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April 2018 // Voor alle eenheidsleid(st)ers van FOS Open Scouting 
Ter ondersteuning & voorbereiding van een nog toffer zomerkamp. 



Je vindt deze kampspecial ook terug op fosopenscouting.be. 
Kampspecial 2018, met dank aan ... 

alle stafmedewerkers van FOS Open Scouting, 
de vele vrijwilligers die hun steentje bijdroegen op de FOSwiki, 

de nationale vrijwilligers van FOS Open Scouting die alles uit de kast halen 
om de 51 eenheden van FOS Open Scouting maximaal te ondersteunen.

Fotografi e door Thomas De Wulf en Gert-Jan Vanhoorde. 



KAMP SPECIAL
2018
Op kamp gaan is dé kers op de jaartaart van iedere FOS-eenheid. Niet alleen de kindjes 
kijken er reikhalzend naar uit, ook voor de leiding & de eenheidsleiding is dit hét moment 
van het scouts- en gidsenjaar. Maar: er komt wel heel wat kijken bij de organisatie van het 
zomerkamp. 

Om door het kampbos de bomen te zien, bieden we je in deze kampspecial een zéér uit-
gebreid pakket aan kampinfo. In 14 interessante thema’s geven we jou zo veel mogelijk 
informatie, literatuurtips en aanbevelingen mee. 

1. Kampmelding   p.4  
2. Respect op kamp  p.5
3. Kampprogramma  p.9 
4. Regelgeving   p.10 
5. Goed verzekerd op kamp     p.14 
6. Media op kamp  p.16
7. Acties    p.17

8. Ecologie     p.18 
9. Goedkoop op kamp       p.19 
10. Fourage     p.22
11. EHBO     p.25
12. Buitenlandse kampen      p.26 
13. Ondersteuning FOS Nationaal     p.28 
14. Kampmateriaal   p.29

Hou deze kampspecial niet alleen voor jezelf, maar deel deze info met je 
medeleid(st)ers. Je kan de kampspecial ook online terugvinden op 
kamp.fosopenscouting.be. 

Met vriendelijke kampgroeten, 

Het FOS4U-team van het Landelijk Secretariaat 
Eva, Blanka, Nina, Jan, Kris, Justine, Hannes, Rik, Wim & Gert 
// te bereiken via [Naam stafmedewerker]@fos.be 

Op zoek naar een degelijk kader en/of inspiratie voor je zomerkamp? 
Surf naar wiki.fos.be/foswiki/Op_kamp. Heb je zelf een strakke 
kampplanning of -tools: deel ze via de FOSwiki met je collega-
scouts- en gidsenleiding 
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VANAF 3 OVERNACHTINGEN 
= VERPLICHTE KAMPMELDING 

Een kampmelding is verplicht voor alle activiteiten die drie 
overnachtingen of langer duren. Een zomerkamp moet je 
met andere woorden altijd melden! De kampmelding is een 
verplichting omwille van verzekeringstechnische redenen. 
Bovendien wil het Landelijk Secretariaat steeds alle 
eenheden van FOS Open Scouting op kamp kunnen 
bereiken. 

ONLINE REGISTRATIE VAN JE KAMP VIA FOSKAMPEN.BE 

Een kamp melden doe je via de website foskampen.be. 
Op deze site kan je … 

je kamp melden uiteraard! 
zien waar andere eenheden op kamp gaan. Zo weet 
je meteen ook welke eenheden in je buurt zitten 
tijdens je eigen kamp. 
de kampgegevens van andere eenheden bekijken. Je 
kan dus zien op welk terrein of in welk gebouw ze op 
kamp gaan of gingen. Op die manier kan je zelf 
inspiratie verzamelen. Er zit zelfs een zoekfunctie op 
de website zodat je o.b.v. een aantal zoekcriteria de 
kampterreinen en –gebouwen in het systeem kan 
doorzoeken. Zo willen we een eigen database 
uitbouwen voor en door eenheden van FOS Open 
Scouting! 

Inloggen op de website foskampen.be doe je met je 
Keeo-stamnummer en wachtwoord. Dit zijn dezelfde 
logingegevens die je nodig hebt om je eenheidsadministra-
tie in Keeo in orde te brengen. Geen idee wat je stamnum-
mer is? Druk dan op de knop ‘stamnummer vergeten’. Lukt 
het je niet om in te loggen? Mail dan naar wim@fos.be.

DIGITALE KAMPVERGUNNING 

Na het invullen van het online formulier krijg je eerst een 
bevestiging van je kampmelding. Daarna word je kampmel-
ding gecontroleerd door verschillende mensen afhankelijk 
van de aard van het kamp (binnenlands kamp, buitenlands 
kamp, vlootkamp, trektochtkamp,…). Als alles er piekfi jn 
uitziet, wordt je kamp goedgekeurd. Deze goedkeuring 
vormt je digitale kampvergunning. Deze vergunning is het 

bewijs dat FOS Open Scouting achter dit kamp staat en 
dat de eenheid kan rekenen op de volledige dekking 
(persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid) 
voorzien in de verzekeringspolis. 

DEADLINE ZOMERKAMPMELDINGEN 

Meld je zomerkamp voor 1 mei! 

KAMPMELDING BUITENLANDSE KAMPEN

De kampmelding voor buitenlandse kampen gebeurt op 
exact dezelfde manier als voor andere kampen. Het enige 
verschil is dat we voor buitenlandse kampen ook het 
programma verwachten (activiteiten per dagdeel, over-
nachtingsplaatsen, contactgegevens...).
Vervolgens krijgt de kampverantwoordelijke enkele weken 
voor het kamp een zending met extra nuttige informatie.

Een buitenlands kamp wordt door onze Internationale 
Commissarissen (IC’s) ook gemeld aan de scouts & gidsen 
van het land van je bestemming. Zo kan de plaatselijke 
federatie je te hulp schieten in geval van nood. 

Hoe eerder je een buitenlands kamp meldt, hoe vlugger we 
je extra informatie kunnen bezorgen. Wacht dus niet tot je 
de laatste details kent. Die kan je ons nadien nog doorspe-
len.

KAMPMELDING VLOOT-EENHEDEN

Ook de kampmelding voor VLOOT-kampen gebeurt op 
dezelfde manier als voor andere kampen. Hierbij verwach-
ten we, zoals bij buitenlandse kampen, echter ook het 
programma (activiteiten per dagdeel, overnachtingsplaat-
sen, contactgegevens...). Er zijn namelijk vele afspraken 
afgesloten met de verschillende overheden die bevoegd zijn 
voor onze waterwegen. Met deze planning houden we mee 
in het oog of we die afspraken navolgen en of er nog extra 
maatregelen nodig zijn om bepaalde wateren te bevaren.

Als er voor een bepaald gebied nog afspraken moeten 
gemaakt worden kan dit tijd kosten. Vul deze kampmelding 
dus tijdig in zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
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voor bij je directe buren. 
Voorzie een aanspreekpunt voor buurtbewoners en 
geef een gsm-nummer van de eenheidsleid(st)er of 
kampverantwoordelijke. Dit kan makkelijk via een 
briefje in de bus. Zo weten je buren bij wie ze terecht 
kunnen met vragen, opmerkingen, klachten,… 
Vermijd vooroordelen en ruim je kampterrein 
regelmatig op. En hoef je echt tien bakken bier aan 
de rand van de wei laten slingeren? 
Steek een kampkaartje bij de buren in de bus, nodig 
ze uit om je kampterrein te bezichtigen, bak 
pannenkoeken op je houtvuur en deel ze uit in de 
buurt.

Meer tips en info vind je op www.opkamp.be/regelgeving. 

EN WAT ALS ER DAN TOCH PROBLEMEN RIJZEN? 

Probeer die dan snel zelf op te lossen! 
Een nakend confl ict kan je niet vermijden door te 
zwijgen. Problemen kan je pas oplossen als ze 
uitgesproken worden. Duidelijke en vriendelijke 
communicatie zijn hierbij cruciaal. 
Mensen met klachten willen in de eerste plaats 
gehoord worden. Als een buurtbewoner een klacht 
heeft, laat hem dan ventileren. Luister eerst naar de 
verzuchtingen en toon begrip. Nadien kan je het 
proberen te kaderen om vervolgens samen naar een 
oplossing te zoeken. 
Soms overvalt een klacht jou. Wat als je niet 
meteen een antwoord weet? Vraag tijd. Zeg dan dat 
je zal overleggen met je medeleid(st)ers en koppel 
nadien terug. Spreek duidelijk af wanneer je zal 
terugkoppelen met de buur en vraag de contact-
gegevens. 
Als de spanning te hoog oploopt, kan je vragen aan 
de uitbater van het gebouw/terrein of hij/zij wil 
optreden als bemiddelaar. Hij/zij kent de buurt, de 
buren en de gevoeligheden. Soms reageren buren 
ook heftiger op een incident omdat er al eerder 
problemen waren met een andere groep die op 
dezelfde plek verbleef. De uitbater kan – als 
blijvende contactpersoon voor de buurt – bijdragen 
aan het zoeken naar een duurzame oplossing. 

Als een probleem helemaal escaleert kan je steeds terecht 
bij FOS Nationaal. Bel overdag gewoon naar het Landelijk 
Secretariaat (09 245 45 86). ’s Avonds en in het weekend 
kan je bij ernstige problemen bellen naar de noodlijn (0473 
63 02 80). Meer info over de noodlijn vind je terug in het 
hoofdstuk ‘Ondersteuning door FOS Nationaal.’

TOON JULLIE VAN JE BESTE KANT

Gebruik je gezond verstand en veroorzaak geen overlast 
voor de omwonenden. De drie Waalse scoutsfederaties 
stelden met de Waalse Unie van Steden en Gemeenten een 
charter op dat tot doel heeft de verstandhouding tussen 

RESPECT OP KAMP2

Iedereen heeft graag dat er met hem of haar rekening 
wordt gehouden. Zo ook je toekomstige ‘kampburen’. Ze 
hebben het soms niet gemakkelijk. Sommige gemeenten 
worden twee maanden aan een stuk overstelpt door 
uitbundige jeugdbewegingen. Helaas loopt de verstandhou-
ding niet altijd even vlot, en dan gaat het ‘goed omgaan 
met elkaar’ soms verloren in onbegrip.
 
We moeten allen samen vermijden dat de druk op de 
inwoners in kampgemeenten zo groot wordt dat het hele 
kampgebeuren in het gedrang komt. En hoe kunnen we dit 
beter doen dan respect op te brengen voor alles en iedereen 
in de omgeving van je kampplaats. 

Een jeugdbeweging is geen eilandje. Je bent verweven met 
je dorp en/of stad en haar omgeving. Het is daarom heel 
belangrijk dat je een positieve band hebt met de omwonen-
den. Wanneer je als jeugdbeweging respect toont naar je 
buren en omgeving, krijg je dat dubbel en dik terug. Dat heb 
je ongetwijfeld al gemerkt. Maar, niet enkel in je eigen dorp 
of stad is dit van belang, ook als je op kamp gaat, besteed 
je hier best de nodige aandacht aan. 

Vorig jaar stelde het jeugdwerk – dus ook wij, FOS Open 
Scouting –, kampuitbaters en gemeenten een Kampchar-
ter op bomvol goede afspraken. Het Kampcharter wil het 
goed samenleven tussen eenheden, de uitbater en de 
gastgemeente bevorderen. Zet je als eenheid mee in voor 
een positief kampklimaat en lees de engagementsverkla-
ring voor jeugdgroepen. Ook gemeenten en kampuitbaters 
hebben zo’n engagementsverklaring. Samen gaan we voor 
een geweldige kampenzomer!

We willen jullie graag aanmoedigen om te zorgen voor een 
goede verstandhouding met de buren waar je op kamp 
gaat. Met je kampburen in dialoog gaan, kan op een heel 
eenvoudige manier. 

Evident misschien, maar een vriendelijke ‘goeden-
dag’ doet wonderen. Simple, comme ‘bonjour’… 
Vraag aan de kampeigenaar naar de gevoeligheden 
in de buurt. Vraag hem wat de do’s en don’ts zijn. 
Bel de eerste dag van het kamp eens aan en stel je 
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de gemeenten en de ‘kampgangers’ te bevorderen. Er wordt 
gezocht naar een evenwicht in regels en afspraken waarin 
beide partijen zich kunnen vinden. 

