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Inleiding jeugdkamp
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Tijdens het kvc jeugdkamp ligt de 
focus op spel. In dit spel komt het 
element sport, meerbepaald voetbal, 
wel redelijk vaak naar boven.

Voor leden van U8 tem U17

Jeugdkamp
Geen voetbalkamp



Op de kampplaats van dit jaar slaapt 
zowel jong als oud in tenten. Voorzie 
dus zeker een gepast (niet te groot) 
veldbed, luchtmatras of matje. Dit 
staat ook nog eens vermeld op de 
brief.

Bij regen of onweer bestaat de 
mogelijkheid om binnen te slapen.

Slapen
Omdat 168 uur spelen onmogelijk 
is.



Wie zijn we?
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Leiding Wij hebben bijna allemaal een 
animatoren cursus gevolgd en 
veel van ons staan ook op het 

speelplein!



Hoofdleiding en Volwassenen begeleiding

De hoofdleiding op voetbalkamp bestaat uit Hanne en 
Ewoud. Zij dienen als aanspreekpunt en verantwoordelijke 
voor de leiding en ze zorgen dat het dagelijkse verloop van 
het kamp in goede banen wordt geleid.

Wout en Bart zijn de volwassenen begeleiders die meegaan 
op kamp. In tegenstelling tot de hoofdleiding hebben zij geen 
groep en hebben ze meer organisatorische taken. Ze dienen 
ook als communicatiepunt tussen de leidingsploeg en de 
kookploeg. Ook kunnen ze inspringen waar nodig moest er 
ergens extra leiding nodig zijn.



Kookploeg 



Activiteiten op kamp
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Een dag uit het leven van ...

01

0Venus has a beautiful 
name, but it’s very hot

● 8u30 ontbijt

Activiteit in leeftijdsgroep

● 12u middagmaal

Activiteit in leeftijdsgroep

● 15u30 vieruurtje

Voetbaltoernooi

● 18u avondmaal

douchen, filmavond, activiteit,…

● 20u30 slaapmutsje + slapen U8



Activiteiten op kamp

Sport & Spel

Bosspelen

Ontdekkingsreizen

Knutselen

Kampvuur Voetbaltoernooi



Dagtocht & tweedaagse
(onder voorbehoud van corona-regels)

Afhankelijk van de afstand 
gaan we te voet of met de 
bus naar een plaatselijk 

zwembad. 

Op expeditie naar 
het zwembad

De oudste groepen gaan 
traditiegetrouw op 

tweedaagse.

Elders overnachten 
(oudste groepen)



Praktisch
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Alles in een notendop

2020

Inschrijven: Maandag 25 Januari (20 uur) een link via e-mail en via 
S2S

Kamp: Zaterdag 2 Juli (14 uur) - Zaterdag 9 Juli (10 uur)

Kampplaats: Jeugdkamphuis Berkenheem
Adres: Zavelstraat 9, 3670 Oudsbergen
Opgelet! Alle leeftijden slapen dit jaar in tenten. Er zijn eventueel slaapplaatsen binnen voor 
tijdens hevige regen.

Betaling: Na inschrijving krijg je van ons een mail in 
Februari/Maart
1e Kind: € 175
2e - … Kind: € 155
PS: Jou kind ontvangt graag een brief op kamp. Stuur al je

kaartjes dus op tijd op. Wil je er zeker van zijn dat ze op een 
bepaalde datum aankomen, kan je ze altijd meegeven met 



Medische fiche

Tijdens je inschrijving vragen we naar heel wat medische informatie die het voor onze 
verpleegster mogelijk moeten maken om je kind te verzorgen bij eventuele kwaaltjes. We 
willen dan ook vragen om deze lijst van vragen grondig in te vullen. Nadien kan je nog 
steeds bij ons terecht voor aanpassingen / toevoegingen…

Deze informatie wordt voor geen andere doeleinden gebruikt. Omdat we deze gegevens 
niet mogen bijhouden, is het voor ons niet mogelijk om je gegevens van vorige jaren te 
hergebruiken.



Kan jou kind zwemmen?

Vergeet dit zeker niet aan te 
geven tijdens je inschrijving. Het 

gebeurt elk jaar dat we 
inschrijvingen krijgen van 15 

jarigen die volgens de ouders niet 
kunnen zwemmen. Vergetelheid? 

Of terecht zo ingevuld? Wij nemen 
het risico niet en bellen deze 

ouders op. 



Media

Tijdens het kamp krijg je als 
ouder regelmatig een mailtje met 
daarin de foto’s van de voorbije 
dagen. Na het kamp krijg je een 
overzicht van alle 
dagen/activiteiten in je mailbox.



Vervoer

De oudste groepen fietsen 
traditiegetrouw naar het 

kampterrein. De betrokken 
leiding contacteert de 

betrokken leden en hun 
ouders..

Fietsen naar kamp

Sinds een paar jaar hebben we 
op kamp de gewoonte om geen 
ouders op het kampterrein toe 
te laten. Dit verliep zeer vlot en 
kwam een snelle start van het 
kamp ten goede. Dit is muv de 
jongste groep. Hier kunnen de 

ouders mee de tent in orde 
brengen en afscheid nemen.

Kiss & ride



In 2021 hebben we terug een relatief normaal kamp 
gehad en we hopen hier uiteraard ook op voor 2022!

● Twee bubbels 
● Apart eten
● Aparte voetbal-toernooien 
● ...

Wij hopen uiteraard dat het niet meer nodig 
gaat zijn, maar zo zag het er twee jaar geleden 
uit:

Corona-maatregelen 



De kleine lettertjes
● Kinderen worden ingedeeld per leeftijd en niet per ploeg.

● Kinderen worden de eerste dag naar de kampplaats gebracht en 
de laatste dag terug opgehaald op de kampplaats op het 
afgesproken uur. 
Carpooling wordt ten zeerste gewaardeerd.  

● Er is geen bezoekdag.

● Alle groepen slapen dit jaar in tenten.  De slaapplaatsen zullen 
samen met de leiding ingericht worden.

● Liefst geen snoep of andere etenswaren meegeven.
Als iemand toch snoep meebrengt, wordt het door de leiding  
ingezameld en is het voor iedereen.

● Smartphone, GSM, Nintendo en andere dergelijke spelletjes 
moeten thuisgelaten worden. Enkel voor de oudste groepen kan 
GSM in samenspraak met hun leiding op de afgesproken 
momenten.. 

● Zakgeld is absoluut niet nodig. Wel beperkt voor de oudere 
groepen omdat zij met de fiets naar de kampplaats komen.



CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 

infographics & images by Freepik. 

Please keep this slide for attribution.

Bedankt!

Heeft er nog iemand vragen?

Enrico Leenknecht
eleenknecht@kvckessel-lo.be
+32 495 70 18 65

Bart Vangoidsenhoven
bart.vangoidsenhoven@hotmail.com 
+32 485 00 27 12

05.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

