachtlijst zullen zetten.
Hierbij geven we voorrang aan de leden die (vóór 3 juni) in de
enquête al hebben aangegeven dat ze mee zouden gaan. Al deze
leden kunnen sowieso mee.
Zij die hebben aangegeven dat ze niet meegaan in de enquête of
deze niet hebben ingevuld, komen sowieso eerst op de wachtlijst.
Na 30 juni ( = deadline inschrijvingen) zullen we de leden die op
de wachtlijst staan contacteren over of ze mee kunnen of niet.
Ouders van kwakjes of guppies wachten dus af met betalen tot ze
een bevestigingsmail van de leiding hebben gekregen.
Laat het dus zeker op tijd weten als je ingeschreven dochter door
ziekte of om een andere reden toch niet mee kan op kamp. Zo zou
het kunnen dat een ander lid wel nog mee kan!
De leden van de jippers, jim en sim kunnen sowieso allemaal mee!
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KSA uniform: hemd, sjaaltje, t-shirt… (dit doe je aan bij vertrek en
aankomst)
Kledij voor alle weersomstandigheden: lange broeken, korte broeken,
truien/T-shirts, ondergoed voor elke dag, kousen voor elke dag…
Schoenen: slippers, laarzen, wandelschoenen, sportschoenen…
Slechte kleren voor vettig spel (enkel jim en sim)
Papieren zakdoekjes
Zak voor de vuile was
Dit jaar zeker niet vergeten:
Pyjama
❑
3 mondmaskers vanaf 12 jaar
Bikini of badpak
❑ 1 mondmasker onder 12 jaar
Regenjas
❑ Extra papieren zakdoekjes
Gamel/diep bord (plastiek)
❑ Zeep
Snijmesje, dunschiller
❑ Drinkbus
Bestek (lepel, vork, mes)
→ Voorzie alles goed van naam!
2 Drinkbekers
3 keukenhanddoeken
→ Zorg ervoor dat zussen die in
Rugzakje
een andere bubbel zitten elks
Slaapmatje (enkel jippers, jim, sim)
hun eigen valies hebben.
Slaapzak (iedereen!)
Hoeslaken, kussensloop (enkel kwakjes en guppies)
Zaklamp
Zangboek
Stripalbum, boek, kaarten voor tijdens de platte rust
Papier, enveloppen, adressen, pennenzak
Etiketten/papier met adressen
Washandjes
Badhanddoek
Tandenborstel, tandpasta
Zeep en shampoo
Zonnecrème
Hoofddeksel zoals een hoedje of een pet
Borstel of kam
+12 eventueel Ipod en boxje (GEEN GSM!)
persoonlijke medicatie (zet dit zeker ook op de medische fiche en licht de
leiding in)
Kids-ID of ISI+ kaart of identiteitskaart

De zangboeken worden gebruikt voor onze zangavond. Het staat vol
leuke liedjes en kleurplaten en kan je elk kamp opnieuw gebruiken.
Een zangboek kost €7.
Heb je nog geen zangboek? Zet in je mail naar je tak dat je graag
een zangboek koopt. De leiding neemt dit voor jou mee op kamp en
jij betaalt hiervoor €7 op het rekeningnummer van KSA Molenveld
(BE84 4088 0239 3159) met vermelding “Naam + zangboek”.

Het is uiteraard niet de bedoeling dat jullie kinderen zouden gaan
spelen met mondmaskers aan. In bepaalde situaties kunnen deze
wel noodzakelijk zijn om aan de voorzorgsmaatregelen te kunnen
voldoen, vnl voor de +12.
De kwakjes en de guppies hebben een mondmasker nodig om de
bus op te stappen. Dit wordt gevraagd door de bus-firma uit respect
voor de buschauffeurs.
Het is zeker niet de bedoeling dat jullie speciaal mondmaskers gaan
aankopen. Wij voorzien sowieso een reserve voorraad.
Heeft u geen mondmaskers of heeft u zelfs extra maskers, zet dit
dan gerust bij in uw mail naar de tak van uw dochter. Zo kunnen wij
hier rekening mee houden bij de aankoop van mondmaskers.