FOS Open Scouting & Scouts en Gidsen Vlaanderen staan 
achter de principes die in dit charter worden benoemd en 
willen dit dan ook uitdragen naar hun eenheden.
Hieronder geven we vier aandachtspunten mee die vooral 
gericht zijn op de buren, maar respecteer uiteraard ook de 
natuur, de lokale overheid…

DING DONG, DING DONG,… 
Onze plan trekken, daar zijn we goed in. Onderweg zijn en 
hulp vragen bij mensen kan daar deel van zijn. Alleen 
vervelend als je als lokale bevolking twee maanden aan een 
stuk wordt ‘lastiggevallen’ door plantrekkende jeugd. 
Bereid je kamp dus zodanig voor dat je geen enkele deurbel 
hoeft te laten rinkelen. Als leid(st)er ben en blijf je verant-
woordelijk voor je leden. Ook als ze op tocht zijn. Het is dus 
– onder meer - je taak hen te voorzien van eten, drinken en 
een slaapgelegenheid. 

Enkele tips: 
Voorzie voldoende water voor je leden, en geef hen 
de tip om te zoeken naar publieke kranen zoals aan 
kerken en kerkhoven. 
Geef hen voldoende eten mee, breng het zelf, of 
voorzie de nodige financiën om hen zelf eten te 
laten kopen. 
Ga bij de zoektocht naar een slaapplaats bij 
voorkeur op zoek naar andere kampen in de buurt. 
Ongeacht waar je leden slapen, zorg ervoor dat ze 
tijdig een slaapplek bemachtigen en dat ze de 
nodige dankbaarheid tonen. 
Stel zelf je kampterrein open voor passerende 
takken of patrouilles van andere eenheden/andere 
jeugdbewegingen. 

23U = HAAL DIE DRANK MAAR BOVEN! 

Klinkt wellicht herkenbaar… Op zich geen probleem 
natuurlijk. Heel veel eenheden gaan hier heel bewust mee 
om en maken voordien heldere afspraken over wat kan en 

niet kan op kamp. Terecht, want van elke leid(st)er mag je 
verwachten dat hij/zij gedurende het volledige kamp de 
verantwoordelijkheid als leid(st)er opneemt. 

Mocht je dit laatste uit het oog verloren zijn, dan is het tijd 
om nog voor je op kamp vertrekt het alcoholbeleid van je 
tak of eenheid onder de loep nemen. En wees je ervan 
bewust dat je niet meteen een positief imago achterlaat bij 
de omwonenden bij het overmatig consumeren van alcohol. 
En hoe koel je je pintje ook uitschenkt, met elke bak bier die 
je uit de supermarkt naar het kampterrein sleept, daalt de 
tolerantie van de buurt met enkele graden… 

Om jullie te helpen bij het maken van de afspraken is er 
“ZOT op kamp.” Een handige gids, stappenplan en spel om 
samen tot een alcohol- en drugsbeleid te komen. Meer 
informatie is te vinden op www.drugsinbeweging.be/kamp.

OENKE BOENKE 

Zingen, roepen en spelen: uitbundigheid hoort bij een kamp. 
Maar hou rekening met de buren en gebruik geluidsinstal-
laties niet onnodig (luid). Ook een nachtspel zonder 
nachtlawaai zullen de buren weten te waarderen. Zo zorg je 
er mee voor dat jeugdbewegingen overal graag geziene 

Laat haantje steeds de voorste zijn!

Niet alles valt te slikken...

Mooie liedjes duren niet lang. Gelukkig maar voor de buren
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gasten blijven. Overleg met de uitbater, lees het kampchar-
ter en gebruik het bij je contacten met de uitbater en 
gastgemeente. Goede afspraken maken goede vrienden. 
www.opkamp.be/kampcharter

Je houdt best rekening met een aantal reglementen en 
aanbevelingen. Zo vraag je best de toestemming aan de 
gemeente voor activiteiten die met veel lawaai gepaard 
gaan, zeker als ze tussen 22 uur en 7 uur plaatsvinden 
(bijvoorbeeld een kampvuuravond). Het is namelijk straf-
baar om de rust van omwonenden te verstoren. Via 
politiereglementen kan de verstoring van de nachtrust 
zelfs worden beboet. 

Enkele tips: 
Laat je nieuwe ‘buren’ weten dat je aangekomen 
bent, enige tijd naast hen zal spelen en leven. 
Spreek meteen af hoe zij je kunnen contacteren als 
dit nodig zou zijn. En laat hen weten op welke avond 
het er wat lawaaieriger aan toe zal gaan… 
Een muziekinstallatie is voor veel groepen onmis-
baar op kamp, maar daarom hoeft er zeker niet dag 
en nacht muziek te schallen. Hou het bij specifieke 
momenten waarop je bijvoorbeeld verzamelen 
blaast, en voor die spelen waarbij muziek echt 
onmisbaar is. 
Moet je toch je installatie opzetten, vermijd dan zeer 
lage bastonen (onder 130 hertz), voorzie voldoende 
kleinere luidsprekers (op die manier dragen geluids-
golven minder ver) en zet ze niet in de richting van 
bossen, natuurgebieden en omwonenden. 

LAAT HET AFVAL NIET SLINGEREN 
Breng respect op voor het terrein waar je op kamp bent. Op 
het einde probeer je uiteraard je kampplaats er te laten 
uitzien alsof je er nooit bent geweest. Loop aan het einde 
van het kamp het terrein na om alle stukjes sjortouw, 
papiertjes en ander klein afval op te rapen. 

Maar probeer ook tijdens het kamp alles proper te houden. 
Zorg ervoor dat de terreineigenaar tevreden is over jullie en 
dat hij jullie graag ziet terugkomen. 

Zo hou je ook de omwonenden te vriend. Als die het afval 
over het kampterrein zien dwarrelen zijn jullie ‘vuile’ scouts. 
Wordt al het afval netjes verzameld, slingert er niets rond, 
staan de tenten strak gespannen? Zo promoveert jouw 
eenheid meteen naar ‘De Scouts’ met dubbele hoofdletter. 
Klinkt oubollig? Misschien, maar orde en netheid maken wel 
degelijk het verschil. 

Enkele tips: 
Beperk het afval. Kies voor onverpakte groenten en 
vlees, yoghurt en platte kaas in grote potten, 
beperk aluminium-, blik-, brik- en plasticverpakkin-
gen, kies voor glazen verpakkingen met statiegeld, 
ga voor grote verpakkingen… 
Maak een mini-containerparkje en zet je leden aan 
tot sorteren. Informeer je ook bij de gemeente/
eigenaar van het terrein over de sorteerregels in de 
gemeente en ga na hoe en waar je het afval kwijt 
kan. 
GO ECO! Spoor je leden en leid(st)ers aan om 
bio-afbreekbare zeep & shampoo mee te nemen op 
kamp en voorzie biologisch afbreekbaar afwasmid-
del voor de kookploeg.
Zorg voor een kookploeg die bij de pinken is. Bereken 
de hoeveelheden zo nauwkeurig mogelijk om resten 
te vermijden. Hou een kooklogboek bij met aan-
tallen (handig voor de volgende keer). Bepaalde 
restjes kan je makkelijk verwerken in een nieuw 
gerecht. Of laat – na afspraak met de eigenaars - 
de kippen uit de buurt de overschotjes opeten.
Denk na over het nodige spelmateriaal. Koop liever 
iets duurzaam dat jaren meegaat, dan iets dat je 
meteen moet weggooien na (of tijdens) het kamp.

WEES EXTRA ‘LIEF’ IN DE ‘KAMPGEMEENTEN’ 

Sommige gemeenten (vooral in Limburg en Wallonië) 
worden in de zomer overspoeld door kamperende jeugdbe-
wegingen. Veel van die ‘kampgemeenten’ leggen vaak extra 
regels op in een poging de overlast voor hun inwoners 
zoveel mogelijk te beperken. 

De Ardennen zijn fel gegeerd als kampplek (zowel door 
Vlaamse als Waalse jeugdbewegingen) waardoor bepaalde 
gemeenten jaar na jaar extra regels oplegden. Net daarom 
ontstond er een afsprakenkader tussen de Waalse 
overheid en de Waalse jeugdbewegingen. Ook vanuit FOS 
Open Scouting kunnen we ons vinden in de principes uit het 
opgestelde charter (zie vier regels hierboven). 

Hou je dus aan bovenstaande richtlijnen! 
Zorg dat je leden niet overal aanbellen 
Maak afspraken over alcoholgebruik 
Beperk de lawaaihinder 
Sorteer je afval 

Dit charter wordt jaarlijks voor de zomer door de Waalse 
Minister van Binnenlandse Zaken bezorgd aan de Waalse 
gemeentebesturen. Ook van hen wordt een tegemoetko-
ming gevraagd om het kampgebeuren vlot en zonder 

Te luide muziek kan ernstige volgen hebben ;-)
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incidenten te laten verlopen, zoals door het aanstellen van 
een contactpersoon (zie hieronder). 

MONSIEUR OU MADAME CAMP OP BEZOEK 
In 45 Waalse gemeenten loop je de kans dat er plots een 
‘Monsieur ou Madame Camp’ op je terrein staat. Deze 
personen (meestal jobstudenten) worden in bepaalde 
Waalse gemeenten aangesteld om de communicatie 
tussen de gemeente en het kamperende jeugdwerk te 
verzorgen. Hij of zij kan zowel informatie opvragen (duur 
verblijf, aantal deelnemers, contactgegevens …) bij jullie als 
informatie aanleveren (dokter van wacht, afvalregeling,…). 
Ook op het einde van het kamp komt hij of zij wellicht nog 
eens langs om te vragen hoe het kamp geweest is. Ze zijn 
herkenbaar aan T-shirt en petje met het Well’Camp logo. 

Op opkamp.be/monsieur-ou-madame-camp vind je een 
lijst van de gemeentes waar een Monsieur/Madame Camp 
actief is. 

 ANDERE JEUGDBEWEGINGEN ZIJN OOK TOF 

Ook met de collega-jeugdbewegingen hebben we afgespro-
ken met elkaar rekening te houden. Soms zit je bij elkaar in 
de buurt, dus waarom ga je dan niet eens kennismaken? 
Als jullie echt dicht bij elkaar in de buurt verblijven is het 
aangeraden om afspraken te maken met elkaar. Zeker 
wanneer jullie een spel willen maken van het bemachtigen 
van elkaars vlag en het betreden van elkaars terreinen. We 
streven ernaar dat alle jeugdbewegingen de kampperiode 
plezierig houden en de spelregels respecteren. Daartoe 
willen we ons samen engageren! 

VLAGGENROOF 
Sommigen denken dat ‘vlaggenroof’ een essentieel 
onderdeel is van het jaarlijkse zomerkamp. In realiteit zijn 
heel wat eenheden helemaal niet opgezet met nachtelijke 
indringers, al dan niet opzettelijke vernielingen en in 
sommige gevallen echte diefstal van doorgaans dure 
vlaggen. Een vlag heeft voor een jeugdbeweging vaak een 
symbolische betekenis. Ieder jaar leidt het spel wel ergens 
tot excessen, soms tot een proces verbaal en vaak tot 
ergernis.

Maar scouting is een spel, net zoals vlaggenroof. Een spel 
speel je met regels en duidelijke afspraken. Als jullie het dus 
echt onmisbaar zouden vinden om dit spel te spelen, maak 
dan op voorhand duidelijke afspraken met de andere 
jeugdbeweging waarmee jullie ‘vlaggenroof’ willen spelen. 
Baken duidelijke grenzen af en respecteer die ook. Geen 
vernielingen, geen PV en geen ergernis. Iedereen tevreden! 

BELGISCHE DRIEKLEUR 
Nu we het toch over vlaggen hebben, willen we jullie meteen 
aanraden om naast de vlag van FOS Open Scouting ook 
een Belgische vlag op te hangen. Met een Belgische vlag 
stoot je niemand voor de borst én het is beter qua herken-
baarheid. Bovendien willen we ons als FOS Open Scouting 
internationaal profileren waardoor het ons geen goed idee 
lijkt om enkel Vlaamse vlaggen te laten wapperen. Als 
actief-pluralistische jeugdbeweging zijn we tenslotte voor 
het samenleven van alle gemeenschappen en culturen, of 
niet soms?! 
Willen jullie per se een Vlaamse vlag ophangen? Hang deze 
dan zeker onder de Belgische vlag.

Literatuurtips 
Wiki-artikel “Milieuvriendelijk scouten op kamp.” 
Charter en engagementsverklaring
Wiki-artikel “Kampcharter.” 
drugsinbeweging.be, website met allerlei informatie 
over drugs en alcohol met bvb. actuele info, tips om 
een alcohol- en drugsbeleid op te stellen, hoe maak 
je regels en afspraken, wat te doen in een crisis, etc. 
Wiki-artikel “Drugs in je eenheid.” 
opkamp.be, website van de gezamenlijke campagne 
met een paar jeugdwerkkoepels die je uitnodigt je 
uit om (nog meer) rekening te houden met de 
omgeving waar je verblijft en de buren rondom je 
kampplaats. 
Wiki-artikel “Respect op kamp”.
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DE GROTE LIJNEN 

Het zomerkamp is voor velen het hoogtepunt van het 
scouts- en gidsenjaar. De verwachtingen zijn dan ook vaak 
hooggespannen en raken niet vanzelf ingelost. Om de leden 
de tijd van hun leven te bezorgen heb je uiteraard een 
fantastisch kampprogramma nodig. 

