VOORWOORD
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 overheid werd bekrachtigd.
Dit betekent dat er maatregelen zijn opgesteld waar wij ons aan
moeten houden om ons kamp te laten doorgaan. In deze brochure
kunnen jullie daarom alle nodige info over het kamp en hoe wij de
maatregelen toepassen terugvinden.

Alvast bedankt voor jullie vertrouwen in ons als leidingsploeg.
Tot snel!

Corona op kamp
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.

MAG IK MEE?

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 van het kamp of tijdens het kamp? Dan mag je
pas deelnemen als je 3 dagen symptoomvrij bent. 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.
• Wie besmet is met covid-19 of onder 1 dak woont met een besmet
persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of
isolatieperiode.
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.

Corona op kamp
Twee kampterreinen
Deze zomer mogen de kampen mogelijks doorgaan in
bubbels van 100 personen als de corona cijfers het
toelaten. Aangezien er niet voldoende zekerheid is dat
deze voorwaarde behaald zullen worden, hebben we
beslist ons kamp verder voor te bereiden in bubbels
van 50. Hierdoor is het logistiek niet mogelijk om zoals
normaal allemaal samen op kamp te gaan.
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 Gent.
Concreet betekent dit dat de guppies eerst op kamp
gaan van 12/7 tot 18/7, daarna gaan de kwakjes van
19/7 tot 25/7 en als laatste gaan de jippers van 24/7
tot 31/7 en de jim en sim van 21/7 tot 31/7.
Ook de +16 zal dit jaar op buitenlands kamp gaan van
14/7 tot en met 31/7. De laatste dagen van deze twee
weken zullen ze nog doorbrengen op het kampterrein.
Dit na een negatieve test en een eventuele
quarantaine. Of ze zich bij de bubbel van jim en sim
voegen zal afhangen van de corona situatie.

Voor beide kampeerterreinen zullen wij moeten
vragen
om uw dochter(s) op een vooraf gegeven tijdslot te
komen brengen en halen.

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

tak
Kwakjes

Wanneer

Waar

19 juli t.e.m. 25 juli

Scouts & Gidsen
St.Bernadette
Sleutelbloemstraat
9-11
9040 Gent

guppies

12 t.e.m 18 juli

Scouts & Gidsen
St.Bernadette
Sleutelbloemstraat
9-11
9040 Gent

Jippers

24 juli t.e.m. 31 juli

Chiro lokalen
Molenvelden
Brulens 37
2275 Gierle

Jim en
sim

21 juli t.e.m. 31 juli

Chiro lokalen
Molenvelden
Brulens 37
2275 Gierle

+16

14 juli t.e.m 31 juli

Chiro lokalen
Molenvelden
Brulens 37
2275 Gierle

Corona op kamp
Bubbels van max. 50
personen
Het kamp zal voorlopig nog worden opgedeeld in bubbels van maximum 50
personen. We zijn namelijk nog niet zeker dat de voorwaarden voor de
bubbels van 100 vervult zullen zijn. Voor KSA Molenveld zal dit betekenen
dat de kwakjes en de guppies apart op kamp gaan en samen met hun
leiding in een bubbel zitten op hun eigen kampterrein. De jippers, jimmers
en simmers inclusief hun leiding vormen samen een bubbel. Of de +16
hierbij aansluit zal afhangen van de situatie
Doordat kwakjes en guppies op een apart kampterein zitten zal er geen
overschrijding van de bubbels mogelijk zijn.

hygiënemaatregelen
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. 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.

Corona op kamp
Kampactiviteiten
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 ingelant
zodat iedereen minder vatbaar wordt voor ziekte. Wij plannen standaard
één uurtje platte rust in na het middagmaal.

Is het veilig?
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 zoals voldoende rust (zie
hierboven). Je kind moet ook de handen blijven wassen. Hoesten en niezen
doet je kind nog altijd in de elleboog of in een papieren zakdoekje dat
daarna wordt weggegooid in een vuilnisbak met deksel op.
Omdat wie vermoeid is vatbaarder is voor het virus wordt ook extra
aandacht besteed aan rust in de programma’s dit kamp.