Post op kamp? Dat kan!
Brieven kunnen gestuurd worden naar onderstaande adressen.
Let op: het adres van de kwakjes en guppies verschilt met het adres van de
jippers, jim en sim!

KSA Molenveld + tak
Voornaam Achternaam
De Hoge Rielen gebouw 28 – Ster
Molenstraat 62
2640 Kasterlee

KSA Molenveld + tak
Voornaam Achternaam
Hoeve De Brug
Rouwmoer 1
2910 Essen

Houdt er rekening mee dat
post extra vertraging kan
hebben wegens Corona,
verzend je post dus zeker op
tijd (of misschien al voor het
kamp)

Om je in te schrijven stuur je een mailtje naar het adres van je tak.
Mailadressen per tak:
- kwakjesleiding@gmail.com
- guppieleiding@gmail.com
- jipperleiding@gmail.com
- jimleiding1@gmail.com (! Let op de 1!)
- simleiding@gmail.com
In dit mailtje bevestig je je deelname en stuur je je medische fiche op.
(Deze medische fiche is speciaal opgesteld voor de kampen. U kan deze
vinden in bijlage.)
Ook andere opmerkingen (vb. geen vervoer, extra plaats om te
carpoolen, geen mondmaskers, extra mondmaskers, zangboek kopen,
plaats in de auto voor spelmateriaal,…) zet je in je mail. Zo zijn wij hiervan
op de hoogte.
Voor kwakjes en guppies opgelet! Helaas kan het voorvallen dat er een
paar leden op een wachtlijst terecht komen. Daarom vragen we aan jullie
om voor de kwakjes en de guppies te wachten met betalen tot je een
bevestigingsmail hebt gekregen. Voor de volledige uitleg verwijzen we
jullie door naar ‘Aandachtspunten’.

Om je in te schrijven zorg je dat je voor 1 juli het inschrijvingsgeld betaald
hebt op het rekeningnummer BE84 4088 0239 3159 op naam KSA
Molenveld. Vermeld hierbij “Naam + tak + kamp”.
Meer info over het inschrijvingsgeld vind je op de volgende pagina.
Zoals hierboven en in de rubriek ‘Aandachtspunten’ vermeld, wacht je
voor een lid van de kwakjes of guppies de bevestigingsmail af voor je
betaalt.

De kampprijs bedraagt €75 voor kwakjes en guppies. Voor jippers bedraagt
de kampprijs €120. Jimmers en simmers betalen €150 voor 11 dagen vol
plezier. Eventueel +€10 solidariteitsbijdrage.*
Overschrijven kan op volgend rekeningnummer: BE84 4088 0239 3159 op
naam van KSA Molenveld. Vermeld hierbij “Naam + tak + kamp”.

* De organisatie van dit kamp vraagt van ons niet alleen extra inspanningen en
inzet, maar ook extra kosten. Om dit alles te kunnen realiseren, huren we een
extra kampterrein en moeten we veel extra materiaal aankopen zoals EHBO,
handgels, zeep, mondmaskers, spelmateriaal,…
Om te grote verliezen te vermijden, passen we dit jaar een solidariteitsprincipe
toe. Dit betekent dat jullie volledig vrijblijvend €10 extra kunnen betalen bovenop
de te betalen kampprijs.

De -12 takken hebben geen zakgeld nodig. Als we het kampterrein
verlaten, wordt er altijd een vier uurtje meegenomen en voldoende water.

Voor de jim en sim kan het leuk zijn om tijdens hun één- en tweedaagse
(of het alternatief hiervan) een kleine snack te kopen onderweg al krijgen
ze uiteraard een lunchpakket en een vieruurtje mee voor onderweg. 5
euro lijkt ons te volstaan.