De uitwerking van een kampprogramma houdt heel wat 
meer in dan het voorbereiden van een namiddagactiviteit. 
Je start best ruim op voorhand met de grote lijnen: een 
kampthema kiezen, een kamp- en dagstructuur uitwerken 
en brainstormen over mogelijke activiteiten. Eens je die 
grote lijnen ontwikkeld hebt, kan je daarmee een afwisse-
lend en evenwichtig programma in elkaar puzzelen. 

CONCRETE ACTIVITEITEN 

Een kamp biedt andere mogelijkheden dan de wekelijkse 
activiteiten. Het zou dus jammer zijn om die kansen te 
laten liggen: 

Je bevindt je in een andere omgeving met andere 
mogelijkheden. 
Maak gebruik van die omgeving om je activiteiten 
vorm te geven: geniet van het buitenleven, verken 
de streek, ga op tocht, leer nieuwe mensen kennen… 
Je bent voor een langere periode weg.
Een ideale gelegenheid dus om gebruik te maken 
van de unieke sfeer van avonden en nachten en om 
activiteiten te organiseren die meerdere dagen in 
beslag nemen. 
Op kamp moeten je leden gedurende een langere 
periode in groep functioneren. 
Leg in je programma de nadruk op samenleven en 
samenwerken en benut de kans om te werken rond 
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. 
Het kampthema vormt de rode draad doorheen het 
kampprogramma. 
Gebruik het dus ten volle om je spelen en activitei-
ten een creatieve toets te geven.
De unieke sfeer die ontstaat door de combinatie van 
buitenleven, een langere periode weg zijn en het 
groepsgebeuren, schept de ideale atmosfeer om te 
werken rond zingeving. 

De pagina “Activiteiten uitwerken” op de FOSwiki helpt je 
om een spel van begin tot einde uit te werken. Maar je kan 
natuurlijk ook dankbaar gebruik maken van ideeën die 
anderen al bedacht hebben. Op de FOSwiki vind je bijvoor-
beeld een databank vol grote en kleine spelen. Ook 
Mediaraven ontwikkelde een grootse spelendatabank. Op 
spelensite.be vind je meer dan 2500 spelen voor groot en 
klein. 

En waarom eens geen inhoudelijke toets in je kamppro-
gramma verwerken? Leerrijk hoeft absoluut niet saai te 
zijn. Leuke (en vooral kant-en-klare) mogelijkheden bestaan 
er à volonté: 

HET KEUTELGEKKE BOEBOEKKAMP

Maak je kamp duurzamer en ecologischer. Ga op kamp met 
de Boeboeks en beleef samen met hen het ene na het 
andere avontuur zodat het grote Boeboekfeest kan 
losbarsten!
Op www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/Het_keutel-
gekke_Boeboekkamp.pdf download je een volledig uitge-
werkt kampthema voor kinderen van 6 tot 10 jaar, voor een 
kamp met net dat ietsje meer. De website biedt een 
leidraad maar natuurlijk beslis je zelf hoeveel en welke 
avonturen en activiteiten op jullie kamp aan bod komen, 
naargelang je groep, je mogelijkheden en de kampplaats. 

INFORMATIEVE SPELEN 
Ontleen gratis een informatief spel op het Landelijk 
Secretariaat en neem het mee op kamp. De lange lijst met 
beschikbare spelen vind je op de FOS-website.

OP KAMP MET EEN KLEINE GROEP 

Ga je deze zomer met een kleine groep op kamp? Dan sta je 
voor een grote uitdaging, want kampactiviteiten organise-
ren voor kleine groepen is niet gemakkelijk. Bosstratego 
met drie VG’s-Juniors of Dikke Bertha met vijf Welpen ... 
het is niet even leuk. Toch is het net in kleine groepen 
ontzettend belangrijk dat  je (kamp)activiteiten leuk, actief, 
afwisselend, goed ingekleed en uitdagend zijn. 

Het is namelijk de enige manier om je leden te behouden en 
ervoor te zorgen dat ze op school, in de vriendenkring... 
enthousiast over hun scoutsleven vertellen (en wie weet op 
die manier nieuwe kinderen en jongeren overtuigen om aan 
te sluiten bij de eenheid). Daarom maakten we een wikipa-
gina ‘Activiteiten voor kleine groepen’ waar je alvast enkele 
tips kan terugvinden en uiteraard ook jouw tips kan 
achterlaten voor andere eenheden. 

SFEERBEHEER 

Een kamp stelt je voor extra uitdagingen: een langere 
periode samenwerken, omgaan met vermoeidheid… Hou 
daar rekening mee. Zorg voor voldoende routine en 
rustmomenten en voor een goede afwisseling van inspan-
ning en ontspanning. Voorzien momenten om mogelijke 
frustraties of spanningen te ventileren. 

ALLES OP PAPIER 

Zorg dat je alle voorbereidingen uitgebreid op papier zet en 
verzamelt in een kampmap of draaiboek. Op die manier 
kan je aantonen dat je je kamp goed voorbereid hebt en 
voldoe je meteen aan de organisatieplicht (zie thema ‘goed 
verzekerd’ voor meer tekst & uitleg). Bovendien zal het 
kamp voor de leiding een pak minder vermoeiend zijn als je 
programma al voor het kamp goed in elkaar zit en de 
voorbereidingen tijdens het kamp snel en makkelijk terug 
te vinden zijn. 
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KAMPMELDING WALLONIË 

De Waalse wetgeving verplicht elke kampverantwoordelijke 
om bepaalde gegevens door te spelen aan de burgemeester 
van de gemeente waar het kamp doorgaat, ten laatste op 
de dag dat je kamp start. Bij gemeenten met een apart 
kampreglement kan de meldingsdatum vroeger vallen. Tip: 
bij de ondertekening van het contract kan je aan je 
kampeigenaar vragen of hij de melding in jullie plaats wil 
doen/jullie hierover kan informeren. Omdat jullie tegen 1 
mei bij FOS Nationaal een kampmelding moeten doen met 
min of meer dezelfde gegevens regelt het Landelijk 
Secretariaat deze administratieve last voor jullie in de 
tweede helft van mei.

Concreet komt het erop neer dat we voor alle 
eenheden/takken die op een vast kamp gaan in Wallonië 
een brief sturen naar de burgemeester met onderstaande 
informatie: 

de ligging van de kampplaats (adres) 
de duur van het verblijf (datum) 
een schatting van het aantal deelnemers en hun 
leeftijdscategorie (leden-leiding) 
de contactgegevens van de kampverantwoordelijke 
(wellicht takleider of EL)
de contactgegevens van de kamporganisator 
(wellicht EL)

Het enige dat jullie hoeven te doen is tijdig (= voor 1 mei) je 
kamp via FOSKampen.be melden. Het Landelijk Secretari-
aat regelt de rest! In Vlaanderen moeten de kampen ook 
gemeld worden bij de gemeente. De uitbater/eigenaar is 
daarvoor verantwoordelijk.

GEEN KAMP ZONDER KAMPVUUR 

In Vlaanderen mag je – zonder toelating – vuur maken op 
25 meter van bos en woud. Je moet hiervoor wel toestem-
ming vragen aan de eigenaar van de grond. Wil je vuur 
maken binnen een straal van 25 meter van een bos, dan 
moet je dat aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en 
Bos (ANB). Wegens brandgevaar zal het ANB die toelating 
zelden geven. Wil je toch een aanvraag doen, neem dan 
contact op met de provinciale dienst van het ANB.

De afstand om vrij vuur te mogen maken t.o.v. huizen, 
heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van 
plaatsen waar vlas te drogen is gelegd is, is 100 meter. In 
veel gemeentelijke reglementen staan er bepalingen 
opgenomen dat je wel vrij vuur mag maken in een ‘sfeerver-
warmer’ (lees: vuurkorf/vuurschaal). Dat hangt af van 
gemeente tot gemeente. Je vraagt daarom best na bij 
zowel je kampgemeente als bij de eigenaar/uitbater van het 
terrein of zij een eigen reglementering hebben voor het 
maken van kampvuren. Let op: deze kan strenger zijn dan 
de 25-meterregel. 

Ook in Wallonië is het verboden om vuur te maken op een 
afstand minder dan 25 meter van bossen en wouden. Een 

toelating van de eigenaar van de grond, meestal de 
kampuitbater, is nodig. De Waalse regelgeving voorziet 
geen machtiging als je dichter bij het bos een vuur wil 
maken.  

Verder zijn er in heel wat gemeenten - voornamelijk degene 
die veel kampen over de vloer krijgen - strengere bepalin-
gen met betrekking tot kampvuren opgenomen in het 
lokale politiereglement en heb je voor een kampvuur vaak 
toestemming nodig van de betrokken gemeente. Niet 
evident om nog ergens een kampvuur te houden. Vraag dus 
ook vooraf bij je kampgemeente of hier een reglementering 
voor is en maak goede afspraken met je kampuitbater. 

In de Oostkantons is de wetgeving rond kampen en 
kampvuren veel strenger. Bovendien heeft elke gemeente 
haar eigen kampreglement. Daarom is het aan te raden om 
voor je kamp zeker en vast eens langs te gaan op het 
gemeentehuis.

Geen kamp zonder kampvuur! Hou het veilig, met volgende 
BASISREGELS: 

Vraag toestemming aan de eigenaar om een vuur te 
maken op zijn/haar grond. 

Kies een goede plaats uit om je vuur te maken; maak 
geen vuur op een veengrond, heidegrond, onder laag 
hangende takken, in een tent, in de buurt van hooi/
stro… Het best kies je een plek waar er al eens een 

vuur is gemaakt.

Vuur wordt gemaakt op een niet-brandbare onder-
grond (bijvoorbeeld zand, afgeplagde weideplek,…) 

Zorg ervoor dat de grond in een straal van 1 à 2 meter 
rond het vuur ook brandvrij is. 

Boord het vuur af met (droge) stenen of 
met een greppel. 

Maak je houtstapel niet hoger dan 2 meter en beperk 
de diameter van het vuur tot maximaal 1,5 meter.

Blusmiddelen die je best bij de hand hebt: schoppen, 
water en twee brandblusapparaten van 6 kg. 

Wanneer het te hard waait wordt er geen kampvuur 
gemaakt. Je kan tot en met 5 beaufort een vuur 
maken. Je merkt dat het 5 beaufort is als je de 
bladeren van de bomen hoort ruisen. Vanaf 6 
beaufort worden zware voorwerpen al omver 

geblazen.

Bij een periode van droogte mag men geen vuur 
maken. Jeugdgroepen dienen hier de alarmfase te 

volgen die de provincie uitvaardigt. 
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De minimale afstand tussen het vuur en de tenten, 
houtvoorraad, gebouwen en vegetatie is 10 meter.

Gebruik voor je kampvuur alleen onbehandeld hout 
(geen paletten). Dat is meer ecologisch en geeft 

minder gensters. Hout van dennen en sparren geeft 
veel vliegvuur, waardoor gensters ver kunnen vliegen 

en elders neerkomen. 

Gebruik geen benzine of andere licht ontvlambare 
stoffen om vuur aan te steken. 

Laat het vuur nooit onbewaakt achter. 

Achteraf wordt het vuur goed geblust. Dat doe je best 
door het vuur/kolen open te spreiden en het dan te 
blussen. Wanneer je de resten van het vuur met de 
blote hand kan aanraken dan is het vuur gedoofd. 

Als je nadien de vuurplaats niet meer nodig hebt dan 
dek je de kolen af met aarde. 

Op kamp bel je best nog eens met de lokale boswachter. 
Die kan je vertellen of er op dat moment geen te groot 
risico op bosbranden bestaat. Tijdens te lange droogteperi-
odes is het maken van vuur immers voor iedereen verboden. 
De contactgegevens van je boswachter kan je vinden via de 
provinciale contactpunten van de Afdeling Natuur & Bos 
voor Vlaanderen en via de website van het Waalse Gewest 
voor bossen in Wallonië. 
Meer tips & voorzorgsmaatregelen vind je op opkamp.be/
kampvuur-maken. 

SPELEN IN VLAAMSE BOSSEN 

Wil je vrij spelen in Vlaamse bossen of natuurreservaten, 
dan mag dat alleen in de aangeduide speelzones. Elders 
moet je op de paadjes blijven. Je kan vooraf kijken op 
natuurenbos.be/spelen. 