Corona op kamp
Wat als mijn kind ziek
wordt?
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.

In quarantaine voor/na het
kamp?
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. Deze verantwoordelijkheid ligt bij jullie.
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.

Verloop van ons
kamp
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, vindt je
op p13.
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.

Kamp kwakjes en Guppies
Aankomst: Het kamp van de kwakjes start dit jaar op 19 juli en dat van de
guppies op 12 juli. Ze worden afgezet aan het kampterrein, een exact
tijdstip zal hier later nog voor gegeven worden. De kwakjes en guppies
slapen in een zaal.
Vertrek: Op 25 juli worden de kwakjes terug opgehaald op het
kampterrein. Voor de guppies is dit op 18 juli. Normaal gezien keren we
met z’n allen terug met de bus naar het lokaal en 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.
Dit aangezien de verschillende takken op verschillende data op kamp gaat.
Wij vragen u vriendelijk om allen een mondmasker te dragen bij het
ophalen van uw dochter(s).

Kamp Jippers, Jim en sim
Aankomst: 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 en helpt de leiding mee met het uitladen van de camion
indien nodig en het opzetten van de tenten waar de jippers, jim en sim in
slapen.
De jippers komen aan op 24 juli. Zij worden door de ouders gebracht op
een gegeven tijdslot.
De +16 zal hier later ook nog bij aansluiten. Afhankelijk van de corona
situatie zullen zij een eigen bubbel vormen of aansluiten bij de reeds
bestaande bubbel. Dit alles gebeurt wel pas na een negatieve test van al de
+16 leden en hun leiding

Vertrek: Op 31 juli loopt ons kamp ten einde en zullen de leden (ipv aan het
lokaal) op het kampterrein opgehaald worden. Een tijdsslot voor de
verschillende bubbels wordt later nog meegedeeld.

De Dagindeling
Opgelet: Op kamp draaien we een uurtje terug, het schema is in kampuur
gerekend, dus in het echt is het een uurtje later!

Uur

Activiteit

07.30

OPSTAAN!
De leden worden door een enhtousiaste 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
En 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

Speciale kampactiviteiten
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 nog steeds wat anders
moeten verlopen dan normaal. De simleiding zal in ieder geval 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!

Algemene INFO
Snoepgoed is verboden op kamp. Waarom? 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 zal door de leiding afgenomen
worden en in bewaring worden gehouden tot de bezoekdag.
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? Je kan steeds een brief of kaartje schrijven op kamp.

Bezoek is tijdens het kamp ten strengste verboden. Er zal dan ook
niemand op het kampterrein worden toegelaten. Hoe groot de
drang ook is om uw zoon of dochterlief te zien, geduld uitoefenen
tot het eind is de boodschap. Vaak posten we al wat foto’s op onze
social media.

Voor het eten geef je best een gamel mee. Velen vinden het
aangenamer om te eten uit een bord. Een gamel heeft nochtans
enkele voordelen: ze kan niet kapot en vooral bij het eten halen is
de kans kleiner dat er gemorst wordt. Op een ongelijk veld loopt
het gemakkelijker met een gamel dan met een volgeladen
soepbord.
Voor het slapen kies je best een matras. Een veldbed is vaak
groter en zwaarder, wat het al onhandiger maakt om mee te
nemen. Ook het opstellen vergt meer tijd dan het opblazen van
een luchtmatras. Een matras neemt vaak minder plaats in
beslag, wat het lopen in een tent makkelijker maakt. Daarnaast
slaapt het ook gewoon beter.

Aandachtspunten
Info voor de sim
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 ‘s ochtends verwacht aan het lokaal met
jullie fiets. Het juiste uur hiervoor krijgen jullie nog van de leiding.
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.