Bijna alle ziekenfondsen betalen kamp- en lidgeld terug (CM, OZ, Partena,
VNZ,...). Hoeveel wordt terugbetaald, is afhankelijk van uw ziekenfonds. De
terugbetalingsformulieren hebben een stempel en/of handtekening van de
hoofdleiding nodig. Je mag deze formulieren altijd afgeven aan de leiding
voor of na een vergadering of gewoon digitaal doorsturen naar de
hoofdleiding. De formulieren worden steeds zo snel mogelijk terug bij u
bezorgd.

We proberen het kamp elk jaar zo goedkoop mogelijk te houden zodat
iedereen de kans krijgt om mee te gaan. Toch zijn we er ons van bewust
dat er ouders zijn die problemen hebben met het kampgeld. We willen
absoluut alle kinderen de kans geven om mee op kamp te gaan. Moesten
er toch problemen zijn, dan vragen we om contact op te nemen met de
groepsleiding.
KSA Nationaal beschikt over een steunfonds voor leden en leiding die het
financieel niet breed hebben.
Als u hier omwille van uw financiële situatie gebruik van wil maken, kan u
steeds de groepsleiding contacteren. Uw vraag zal steeds in alle discretie
behandeld worden zonder dat andere leiding hiervan op de hoogte wordt
gebracht. Hierdoor zal de prijs van het kamp verlaagd worden.
Extra info over het steunfonds kan u vinden via www.ksa.be/steunfonds.

Bij annulatie wegens overmacht (zoals ziekte) zullen we het volledige
bedrag terugstorten. Vanaf de start van het kamp wordt geen geld meer
terugbetaald. Hierbij vragen wij wel om ons tijdig in te lichten.

Het stopt natuurlijk niet bij inschrijvingsgeld. Er wordt verwacht dat
iedereen deftig slaapgerief, eetgerief, KSA kledij en aangepaste kleding
(wandelschoenen etc.) meeneemt op kamp. Dit hoeft daarom niet duur te
zijn.
Maak een oplijsting van de spullen die je reeds hebt en welke je nog nodig
hebt. Vaak kan je bij vrienden of familie een slaapzak of luchtmatras lenen.
Veel spullen hoef je ook niet nieuw te kopen, tweedehands kan evengoed
volstaan (bv. Trekkersrugzak).
Moet je toch nieuw materiaal aankopen, neem dan zeker is een kijkje bij
Decathlon. Hier bieden ze degelijk materiaal aan tegen een schappelijke
prijs.

Vóór het kamp kan je met alle vragen en/of opmerkingen terecht bij de
groepsleiding via mail (ksamolenveld@gmail.com) of telefonisch.

Griet De Nys

Hanne Verhaegen

Hoofdleiding
0470457940

Financiën
0487412949

Je kan steeds de leiding van je dochter(s) telefonisch bereiken. Bij
dringende zaken of noodgevallen kan je de “bubbelverantwoordelijken”
telefonisch bereiken op de volgende nummers.

Eline Verhaegen
0487281449

Griet De Nys
0470457940

Hanne Verhaegen
0487412949

Alles wat je moet weten over ons kamp staat in deze brochure. Omdat
deze richtlijnen niet evident zijn, willen wij ruimte maken voor jullie
vragen en/of bedenkingen.
Zoals vermeld op de vorige pagina kan u met uw vragen steeds terecht bij
de groepsleiding.
Enkele veel gestelde vragen van ouders kan u terugvinden via deze link:
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/jeugdwerkzomer-faqouders?fbclid=IwAR2zTxifQSXikG4CrfpkuPECoYDnES36NnOmGyxmKN47
QZ-uhb6UDIJlf8I.
Indien we merken dat er nog veel vragen en bezorgdheden zijn over onze
kampzomer zullen we eventueel een live (digitale) infosessie plannen in
juli. Hierbij kunnen jullie alle laatste vragen stellen voordat jullie dochter
meegaat op kamp.