Nuttig om te weten is dat er soms ook zomerspeelzones 
worden aangelegd in bossen van de Vlaamse Overheid, die 
vind je ook terug op bovenstaande website. Vraag dit na bij 
de eigenaar van je kampterrein.

De speelzones zijn vrij toegankelijk van 8 tot 22 uur. 
Sommige speelzones hebben andere toegankelijkheidsuren 
(natuurenbos.be/toegankelijkheidsregeling). Check daarom 
altijd de bijbehorende toegankelijkheidsregeling. 

Wil je ‘s nachts (tussen 22u en 8u) of buiten de toeganke-
lijke wegen en de vrij toegankelijke speelzones spelen of is 
er geen speelzone in de buurt van je kampterrein, dan heb 
je een machtiging nodig van het Agentschap voor Natuur 
en Bos en toestemming van de beheerder. De toelating van 
het ANB kan je digitaal aanvragen (opkamp.be/toela-
ting-aanvragen-vlaanderen-formulier). Je doet ten laatste 
35 dagen op voorhand de aanvraag.
Meer info op https://www.natuurenbos.be/spelen

SPELEN IN WAALSE BOSSEN 

Ga je op kamp naar Wallonië en ben je van plan daar 
activiteiten in de bossen te organiseren (ongetwijfeld!)? 
Dan moet je voor 1 mei het desbetreffende aanvraagfor-
mulier invullen en opsturen naar de plaatselijke bosadmi-
nistratie. Dit kan per mail of per post. Men vraagt wel als 
bijlage een selectie of scan van de stafkaart met aandui-
ding van de kampplaats en de eventuele voorkeurbos(sen) 
waar je wil spelen.

Klinkt ingewikkeld? Dat hoeft niet! Surf naar opkamp.be/
toelatingen-wallonie. Daar staat de hele procedure haarfijn 
uitgelegd. De pagina begeleidt je stap-voor-stap door het 
hele proces.

Ben je dit vergeten? Doe het dan meteen. Steek er tevens 
een verontschuldigend briefje bij of probeer iemand (de chef 
of de boswachter) telefonisch te bereiken. Haal dus je beste 
Frans boven! Je kan hem/haar mits wat moeite best nog 
wel overtuigen om voor jullie een speelplekje te voorzien. 

Meer info op opkamp.be/wallonie

 VLOTTENTOCHT

Zelfgebouwde vlotten mag je in Vlaanderen te water laten 
op de ‘onbevaarbare waterlopen,’ dat zijn beekjes en 
stromen waar geen bootverkeer op zit. Wanneer je toch een 
vlot te water wil laten op een bevaarbare waterloop dan 
moet je dat aanvragen bij de Vlaamse administratie voor 
Waterwegen en Zeekanalen (vlaamsewaterweg.be). 

Ga je kajakken in Wallonië? Of wil je een vlot te water 
laten?  Check dan vooraf best even bij de gemeente waar je 
op kamp zit hoe en waar je op waterwegen mag en waar je 
niet mag!

Zwemvesten kan je lenen bij de uitleendiensten van Sport 
Vlaanderen: https://www.sport.vlaanderen/

LAWAAIHINDER 

Zingen, musiceren en lawaai maken is leuk, maar omwo-
nenden én dieren vinden dit niet altijd zo prettig. Je houdt 
best rekening met een aantal reglementen en aanbevelin-
gen. Zo vraag je best de toestemming aan de gemeente 
voor activiteiten die met veel lawaai gepaard gaan, zeker 
als ze tussen 22 uur en 7 uur plaatsvinden (bijvoorbeeld een 
kampvuuravond). Het is namelijk strafbaar om de rust van 
omwonenden te verstoren. Meestal zijn het jullie zelf die 
verantwoordelijk worden gesteld, wat wil zeggen dat de 
politie jullie (eenheid) zal aanspreken in het geval van een 
klacht. Via politiereglementen kan de verstoring van de 
nachtrust zelfs worden beboet! 

Let ook op met elektronisch versterkte muziek. Deze kan 
ook overdag voor geluidshinder zorgen. Vermijd in ieder 
geval lage bastonen en zet de luidspreker(s) niet in de 
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richting van bossen, natuurgebieden en omwonenden. 
Beperk het gebruik van je muziekinstallatie tot enkele 
uitgelezen momenten waarop je bijvoorbeeld verzamelen 
blaast, en voor die spelen waarbij muziek echt onmisbaar 
is. 
Hou er ook rekening mee dat bij terugkerende geluidsover-
last de kampplaats zelf ook wordt geviseerd, wat niemand 
ten goede komt. Je doet er sowieso goed aan om een goed 
contact te onderhouden met de buren en met de uitbater. 

Meer lezen? Ga naar opkamp.be/geluidshinder

AFVAL OP KAMP 

Op kamp gaan doe je met respect voor natuur en milieu. 
Ook daar sorteer je het afval zo goed mogelijk. Informeer 
vooraf bij de kampuitbater of desnoods bij de gemeente-
lijke milieudienst hoe het precies zit met de afvalopha-
ling. Waar koop je de juiste vuilniszakken aan? Op welke 
dag moet je welke vuilzak op straat zetten? Wordt er met 
afvalcontainers gewerkt? Moet je zelf naar het container-
park, en waar is het dichtstbijzijnde? 

In de provincie Luxemburg gelden doorgedreven sorteer-
regels en moet je het afval zelf wegbrengen naar het 
containerpark. Plastic flessen moeten bijvoorbeeld nog per 
kleur gesorteerd worden. De plaatselijke intercommunale 
verspreidt posters als ‘sorteerwijzer.’ 
De intercommunale in Luxemburg kan je contacteren via 
idelux-aive.be. Je vindt er ook een handige sorteerposter 
terug, ook in het Nederlands: bit.ly/afvalluxemburg

De website opkamp.be bundelt een heleboel tips over 
natuur- en milieuvriendelijk op kamp gaan. Lees meer over 
ecologisch omspringen met afval bij het onderdeel ‘Afval-
hoekje’, via deze link: opkamp.be/afvalhoekje. 

HUDO’S EN ANDERE PUTTEN OP KAMP

Wanneer je op kamp gaat en je hebt enkel een weide, moet 
je op zoek gaan naar oplossingen voor afval en toiletten. 
Een populair en proper alternatief is een HUDO graven. 
Maar er zijn terecht heel wat regels!

Graaf géén HUDO in drinkwaterwinningsgebieden. 
Soms wordt zo een gebied aangegeven met een 
verkeersbord, maar niet altijd. Vraag tijdig na bij de 
gemeente en de boswachter of jullie kampeerweide 
in een drinkwaterwinningsgebied ligt of niet en 
waar je de HUDO mag graven.
Graaf je HUDO zo ver mogelijk van beken en andere 
wateren. De grond heeft namelijk genoeg afstand 
nodig om het water uit de put te filteren. De regel 
schrijft een afstand van minstens 70 meter voor.
Giet geen chloorproducten of Bleekwater in de put. 
Houd het bij een beetje zand, aarde of zaagsel na elk 
gebruik.
In de Duitstalige Oostkantons mogen er géén 
putten gegraven worden voor HUDO’s. Dat wil 

zeggen dat je verplicht bent om op een kampeerwei-
de gebruik te maken van chemische toiletten. 
Meestal zal dit in het contract opgenomen zijn, 
maar zelfs als dat niet het geval is, dan nog is het 
verbod van kracht.
In Vlaanderen en Wallonië bestaat er geen regle-
mentering. Nu is het wel zo dat sommige gemeente-
besturen of eigenaars van kampeerweides dit 
verbieden.
Over voedselputten bestaan er geen regels. Maar 
overleg dit steeds met de eigenaar van je kamploca-
tie! Het kan zijn dat hier wel regels over bestaan in 
bepaalde gemeentes.

OP TOCHT

Als je met je leden op de openbare weg wandelt, moet je net 
als iedereen de verkeersregels respecteren. Op veiligop-
stap.be vind je alle info over hoe je als voetganger en fietser 
(in groep) veilig op stap gaat. 

Kleine groepen (minder dan 5 stappers) of groepen zonder 
begeleiding moeten stappen zoals de individuele wande-
laar:

Maak eerst en vooral gebruik van het voetpad.
Kies bij gebrek daaraan voor de begaanbare 
gelijkgrondse bermen.
Als er ook geen gelijkgrondse bermen zijn mag je 
stappen op het fietspad (verleen er wel voorrang 
aan fietsers!).
Kan ook dat niet, dan mag je ook op de rijbaan 
wandelen. Stap dan zo links mogelijk en achter 
elkaar.

Groepen met begeleiding (minimaal vijf stappers en een 
leid(st)er) mogen in principe altijd op de rijbaan lopen en 
doen dat dan rechts (per twee). Hierbij mag niet meer dan 
de helft van de rijbaan ingenomen worden. Diezelfde 
begeleide groepen mogen ook kiezen (in functie van de 
veiligheid) om links op de rijbaan te lopen op voorwaarde 
dat iedereen op één rij achter elkaar stapt.
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Bij slechte zichtbaarheid (duister of mist, niet meer 
mogelijk om duidelijk te zien tot een afstand van 200 
meter) moet een groep (met of zonder begeleiding) 
verplicht verlicht zijn:

De groep loopt links (achter elkaar!) op de rijbaan: 
rood licht rechts vooraan, wit licht rechts achter-
aan.
De groep met begeleiding loopt rechts op de rijbaan: 
wit licht links vooraan, rood licht links achteraan.
Is de groep lang, dan is het bovendien verplicht om 
op de flanken bijkomende witte lichten te voorzien 
die in alle richtingen zichtbaar zijn.

Waar je ook loopt, gebruik altijd je gezond verstand om de 
meest veilige route in te schatten voor je groep. Bij het 
gebruik van delen van de openbare weg die niet voorbehou-
den zijn aan voetgangers, moet je altijd voorrang verlenen 
aan de gewoonlijke weggebruikers. 
Zo moet je - als je op het fietspad loopt - voorrang verlenen 
aan fietsers en bromfietsers. 

JACHTOPENINGSBESLUIT 

VLAANDEREN

Nachtspel in het bos? Een must op kamp, en een onverge-
telijke ervaring! Maar wist je ook dat er sinds enkele jaren 
in Vlaanderen ’s nachts kan worden gejaagd? Vooral op 
everzwijnen, die de laatste tijd in de Kempen, Limburg 
maar zelfs ook in West-Vlaanderen sterk in opmars zijn. 
Tijdens de drukste kampperiode, 1 juli t.e.m. 31 juli, mag er 
niet worden gejaagd op everzwijnen. 

Speel een nachtspel veiligheidshalve in speelzones of in de 
directe omgeving van de kampplaats. Als je ’s nachts of 
buiten de speelzones wil spelen, zorg er dan voor dat je je 
activiteit aanvraagt via opkamp.be/toelating-aanvra-
gen-vlaanderen-formulier.

Meer info over het wat, hoe en wanneer van de jacht in 
Vlaanderen vind je op natuurenbos.be/wildbeheer. 

WALLONIË
Er mag vanaf een uur voor zonsopgang en tot een uur na 

zonsondergang gejaagd worden in Wallonië. Je kan altijd de 
lokale boswachter contacteren om te vragen of er wordt 
gejaagd in de bossen in de buurt van jouw kampterrein. 

EVERZWIJNEN
De kans dat je een everzwijn tegen het lijf loopt in een bos 
is relatief klein. Ze zijn immers vooral ‘s avonds en ‘s nachts 
actief, en dan zijn ze ook nog eens erg schuw. Het everzwijn 
vindt zijn weg in het bos dankzij zijn gehoor en reukzin. Hun 
zicht is niet zo goed en als een everzwijn een mens tegen-
komt, zal het liefst vluchten of zich verbergen. 

Dit is echter niet altijd zo, ze kunnen wel gevaarlijk worden 
als ze zich bedreigd of in het nauw gedreven voelen. Het is 
vooral oppassen geblazen bij vrouwelijke exemplaren in het 
gezelschap van hun kroost. Biggen worden geboren in de 
periode februari/mei-juni.

Kom je een volwassen of jong everzwijn tegen dan volg je 
het best deze tips: 

Maak het dier niet ongerust en geef het altijd de 
kans om weg te lopen. 
Blijf altijd kalm. Benader het dier niet. 
Blijf stilstaan en wacht tot het dier vertrekt. Komt 
het everzwijn jouw richting uit, kijk dan of je 
eventueel op een veilige afstand rond het dier kan of 
keer langzaam op je stappen terug. 
Gebruik in geen geval stokken of andere voorwerpen 
om het dier te verjagen. 
Tracht een gewond of ziek dier niet te helpen, ze 
kunnen gewelddadig uithalen. Meld het bij een 
boswachter. 
Voeder everzwijnen nooit, op de duur zouden de 
dieren hun achterdocht voor de mens verliezen. 
Vermijd in de periode dat de jongen worden geboren 
om door het struikgewas te wandelen, om een 
vrouwtje met haar biggen niet te storen.