Aandachtspunten
Kan iedereen mee?
Door het huren van een extra kampterrein kunnen we zo veel
mogelijk leden meenemen. Alleen blijft het voorlopig nog onzeker
of we in bubbels van 100 of 50 leden zullen moeten splitsen.
Hoewel het er voorlopig naaruit ziet dat we ons kamp zullen
kunnen laten doorgaan in bubbels van 100, is het nog niet zeker
dat de voorwaarden hiervoor behaald zullen worden. Voor we
deze grote bubbel kunnen vormen moeter en namelijk minder dan
500 bedden bezet zijn op Intensieve Zorg. Daarnaast moet ook
60% van de 18-plussers gevaccineerd zijn.
Als deze voorwaarden dus niet voldaan zijn tegen 25 juni zulle we
in bubbels vn 50 op kamp moeten. Dit heeft jammer genoeg
enkele gevolgen. Voor de kwakjes en de guppies wil dit zeggen dat
er in totaal 50 leden meekunnen. 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 in de enquête al hebben
aangegeven dat ze mee zouden gaan. Zij die hebben aangegeven
dat ze niet meegaan in de enquête of deze niet hebben ingevuld,
komen sowieso 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
Papieren zakdoekjes
Zak voor de vuile was
Pyjama
Dit jaar zeker niet vergeten:
Zwemgerief
❑ 3 mondmaskers vanaf 12 jaar
Regenjas
❑ 1 mondmasker onder 12 jaar
Gamel/ diep bord (plastiek)
❑ Extra papieren zakdoekjes
Snijmesjes, dunschiller
❑ Zeep
Bestek (lepel, vork, mes)
❑ Drinkbus
Drinkbeker
3 keukenhanddoeken
❑ 🡪 Voorzie alles goed van
Rugzakje
naam!
Slaapmatje
Slaapzak
Zaklamp
Stripalbum, boek, spelletje, kaarten voor tijdens de platte rust
Papier, enveloppen, adressen (kaartjes en postzegels kan je ter plaatse kopen)
Etiketten/papier met adressen
Washandjes
Badhanddoeken
Tandenborstel, tandpasta
Zeep en shampoo
Zonnecrème
Hoofddeksel zoals hoedje of een pet
Borstel of kam
+12 eventueel Ipod of boxje (GEEN GSM)
Persoonlijke medicatie (zet dit zeker ook op de medische fiche en licht de
leiding in)
Kids-ID id identiteitskaart

Waarom moet dat
mee?
zangboek

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”.

Mondmaskers
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.
Daarnaast willen wij het zekere voor het onzekere nemen en
vragen ook daarom aan de -12 om één mondmasker mee te
nemen.
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.

Brieven
brieven
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!

Kwakjes, guppies
KSA Molenveld + tak
Voornaam Achternaam
Scouts & Gidsen ST. Bernadette
Sleutelbloemstraat 9-11
9040 Gent

Sim, jim, jippers
KSA Molenveld + tak
Voornaam Achternaam
Chiro Molenvelden Gierle
Brulens 37
2275 Gierle (Lille)

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)

Mail naar takadres voor 1
juli !!!
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 kopenl,…) 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’.
De info over de inschrijving zelf van de +16 zal via hun leiding
gecommuniceerd worden.

Betalen voor 1 juli
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.

Wat kost
dat?
kampgeld en
rekeningnummer
De kampprijs bedraagt €105 voor kwakjes en guppies. Voor jippers
bedraagt de kampprijs €120. Jimmers en simmers betalen €150 voor 11
dagen vol plezier. De +16 zal de kostprijs van het kamp via hun leiding te
horen krijgen. 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.

Zakgeld op kamp?
Kwakjes, guppies, jippers
De -12 takken hebben geen zakgeld nodig. Als we het kampterrein
verlaten, wordt er altijd een vier uurtje meegenomen en voldoende water.

Jim en sim
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.

Tegemoetkoming
ziekenfonds
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.

Iedereen mee op kamp
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.

Annulatie
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

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

Margaux Christiaen
0491/63 30 36

Floor de Geus
0484/56 45 48

Tijdens kamp
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.

kwakjes en guppies
Margaux Christiaen
0491/63 30 36

Jippers, jim, sim
Floor de Geus
0484/56 45 48

+16
Silke Verhaegen
0474/20 46 08

Vragensessie
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?fbcl
id=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.