Literatuurtips rond regelgeving op kamp 
opkamp.be is de site bij uitstek voor iedereen die op 
zoek is naar info met betrekking tot een (zomer)
kamp. 
Het wiki-artikel ‘Veilig op tocht’
veiligopstap.be met alle info over veilig op tocht 
gaan te voet en met de fiets
jeugdwerkregels.be lijst ook heel wat op rond 
regelgeving in het jeugdwerk.
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GOED VERZEKERD OP KAMP5

Het volledige overzicht van alle informatie over verzekerin-
gen vind je in de admibundel ‘Verze¬keringen in een 
notendop’ (ook te vinden op fosopenscouting.be). In 
onderstaande tekst bundelen we enkel de zaken waar je 
zeker op moet letten als je op kamp vertrekt. Ook op onze 
website voorzien we een duidelijke uitleg. 

PERSOONLIJKE ONGEVALLEN & BURGERLIJKE 

AANSPRAKELIJKHEID 

FOS Open Scouting heeft een polis persoonlijke ongevallen, 
burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Deze geldt 
voor: 

Leden, leiding en vaste medewerkers die lidgeld 
betaald hebben
Occasionele vrijwilligers (vb. kookouders en hun 
kinderen) 

Controleer of alle deelnemers verzekerd zijn. Om verzekerd 
te zijn moet je voor iedereen het volledige lidgeld betaald 
hebben aan FOS Open Scouting.
Opgelet! De proefverzekering geldt niet voor activiteiten 
met overnachtingen! Dus betaal het lidgeld voor eventuele 
proefverzekerden voor je op kamp vertrekt.

Op kamp gaat vaak een kookploeg mee. Die vallen onder de 
rubriek van occasionele vrijwilligers (stamleden en 
stamleiding niet, zij betalen namelijk het volwaardige 
lidgeld). Occasionele vrijwilligers zijn gratis en automa-
tisch mee verzekerd. Je hoeft er dus niet extra voor te 
betalen, en de namen van de kampkoks moeten niet 
doorgegeven worden aan het Nationaal Secretariaat. 
Eventuele kookploegkindjes (die niet aan de activiteiten 
deelnemen) genieten dezelfde dekking.

Wel raden we aan om een occasionele vrijwilligerslijst per 
kamp bij te houden: handig voor jullie zelf, maar ook om bij 
een ongeval voor te leggen aan de verzekeringsmaatschap-
pij. Vermeld hierop zeker de datum, plaats, verantwoordelij-
ke en per occasionele vrijwilliger naam, adres en handteke-
ning. Een sjabloon vind je op onze website.

Huur of gebruik je een kampterrein/gebouw van een andere 
organisatie? Aangesloten leden en occasionele vrijwilligers 
zijn ook automatisch verzekerd voor het (onopzettelijk) 
aanbrengen van schade aan tijdelijk gehuurde gebouwen. 
Je hoeft dus niet langer een aparte (brand)verzekering af te 
sluiten voor een kampgebouw of –locatie. De eigenaar zal 
een bewijs van onze verzekering nodig hebben en dat 
formulier kan je op onze website terug vinden. 

NIET BEGELEIDE MINDERJARIGE VLUCHTELINGEN 
VERZEKEREN? 

Vluchtelingen betrekken bij Scouting brengt verschillende 
uitdagingen met zich mee. Wil je als eenheid je steentje 

bijdragen en niet begeleide minderjarige vluchtelingen 
inschrijven in je vereniging en meenemen op kamp? Hoe zit 
het dan met zijn of haar verzekering?
Er zijn 2 mogelijkheden.

In het eerste geval is de niet begeleide minderjarige 
vluchteling aangesloten bij een mutualiteit of de 
hulpkas. In dit geval is er geen enkel probleem. We 
kunnen het lid in kwestie verzekeren zoals we alle 
andere leden zouden verzekeren. 
In het tweede geval is de niet begeleide minderjarige 
vluchteling niet aangesloten bij een mutualiteit of 
hulpkas. In dit geval kan onze verzekering niet 
tussenkomen wanneer er een ongeval is. Dit zou 
willen zeggen dat de ziekenhuis- en of dokterskos-
ten verhaald zullen worden op de niet begeleide 
minderjarige vluchteling zelf. In dit geval is het 
belangrijk om de vluchteling of de voogd op de 
hoogte te brengen van het feit dat wij deze leden 
niet kunnen verzekeren. Op die manier komt de 
ouder/voogd niet voor onaangename verrassingen 
te staan. Stel dat je in dit geval niet begeleide 
minderjarige vluchtelingen toch laat deelnemen aan 
activiteiten dan is het belangrijk om de ouder of 
voogd een formulier te laten onderteken waarin 
staat dat jullie als eenheid niet aansprakelijk zijn. 

Stel nu dat je deze niet begeleide minderjarige vluchtelin-
gen wil meenemen op kamp, wat is dan de regel? Hier 
moeten we een onderscheid maken tussen het meenemen 
van niet begeleide minderjarige vluchtelingen op binnen- of 
buitenlands kamp. 

Als je in het binnenland op kamp gaat dan stelt er 
zich eigenlijk geen probleem (als er voldaan is aan 
bovenstaande voorwaarde namelijk dat ze aange-
sloten zijn bij een mutualiteit of hulpkas). In geval 
van een ongeluk of accident zal de mutualiteit of 
hulpkas tussenkomen. 
Wil je op kamp naar het buitenland? In dat geval ligt 
de procedure voor niet begeleide minderjarige 
vluchtelingen heel wat moeilijker. In België bestaat 
er namelijk zoiets als een niet opsporingsbeleid. Dit 
wil zeggen dat men in België niet expliciet op zoek 
gaat naar de niet begeleide minderjarige vluchtelin-
gen. Sommige andere landen hebben wel een actief 
opsporingsbeleid. Wanneer jullie een niet begeleide 
minderjarige vluchteling meenemen op buitenlands 
kamp naar een land waar een actief opsporingsbe-
leid heerst en jullie worden tegengehouden door de 
politie dan kan de politie zonder enige uitleg het 
kind of de jongere in kwestie op het eerste vliegtuig 
zetten naar het thuisland. We moeten jullie niet 
vertellen dat dit ernstige implicaties kan hebben 
voor het kind in kwestie. 
Op zich kan je dus wel niet begeleide minderjarige 
vluchtelingen meenemen op buitenlands kamp, 
maar je moet checken of het land waar je naartoe 
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gaat een actief opsporingsbeleid heeft of niet. Hou 
er rekening mee dat dit ook het geval kan zijn (en 
gecheckt moet worden) voor de landen waar je 
doorreist op weg naar je finale kampbestemming.

EXTRA VERZEKERINGEN 

Voor kampen en meerdaagse activiteiten kan je ook een 
aantal extra verzekeringen afsluiten: 

1. Je kan je groepsmateriaal (tenten, kookmateriaal…) en 
persoonlijk materiaal (laptop, fototoestel…) verzekeren. 

2. Huur je tenten bij de ULDK? Dan maak je zelf de keuze of 
je daarvoor een verzekering wil afsluiten of niet. 
Let wel, er wordt door de ULDK geen schadevergoeding 
aangerekend bij: 

Brand, storm en waterschade indien deze het gevolg 
zijn van overmacht. De overmacht dient aange-
toond te worden aan de hand van een verklaring 
van de politie of brandweer van de plaats waar het 
materiaal van de ULDK opgesteld stond. Deze 
verklaring geef je af op het ogenblik van de inleve-
ring van het ontleende materiaal van de ULDK. 
Vandalisme, zo dit vastgesteld wordt door de politie 
op de plaats waar het materiaal van de ULDK 
opgesteld stond. Deze verklaring dient afgegeven te 
worden op het ogenblik van de inlevering van het 
ontleende materiaal van de ULDK. 
Diefstal van ontleend materiaal van de ULDK op 
voorwaarde dat de aanvrager een proces-verbaal 
van de politie van de plaats waar het materiaal van 
de ULDK opgesteld stond, heeft laten opstellen. 
Deze verklaring of het procesverbaalnummer, dient 
afgegeven te worden op het ogenblik van de 
inlevering van het ontleende materiaal van de 
ULDK. 
Krijg je via ULDK tenten van defensie, dan ben je bij 
geen enkel voorval verzekerd. Voor deze tenten 
moet je de restwaarde van de tenten verzekeren. 
Stuur een mailtje naar verzekeringen@fos.be om je 
hierbij te helpen. 

3. Voor verplaatsingen naar het buitenland die vooraf en 
schriftelijk werden meegedeeld kan je de Reisbijstandsver-
zekering ‘Ethias Assistance’ afsluiten. 

4. Je kan een tijdelijke Omniumverzekering voor motor-
voertuigen afsluiten. 

Meer info over deze verzekeringen kan je vinden in de 
bundel ‘Verzekeringen in een notendop’ of verkrijgen door te 
mailen naar verzekeringen@fos.be. 

ONGEVALSAANGIFTES 

Zorg dat je altijd voldoende ongevalsaangiftes mee hebt op 
kamp. Je kan ze online terugvinden via fosopenscouting.be 

onder ‘Administratie’ of vragen aan het Landelijk Secretari-
aat om je een aantal exemplaren toe te sturen. Ga je naar 
de andere kant van de taalgrens of zoek je verdere oorden 
op? Op de site vind je ook anderstalige aangifteformulieren. 

ORGANISATIE- & TOEZICHTSPLICHT 

Om zeker te zijn dat je bij een ongeval kosten kan terugkrij-
gen van de verzekering moet je voldoen aan de organisatie- 
en toezichtplicht. 

ORGANISATIEPLICHT 
Dit betekent dat je als leiding de plicht hebt om zo veel 
mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Je kan 
aantonen dat je een kamp goed georganiseerd hebt door: 

Tijdig een kampmelding in te dienen en de kamp-
vergunning mee te nemen op kamp. 
Alle activiteiten goed voor te bereiden en je kamp-
voorbereidingen op papier te zetten. 
Via een inschrijvingsformulier ervoor te zorgen dat 
ouders je de toestemming geven om hun minderja-
rig kind mee te nemen op kamp. 
Een volledig ingevulde medische fiche van iedere 
deelnemer mee te nemen. 
Identiteitskaart/kids-ID en/of isi+-kaart en 
kleefbriefjes van de mutualiteit van iedere deelne-
mer mee te nemen.
Ga je naar het buitenland? Zorg dan dat leden die 
via hun mutualiteit een extra dekking voor het 
buitenland hebben (Assistance) de nodige papieren 
bij zich hebben. Ze moeten ook een bewijs van de 
‘gewone’ ziekteverzekering bijhebben! Voor Europese 
landen is dit de Europese Ziekteverzekeringskaart.

   Opgelet: vorig jaar werd de SIS-kaart afgeschaft. Het 
nummer voor de sociale zekerheid (INSZ of rijksregister-
nummer) kan via de elektronische identiteitskaart (eID) of 
kids-ID worden afgelezen. Daarom raden we aan dat er een 
eID of kids-ID wordt meegenomen. Kinderen onder de 12 
jaar (die nog geen identiteitskaart moeten hebben) krijgen 
een extra kaart van hun mutualiteit: de isi+-kaart. Kinde-
ren die al over dergelijke isi+-kaart beschikken moeten die 
op kamp bij zich hebben. Bij (technologische) problemen 
kan je ook nog met kleefbriefjes werken.
Meer info kan je vinden op de websites van de mutualitei-
ten of op de website van het Riziv. 

TOEZICHTSPLICHT 
Dit betekent dat je als leiding de plicht hebt om toezicht te 
houden op je leden. Je doet dit op maat van de leeftijd van 
de deelnemers en de activiteit. 

Heb je verder nog vragen of blijven er zaken onduidelijk? 
Neem dan gerust contact op via telefoon (09 245 45 86) of 
mail (verzekeringen@fos.be). 
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AFSPRAKEN MAKEN

Smartphones of gsm’s toegelaten op kamp of niet? Goede 
afspraken maken met de leidersploeg is belangrijk.  

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het opstellen van 
afspraken: 

Maak je verschillende afspraken pertak? 
Wanneer kan het wel en wanneer niet? 
Wat als iemand de kampafspraken niet naleeft? 
Bespreek vooraf de gevolgen om discussie bij een 
eventuele overtreding te vermijden. 
Denk aan situaties die in het verleden zijn 
voorgevallen. Hoe heb je die aangepakt? Was het 
een geslaagde aanpak? 
Kunnen we een smartphone gebruiken tijdens 
een spel?
Denk eraan om af te spraken te maken op voor-
hand: wie is verantwoordelijk voor het eventueel 
stukgaan van een gsm/smartphone? Houden de 
leden dit zelf bij of houdt de leidersploeg van de tak 
dit bij? Zo vermijd je discussies met leden en ouders 
achteraf.

Na het nadenken over de opgelijste vragen (hierboven) is 
het belangrijk om als leidersploeg tot een duidelijke 
consensus te komen. Dit kan door een bondig overzicht (in 
de vorm van een charter) te maken die voor alle leid(st)ers 
(en eventueel leden) van jouw eenheid beschikbaar zijn voor 
en tijdens het kamp. Om het overzichtelijk te houden raden 
we jullie aan om thematisch te werken en er enkel focus-
punten uit te halen waar jullie belang aan hechten.
Hier een aantal punten die een leidraad kunnen vormen 
voor jullie charter:

Cyberpesten
Privacy
Contact met ouders
Communicatie tussen leiding
Spelen
Andere

Over welke van deze thema’s willen jullie afspraken maken? 
Hoeveel belang hechten jullie aan elk thema? Formuleer de 
conclusies en afspraken in een charter. Stuur het voorstel 
van het charter door naar iedereen binnen je leidersploeg 
en geef iedereen de kans om zijn/haar mening te vormen 
over de inhoud van het charter. Bespreek het een laatste 
keer op een volgende vergadering. Pas het charter aan 
waar nodig en communiceer deze naar de leden en hun 
ouders. 

KAMPCOMMUNICATIE

Hoe maak je je leden warm om op kamp te gaan? Hoe 
communiceer je tijdens het kamp? Op welke manieren kan 
je achteraf de foto’s delen met je leden en hun ouders? 
Kom het hier te weten.

PORTRETRECHT

Spring bewust om met portretrecht. Voordat je een foto 
verspreidt waarop iemand herkenbaar staat afgebeeld 
vraag je altijd (schriftelijke) toestemming. Minderjarigen 
kunnen volgens de wet zelf geen toestemming geven voor 
het gebruik van hun foto. Vraag dus toestemming aan de 
ouders of voogd. 
Meer informatie vind je hier terug.

Enkele tips: 
Neem geen stiekeme foto’s. Kondig het op voorhand 
aan als je een foto neemt en waarvoor je die zal 
gebruiken. Vermeld bij de foto’s die je online plaatst 
een e-mailadres zodat ouders een seintje kunnen 
geven als ze een foto liever niet op het net zien. 
Een disclaimer met de vermelding dat je de foto’s 
niet gebruikt voor commerciële doeleinden is zeker 
nuttig. 
Verspreid geen persoonlijke gegevens van de 
geportretteerden. 
Post geen gênante foto’s die je van jezelf ook niet 
zou willen zien verschijnen. 

INSPIRATIE

Maak een aftermovie van je kamp en stuur deze 
naar jan@fos.be. Na de zomer monteren we een 
mega-aftermovie van alle kampen.
Vraag een kampfotograaf aan via communicatie@
fos.be en wie weet komt hij/zij deze zomer langs 
tijdens jullie zomerkamp! 
Smartphone spelletjes voor op kamp? Hier vind je 
enkele leuke ideeën. Zorg wel dat iedereen kan 
deelnemen aan het spel. Ook als je geen smartpho-
ne hebt. https://www.mediahelpdesk.be/vraag/
de-leukste-spelletjes-met-digitale-media-voor-op-
kamp of https://www.mediahelpdesk.be/
vraag/5-smartphonespelletjes-voor-op-kamp 
Deel je foto’s op instagram met #wildvanfos en 
#fosopkamp en wie weet delen we jouw foto op 
onze Instagram of Facebook pagina. 

Alle informatie is afkomstig van Mediaraven. 



17ACTIES7

SJORTOUWACTIE VAN DE FOS-SHOP 

Net zoals vorige jaren doet de FOS Shop opnieuw een 
sjortouwactie. Dit wil zeggen dat de FOS Shop jullie de 
kans geeft om voordelig sjortouw te kopen. Voor meer 
informatie check je fosshop.be. Bestellen kan via de 
webshop, log eerst in met de gebruikelijke account van je 
eenheid om de actie te zien en het kortingstarief te krijgen. 
Bestel tijdig, want de voorraad is beperkt. 

KAMPSTAGRAM 

Mediaraven zoekt ook dit jaar dé ultieme kampfoto van 
2018. Neem een prachtige foto op kamp en zet hem met 
#kampstagram op Instagram. Win zo de titel ‘kampfoto 
2018’ en prachtige prijzen. 
Alle info vind je op kampstagram.be. 

IN DE GATEN HOUDEN:

Win 1000 euro kampmateriaal bij opkamp.be
Ieder jaar schrijft ’t Amerikaantje een wedstrijd uit 
voor jeugdbewegingen. Je kan 1000 euro winnen als 
je de wedstrijdvraag juist kan beantwoorden. 
Groene speelkansen opzoeken: http://www.
groenspeelweefsel.be/
 

TIP 
Hou de website en facebookpagina van FOS Open Scouting 
in de gaten voor leuke kampacties! 
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Literatuurtips 
“De Boom in!”: Een kampvuur stoken nabij een bos. 
Vlottentocht op de beek. Vrij spelen in bossen en 
natuurgebieden. Onmisbare en onvergetelijke musts 
voor avontuurlijke jeugdgroepen! Maar voor de 
leiding is het niet altijd makkelijk om de altijd 
veranderende regels en wetgeving te kennen. De 
beknopte brochure ‘De Boom in!’ zet de meest 
relevante regelgeving voor spelen in bos en natuur 
op een blaadje. En dit voor Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel op een rijtje.  Je kan ‘De boom in’ gratis 
downloaden via de volgende link: https://ambrassa-
de.be/publicaties/de-boom
“Buiten Benen”: Dit is een handboek voor natuur-
vriendelijk spelen: boordevol kant-en-klare spelen in 
bos en natuur, weetjes over planten en dieren, 
originele kooktips, doe-ideeën die inspiratie geven 
voor natuurvriendelijke activiteiten in de vier 
seizoenen. 
“Loslopend Wild Deel 2: Milieuvriendelijk en energie-
zuinig op jeugdkamp”: Dit is een praktijkboek dat 
alle aspecten van een jeugdkamp doorlicht op het 
vlak van milieu-vriendelijkheid en energieverbruik. 
Het bevat een pak ideeën, klaar om toe te passen. 
Een aankoopstrategie met minder afval, milieube-
wust en goedkoop kamperen, een eenvoudige 
douche op zonne-energie, een miniwaterkrachtcen-
trale, een houtarm kampvuur, kampkippen als 
afvalverwerkers, zelfgemaakte natuurverf en vele 
andere suggesties. Allerlei kampactiv-iteiten 
passeren de revue met concrete tips en aandachts-
punten. Te koop bij De Ambrassade (https://
ambrassade.be/publicaties/loslopend-wild-deel-2) 
voor €9, of te leen bij FOS Open Scouting. 
Wiki-artikel “Milieuvriendelijk scouten op kamp” 
Wiki-artikel “duurzaam waterverbruik”  
opkamp.be, klik op ‘regelgeving’. Je vindt hier heel 
wat nuttige informatie, ingedeeld per thema.
www.natuurenbosspel.be : spelen waarbij je de de 
natuur op een andere manier leert ontdekken.
Waarom vossen op egels plassen:  Deze uitgave van 
JNM bundelt weetjes, verhaaltjes en groene 
spelletjes. Hier te koop!  
Biologisch afbreekbare zeep: feit vs. fictie

ECOLOGIE8

MILIEUVRIENDELIJK OP KAMP 

Op kamp geniet je van het leven in de natuur, een scout 
denkt uiteraard aan het milieu. Doe gerust iets terug voor 
de natuur en maak deze zomer werk van een echt natuur-
vriendelijk kamp. Op opkamp.be/regelgeving vind je een 
schat aan tips en suggesties. Bekijk de verschillende 
thema’s om te ontdekken hoe je best de afvalhoek inricht 
of op welke manier je het kampvuur energiezuinig kan 
maken! Als je doorklikt op ‘Bos- en natuurspelen’, kom je 
bovendien terecht bij een kant-en-klaar spel rond je 
ecologische voetafdruk. En onder ‘Water, bos & natuur’ 
vind je praktische informatie terug i.v.m. speelzones in 
Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 

KOKEN MET RESPECT VOOR DE NATUUR

Een tip: sleur je voorraad aardappelen, groenten en fruit 
niet van thuis mee en gebruik de plaats die je hiermee 
uitspaart in de kampvrachtwagen voor leukere spullen! Ga 
je in Vlaanderen op kamp? Kijk dan vooraf op rechtvanbij-
deboer.be of er in de buurt van je kampplaats land- en 
tuinbouwers zijn bij wie je rechtstreeks lekkere producten 
kan kopen. Beter voor het milieu, minder verpakking, en 
vaak zelfs goedkoper dan in de winkel! Sommigen staan 
ook open voor een boerderijbezoek (leuk met de jongste 
kinderen) of je mag er misschien zelfs kersen plukken!
Misschien zijn er onder de ouders van de kinderen wel (bio)
boeren? Je zou een oproep kunnen doen (aan de ouders) om 
te melden dat restjes en niet verkoopbare groentenover-
schotten zeker welkom zijn.
Voorzie een vegetarische kookactiviteit samen met de 
kinderen. Dit kan een aanzet zijn om op een leuke manier in 
dialoog te gaan waarom vegetarisme bestaat en wat de 
impact van vleesconsumptie is op het milieu en de natuur.
Wil je meer weten over ecologisch koken? Surf dan nog 
eens naar opkamp.be/regelgeving en verken het thema 
‘koken op kamp.’ Of neem een kijkje op kokenopkamp.be/
tips, onder de titel ‘Ecologisch vs. Biologisch.’ Ben je er nog 
niet uit hoe je deze tips concreet kan toepassen?  Op 
https://www.opkamp.be/nieuws/goeien-boef (een initiatief 
van de 8 Vlaamse jeugdbewegingen) vind je een aantal 
lekkere én ecologische suggesties waarmee je kookploeg 
aan de slag kan gaan.

WEES SPEELS EN CREATIEF

Geef je leden een extra uitdaging en laat hen een douche 
bouwen met zonnewarmte, een opvangbassin maken voor 
regenwater of een koelingsysteem bouwen met invloed van 
zon, water of wind.
Organiseer een zero waste day (een hele dag zonder 
verpakkingen) of een zero energy day (koken op houtvuur 
in plaats van elektriciteit of gas te gebruiken)
Coole activiteiten en meteen ook milieuvriendelijk! Leuke 
ideeën vind je onder meer in het boekje “Loslopend wild Deel 
II” (zie literatuurtips).



19GOEDKOOP OP KAMP9

MORE FOOD, LESS MONEY 

Als je het een beetje slim aanpakt, kan je via allerhande 
supermarkt- en andere acties écht wel je slag slaan met 
kortingen en promoties. Bekijk in het hoofdstukje ‘Fourage’ 
(in deze bundel) welke interessante aanbiedingen de 
supermarkten in petto hebben tijdens de zomervakantie. 
Speel het slim en sla je slag! Ook bij lokale, kleine winkels 
kan je gerust om kortingen vragen.

SOLIDARITEIT OP MAAT (SOM) 

Merk je gedurende het jaar dat bepaalde leden moeite 
hebben om mee te komen op betalende activiteiten en/of 
dat bepaalde leden nooit meegaan op kamp? Of merk je 
dat bepaalde leden niet over het geschikte materiaal 
beschikken dat nodig is voor een zomerkamp? 
Als je een vermoeden hebt of weet dat het antwoord op 
bovenstaande vra(a)g(en) ja is omdat (de ouders van) het lid 
de kosten niet kunnen dragen, kan je als eenheid beroep 
doen op het SOMfonds. 
Vul minstens 4 weken op voorhand een aanvraag in en 
stuur het document via mail op naar diversiteit@fos.be. 
Alle informatie in verband met SOM, de regels en extra tips 
vind je terug op onze website.
Aarzel niet om contact op te nemen bij onduidelijkheden. 

TERUGBETALING VAN KAMPEN DOOR MUTUALITEITEN

Wisten jullie dat mutualiteiten ook korting geven op 
kamp- en lidgelden?  De kortingen verschillen per provincie. 
Ook de leeftijd bepaalt bij sommige mutualiteiten het 
bedrag dat wordt terugbetaald. Voortaan wordt gebruik 
gemaakt van 1 formulier voor alle mutualiteiten, het is dus 
niet langer nodig om alle mutualiteit-specifieke formulieren 
te gebruiken. Alle informatie over de verschillende teg-
moetkomingen van mutualiteiten vind je hier terug. 

GOEDKOOP OP KAMP MET DE TREIN 

Met de trein op kamp? Voordeliger dan je denkt, en 
bovendien milieuvriendelijk. Wist je dat vier kinderen tot 
twaalf jaar gratis meereizen met elke betalende reiziger 
van twaalf jaar of ouder? Dit gratis vervoer geldt voor 
reizen tussen twee Belgische stations, in treinen van het 
binnenlands verkeer en zonder uurbeperking. 
Een rekenvoorbeeld: een groep van 16 kinderen van 10 jaar 
en hun vier begeleiders reizen samen van Antwerpen naar 
Vielsalm voor in totaal 20,80 euro (vier GoPass-ritjes). Je 
betaalt voor deze reis dus ongeveer één euro per persoon. 
Meer informatie kan je hier terugvinden. 

Belangrijk: deze formule geldt niet als je gereserveerde 
plaatsen wil voor je groep. Wil je zeker zijn van voldoende 
zitplaats? Surf dan naar hier voor speciale formules voor 
groepen. Hoewel je een serieuze korting krijgt voor groeps-
reservaties (vanaf 15p) is het duurder dan de formule 
waarin je gratis 4 kinderen kan meenemen. Maar dan heb je 
wel gegarandeerd een zitje natuurlijk. 

VERSTERKINGSRITTEN MET DE LIJN

Net als vorig jaar kan je met je eenheid deze zomer gebruik 
maken van een verminderd tarief bij De Lijn om op je kamp 
te geraken. Een versterkingsrit aanvragen kan alleen voor 
uitstappen die niet met het gewone openbaar vervoer (bv. 
vaste busrit of treinrit) mogelijk zijn. Bijvoorbeeld omdat je 
groep te groot is of omdat er geen bestaande verbinding is.

Concreet kunnen jeugdverenigingen die op kamp gaan deze 
zomer niet enkel gebruik maken van het groepsticket van 
€ 1,30 per persoon op de gewone bus (groepen kleiner dan 
45 personen) of belbus (maximaal 15 personen, vooraf te 
reserveren). Voor dezelfde prijs van € 1,30 per reiziger kan 
je van 1 juli tot 31 augustus 2018 ook een versterkingsrit 
aanvragen bij De Lijn.

Info en voorwaarden vind je op http://www.delijn.be/
opkamp

FISCAAL AFTREKBAAR 
Al enkele jaren kunnen ouders geld terugtrekken van de 
belastingen als hun kind ( jonger dan 12 jaar) mee op 
weekend of kamp* gaat met de jeugdbeweging. Maar 
hiervoor moet je hen met de eenheid wel de nodige papieren 
bezorgen. 

WAT MOET JE DOEN? 
De ouders moeten aan de belastingadministratie een 
attest kunnen voorleggen van de organisatoren van het 
kamp (of weekend). Dat zijn jullie dus! Geen paniek, zo’n 
attest moet je zelf niet maken. Je kan dit document krijgen 
van de jeugddienst van je gemeente. Zij moeten immers het 
stuk invullen waarin ze zeggen dat je eenheid een erkende 
jeugdbeweging is. Op de fosopenscouting.be kan je alvast 
een voorbeeld van het document bekijken. Vraag na bij de 
jeugddienst op welke manier jouw gemeente dit aanpakt! 

Met de stapel attesten van de jeugddienst kan je aan de 
slag. Voor elk kind dat jonger is dan 12 jaar (+12 jarigen 
komen niet in aanmerking voor belastingaftrek) én mee op 
kamp gaat, maak je een attest op. 
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Probeer ervoor te zorgen dat je de overlast voor je eenheid 
binnen de perken kan houden en bezorg meteen alle ouders 
hun attest (bijvoorbeeld vlak na het kamp). In elk geval 
dienen ze hun attest te krijgen voor 1 maart van het jaar 
volgend op de activiteit. 
Hou ook zeker de deelnemerslijsten goed bij. Het is immers 
mogelijk dat de belastinginspectie dit opvraagt.  

WAT MOET JE NIET DOEN? 
Hoewel de verleiding misschien groot is om de kampprijs te 
verhogen, willen we je heel expliciet vragen om dit NIET te 
doen. De regeling geldt immers enkel voor -12-jarigen. Dat 
betekent dat bij een verhoging de +12-jarigen sowieso meer 
zullen betalen. Daarnaast komt de regeling, door het 
complexe systeem via de belastingaftrek vooral mensen 
ten goede die al een redelijk inkomen hebben. Bij een 
verhoging tref je dus ook nog eens de mensen die het al 
niet gemakkelijk hebben. Trek dus, op basis van deze 
regeling, je kampprijs niet op. 

MEER INFO? 
Surf naar de fosopenscouting.be om de praktische regeling 
er in detail op na te slaan. Of vraag meteen bij je jeugd-
dienst na hoe het juist zit. 

Meer informatie over deze procedure vind je ook op http://
www2.vlaanderen.be/socialedienst/dienstverlening/
algemene_informatie/fiscale_aftrekbaarheid_kosten_kin-
deropvang.html

Een website van de Vlaamse overheid, waar je vanwege de 
overheid ook meer informatie vindt over heel deze regeling. 
Maar als je vragen hebt, dan klop je best aan bij je 
jeugddienst. 

* In principe komen alle activiteiten waar ‘apart’ voor 
betaald wordt in aanmerking voor belastingaftrek (lidgeld 
dus niet!). Je bent echter niet verplicht om attesten uit te 
reiken. Met FOS Open Scouting raden we aan om dit enkel 
te doen na een kamp of een weekend. Dit houdt de 
administratie wat binnen de perken.
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Ga op kamp met het openbaar 

vervoer of voorzie carpooling. Het is 
niet alleen goedkoop maar ook 

ecologisch!

Bied korting aan kinderen of 
jongeren die het nodig hebben. 

Financiële ondersteuning 
nodig? Maak gebruik van het 

SOMFonds.

Laat voor zakgeld een 
maximum budget toe. Zorg 
dat leden geen dure spullen 

meenemen.

Zorg dat je bezoekdag op 
kamp toegankelijk is. 

Stimuleer ook hiervoor een 
carpooling.

Bied kampmateriaal aan 
goedkoper tarieven. 

Ga opzoek gaan naar 
tweedehands matieraal.

Gaat er iemand niet mee op 
kamp? Vraag waarom ze 

niet meegaan op kamp. Bel 
ze op en zoek samen naar 

een oplossing indien 
mogelijk.

Ga op huisbezoek bij ouders. 
In een vertrouwelijke 

omgeving is het
gemakkelijker om te 

spreken over mogelijke 
ondersteuning.

2

3

4 5

6 7

1
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Van spelen krijg je honger. Niet dat het kamp staat of valt 
met het kampmenu, maar we willen toch wel even bena-
drukken dat er op de meeste kaartjes naar ouders iets 
staat in de zin van ‘Het weer is goed, het eten is lekker en 
het is hier tof’. Het weer kunnen we helaas niet controleren, 
maar een tof kamp én lekker eten heb je zelf in de hand! 

Op de FOSwiki vind je tal van fouragetips: over de taken & 
afspraken met de kookploeg, budgettips en voedselveilig-
heid. Net omdat we dit zo belangrijk vinden, vind je 
hieronder integraal het artikel. 

TAKEN KOOKPLOEG 

Op voorhand maak je best duidelijke afspraken tussen de 
leidingploeg en de kookploeg. Spreek duidelijk af wat je 
precies van de kookploeg verwacht. Enkele zaken die je op 
voorhand al kan bekijken zijn: 

Moet de kookploeg een menu opstellen? 
Met welke aspecten van het kampprogramma 
moeten ze rekening houden (dagindeling, tweedaag-
se, omgekeerde dag, lunchpakket voor een dag-
tocht, inkleding in het kampthema)? 
Welk budget mag de kookploeg besteden? Hoe 
verlopen de betalingen? Op welke manier moet de 
kookploeg de uitgaven bijhouden? 
Opstellen van de boodschappenlijst? 
Aankopen voor het vertrek 

o wie doet aankopen? 
o prijs? 
o hoeveelheid? 
o bewaarfactor? 

Aankopen ter plaatse: 
o kampbezoek: afspraak met leveranciers? 
o wie? 
o financiële verwerking? 

KOKEN VOOR MINDER GELD: ALLERLEI KORTINGS- & 

PROMO-ACTIES 

Ga je met je jeugdbeweging deze zomer op kamp in 
Wallonië? Dan kan je een beroep doen op voedselsubsidies 
van APAQ-W, het Waals agentschap ter promotie van een 
kwaliteitsvolle landbouw. APAQ-W voert elk jaar een actie, 
dit jaar onder de noemer “Au Camp, Mangeons wallon”. 
Wanneer je tijdens het kamp producten van Waalse 
herkomst aankoopt krijg je tot 7 euro per deelnemer 
(inclusief begeleiders), met een maximum van € 600 per 
kamp. In ruil moet je plaatselijke producten bij lokale 
handelaars aankopen & een activiteit doen rond het thema 
(bvb een boerderijbezoek). Surf naar apaqw.be voor meer 
informatie over de voorwaarden. 

Bij Colruyt kan je zoals altijd terecht om 3% korting te 
krijgen op je aankopen en nu ook -10 % op vlees uit hun 
beenhouwerij en op alle Boni Selection en Bio-time produc-
ten. Vergeet hiervoor wel je jeugdkortingskaart niet aan te 
vragen! Dit kan je eenvoudig doen via de website van de 

Colruyt. Verder kan je ook snuisteren in hun kamprecepten. 
Ook Collivery werkt op kamp: je hebt dezelfde voordelen als 
in de winkel en er zijn speciale voordeelverpakkingen voor 
groepen die je in de winkel niet vindt. Surf naar collivery.be.

Ook Renmans pakt uit met kortingen. Welke? Dat is niet 
helemaal duidelijk, maar je kan bellen naar het gratis 
infonummer 0800/90002 of een mail sturen naar 
infosite@renmans.be. De verantwoordelijke van de streek 
waar het kamp doorgaat contacteert je dan om de 
kortingen te bespreken. 

MILIEUVRIENDELIJK KOKEN 

Op de pagina “milieuvriendelijk scouten op kamp” vind je 
meer info over afvalarm koken. Denk aan het milieu en 
probeer je kampvoedsel lokaal in te kopen. Op rechtvanbij-
deboer.be krijg je alvast voor Vlaanderen een overzicht van 
landbouwers waar je rechtstreeks ‘bij de boer’ kunt 
aankopen. 

AFVAL SORTEREN 

Ook op kamp sorteer je het afval zo goed mogelijk. 
Informeer vooraf bij de kampuitbater of desnoods bij de 
gemeentelijke milieudienst hoe het precies zit met de 
afvalophaling. Waar koop je de juiste vuilniszakken aan? 
Op welke dag moet je welke vuilzak op straat zetten? Of 
wordt er met afvalcontainers gewerkt? Moet je zelf naar 
het containerpark, en waar is het dichtstbijzijnde? In de 44 
gemeenten van de provincie Luxemburg gelden doorgedre-
ven sorteerregels en moet je het afval zelf wegbrengen 
naar het containerpark. Plastic flessen moeten bijvoor-
beeld nog per kleur gesorteerd worden. De plaatselijke 
intercommunale verspreidt posters als ‘sorteerwijzer’. 

opkamp.be/afval-op-kamp

VOEDSELVEILIGHEID 

Het is beter te voorkomen dan te genezen! Daarom vind je 
hier enkele eenvoudige tips om voedselvergiftiging te 
voorkomen: 

Een voedselvergiftiging op kamp? Liever niet, horen wij je 
denken. Maar het gebeurt vlugger dan je denkt. Voedsel dat 
wordt besmet door ziektekiemen of gifstoffen kan leiden 
tot dit schone kwaaltje, met Salmonella als bekendste 
voorbeeld. De klachten zijn misselijkheid, plotselinge 
buikkrampen, overgeven en diarree. 

VERHIT JE VOEDSEL 
Je kan het risico sterk verminderen door het voedsel 
voldoende te verhitten. Niet alleen vlees, maar ook scho-
tels, dooiwater, je handen, … kunnen besmetting veroorza-
ken. Ook rauwe groenten kunnen besmet zijn. Een droge 
omgeving, zout, zuur en zoet zijn hinderpalen voor vermeer-
dering van bacteriën. Wanneer je het voedsel in de koelkast 

FOURAGE10
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bewaart, rem je de ontwikkeling van bacteriën weliswaar 
af, maar sterven doen ze niet. Ook bij het invriezen blijven 
ze sluimeren in het voedsel. Alleen bij verhitting tot 
minstens 60° Celsius gaan ze dood. Dat kan door koken, 
bakken en braden. 

KOEL JE VOEDSEL 
Een koelkast of een koele ruimte is onontbeerlijk om je 
producten vers te houden. 7°C is het absolute maximum 
voor bewaren van voeding. Sommige producten zoals 
vleesbereidingen, gehakt en verse vis hebben zelfs een nog 
lagere temperatuur nodig, namelijk maximum 4°C. Gebruik 
de koelkast wijs. Bewaar je vis en vlees het dichtst bij het 
koelelement. Dit is doorgaans bovenaan in de koelkast. De 
zuivelproducten mogen in het midden, terwijl groenten en 
fruit onderaan horen. Om zeker te zijn dat je koelkast 
voldoende koelt en dus beschermt tegen bacteriën, plaats 
je best een thermometer in de koelkast. 

AI, GEEN KOELKAST 
Heb je geen koelruimte, vermijd dan zeker om bederfbare 
producten mee te brengen naar de kampplaats. Hou het 
dan bij droge voeding en conserven. Bederfbare eetwaren 
koop je best ter plaatse en zo kort mogelijk vóór de 
bereiding. 

DE DIEPVRIEZER EN ZIJN TROEVEN 
De diepvries lijkt je misschien een overbodige luxe, maar is 
het niet altijd. Je kan de producten aankopen op het 
moment dat ze goedkoop zijn, je kan je gerechten vooraf 
klaarmaken en voedselresten veilig bewaren. Nadelen zijn 
er natuurlijk ook. Je hebt bijvoorbeeld (logisch) een koelkast 
nodig, alsook elektriciteit. Ook het transport moet beter 
worden gepland en het invriezen moet ook correct gebeu-
ren anders vries je de bacteriën gewoon in. Ook het 
ontdooien van de producten houdt een risico in en moet 
dus volgens de regels van de kunst gebeuren. 

DRINKBAAR WATER? 
Drinkbaar water dat gebruikt kan worden voor de bereiding 
van voedsel, komt in ons land vooral voor in de vorm van 
leidingwater. Dat water moet aan vrij strenge normen 
voldoen. In een kampgebouw is het water doorgaans 
afkomstig van het waterleidingnet. Is dit niet het geval 

(vaak voorkomend bij tentenkampen), vraag dan of de 
eigenaar een recent attest met goedkeuring van het 
water kan voorleggen. Zo’n attest moet uitgereikt zijn door 
een ontleedcentrum dat werd erkend door het Instituut 
voor Hygiëne en Epidemiologie. 

Wees voorzichtig met het gebruik van niet-drinkbaar 
water. Regenwater, opgevangen in zuivere vaten, kan je 
gebruiken voor douches en baden. Regenwater verzameld 
via dakgoten, bevat het afgespoelde vuil van het dak en is 
bijgevolg ongeschikt om te koken en om je te wassen. Je 
kan het wel gebruiken om te poetsen, maar niet om de vaat 
te doen! 

Bij de aftappunten van water dat niet drinkbaar is, breng je 
best een goed zichtbare en duidelijke waarschuwing aan. 
Breng je leden ook op de hoogte van waar ze wel drinkbaar 
water kunnen krijgen. Wees ook voorzichtig met water dat 
uit grote citernes komt. De ervaring leert dat heel wat 
problemen hun oorzaak vinden in vuil water.

BEDERF JE ZOMERKAMP NIET! 

Onder deze noemer bracht het Federaal Voedselagentschap 
een brochure uit rond voedselveiligheid op kamp. Ga je deze 
zomer op kamp en kook je zelf, sla er dan zeker deze 
bondige brochure op na (of bezorg hem aan je kookploeg). 
Zo zorg je mee voor een geslaagd kamp zonder buikpijn of 
misselijkheid. Wil je een gedrukt exemplaar, dan kan je dat 
gratis bestellen bij het FAVV via favv.be/thematischepubli-
caties/kamp.asp. Meer informatie of bijkomend materiaal 
kan je verkrijgen via mail naar info@favv.be of bel naar het 
gratis nummer 0800 13 550. 

MENU 

Op het net kan je als kampkok heel wat nuttige informatie 
terugvinden. Een goede webtip is kokenopkamp.be, met 
een receptendatabank. Alle recepten zijn ontwikkeld voor 
groepen van minstens 10 personen, maar via een handige 
calculator kun je de ingrediënten op maat laten herbereke-
nen naar je eigen wensen (makkelijk voor je boodschappen-
lijstje). De site beperkt zich trouwens niet enkel tot 
recepten. Je krijgt er nog heel wat meer informatie over o.a. 
voedselpiramide, voedselveiligheid, ecologisch koken,.... 
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ZELFKOOK 

Op kamp wordt vaak aan zelfkook gedaan. Er wordt een 
vuur gesjord, en de gasten leren voor het eerst hun eigen 
potje koken. 

In de Techniekengids lees je alles over het sjorren 
van je tafelvuur, kribbevuur, kraanvuur, reflector-
vuur, jagersvuur, greppelvuur, sleutelgatvuur of 
dakotavuur. Al deze vuren zijn geschikt om op te 
koken. 
Zie Woudloperskeuken voor DIY-menu-tips, de 
ideale inleiding (of klassieker) tot zelfkook. 

Literatuurtips
‘Koken op kamp’ is een kookboek geschreven door 
twee ervaren kampkoks. De auteurs geven je 
praktische tips en verhalen mee over koken voor 
grote groepen. De recepten blijven altijd binnen een 
dagbudget van 5 euro per eter. Het boek kost 12,5 
euro. 
‘Loslopend Wild 1 & Loslopend Wild 2’ (te koop bij 
Steunpunt Jeugd of te leen bij FOS Open Scouting) 
Voor lekkerbekken biedt de provincie Limburg je ‘het 
Limburgs Kampkookboekje’ aan. Ze hebben 
aandacht voor het bereiden van gezonde maaltijden. 
Je krijgt er tevens ook nog enkele recepten cadeau. 
Het boekje is te downloaden op opkamp.be. 
‘Bederf je zomerkamp niet’: een brochure van het 
Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid, te 
downloaden op opkamp.be 
nl.scoutwiki.org/Inkopen_voor_maaltijden geeft 
enkele handige basishoeveelheden om je inkopen 
voor te bereiden. 
kokenopkamp.be is de site van Mediaraven tips, 
menu’s, recepten en de wedstrijd Koken op kamp 
Veggie op kamp: een boekje met vegetarische 
gerechten. Je kan het hier downloaden.
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EHBO11

Buikpijn, hoofdpijn, keelpijn, ... Op kamp is de EHBO-stand 
wel eens druk bezet. Het is echter niet allemaal heimwee 
wat de klok slaat. Vaak zijn de klachten & symptomen 
ernstig. En mag je op kamp dan medicijnen geven aan je 
leden? Wat is de juiste manier om wonden te verzorgen? 
Welke gegevens bevat een medische fiche?

HAAL DE NODIGE EHBO-KENNIS IN HUIS

Zorg dat je op kamp één of meerdere – bekwame – perso-
nen ‘aanstelt’ om zich over de eerste zorgen te bekomme-
ren. Deze bundel is niet de plaats om uitvoerig stil te staan 
bij noodzakelijke EHBO-handelingen. Onder meer bij het 
(Jeugd) Rode Kruis kan je terecht voor de nodige informatie 
en vorming.

De brochure ‘Eerste hulp voor jeugdleiders’ is de referentie 
op dit vlak. Volgende eerstehulp-thema’s komen aan bod:

problemen met het bewustzijn zoals flauwte, astma 
of verslikking;
bloedingen waaronder een bloedneus;
huid- en brandwonden;
allerlei letsels bijvoorbeeld hoofdletsels, kneuzingen 
of verstuikingen;
steken en beten;
epilepsie en diabetes;
problemen bij hitte en koude;
vergiftiging;

Verder krijg je tips over eerstehulpmateriaal en het gebruik 
van medicatie binnen je vereniging. Vervolgens vind je heel 
wat informatie rond preventie zoals gezonde voeding op 
kamp, op stap gaan in groep…

Het is ook aan te bevelen om met (een deel van) je leidings-
ploeg een eerstehulples te volgen. 
Klop hiervoor bijvoorbeeld aan bij een (Jeugd) Rode Kruis 
afdeling in je buurt, of vraag een initiatie aan via de website 
rodekruis.be (tik in het zoekveld ‘Eerste hulp voor jeugdlei-
ders’ in en je komt meteen op de goede pagina terecht). 
Dergelijke initiatie kost 100 euro voor max. 20 leid(st)ers.

Om jullie op weg te helpen 
sturen we alvast de 
brochure ‘Eerste hulp voor 
jeugdleiders mee’. Is er 
weinig of geen EH-
BO-kennis in je leidingp-
sloeg. Organiseer dan een 
initiatie eerstehulp voor je 
leidingsploeg via het 
Jeugd Rode Kruis.

MAG IK OP KAMP MEDICIJNEN GEVEN AAN MIJN LEDEN? 
Volgens de Belgische wetgeving is iedereen verplicht hulp te 
verlenen aan een persoon in nood. Wanneer je zelf geen 
gevaar loopt, ben je verplicht de hulp te bieden die je kent 
en kunt geven. Het toedienen van medicijnen valt niet 
onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan artsen, 
apothekers en andere medische beroepen. Andere personen 
die medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar. 

Binnen de ruimte en beperkingen die de wet oplegt, nemen 
jeugdbewegingen zelf het initiatief tot een medicijnbeleid. 
Hoe kan je als jeugdbeweging de rol van een ‘goede 
huisvader’ opnemen? Je handelt in eer en geweten, maakt 
afspraken, neemt voorzorgsmaatregelen, verzorgt de 
medische fiches op kamp, stelt in samenspraak met een 
huisdokter of apotheker een actieplan op (wat doe je als 
een kind ziek wordt), zet zijn verantwoordelijkheid op 
papier,... 

AANSPRAKELIJKHEID 

Waarschijnlijk vraag je je ook af of je als leiding aansprake-
lijk kan worden gesteld als er iets fout loopt. Hierop is het 
antwoord ‘ja’. Medische fiches, actieplannen,... bieden geen 
sluitend wettelijk kader dat de jeugdbeweging en leiding 
beschermt. Toch is iedereen verplicht in nood hulp te 
bieden. De wet straft vaker de persoon die ‘niets doet’. Dat 
is schuldig verzuim. De rechtspraak verwacht dat je doet 
wat je kunt. Enkel als je verboden zaken doet, kun je 
worden gestraft. De rechter zal bij een klacht rekening 
houden met medicijnattesten, de moeilijke situatie,... Het 
volstaat dat je logische beslissingen neemt en als een 
‘goede huisvader’ handelt. 

MEDISCHE FICHE 

Voor het kamp vraag je aan de ouders om een medische 
fiche in te vullen. Vraag dit elk jaar opnieuw op. De medi-
sche toestand en de medicatie die een kind kreeg voorge-
schreven kunnen immers veranderen. De informatie op zo’n 
fiche is vertrouwelijk. Behandel dit dan ook met de nodige 
zorg en laat je map met medische fiches niet rondslingeren.
We hebben alvast een voorbeeldfiche gemaakt. Je kan deze 
online terugvinden (administratie/ kampen/medische 
fiche), zowel in DOC als PDF. Het staat je natuurlijk vrij om 
deze fiche aan je eigen eenheidswensen aan te passen. 

Literatuurtips 
‘Eerste hulp bij jeugdleiders’: Een handige publicatie 
van Jeugd Rode Kruis over de basis van eerste hulp. 
Elke eenheid heeft normaal zo’n boekje in zijn bezit. 
drugsinbeweging.be, de website voor jeugdbewegin-
gen met vragen over drugs (en dus ook medicijnen) 
& alcohol. 
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BUITENLANDSE KAMPEN12

Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilli-
gerswerk in Roemenië, een culturele onder¬dompeling in 
Italië, ... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die 
het buitenland te bieden heeft. Nieuwsgierig hoe groen het 
gras aan de overkant is? Op zoek naar iets anders? Dan is 
een kamp over de land¬grenzen heen zeker iets voor jullie. 
Een buitenlands kamp is een groot avontuur, maar het 
brengt ook extra uitdagingen met zich mee. FOS Open 
Scouting kan je helpen om van dit grote avontuur een groot 
succes te maken. Hieronder wat literatuur- en andere tips. 

DE KAMPMELDING 

De kampmelding voor buitenlandse kampen gebeurt op 
dezelfde manier als voor andere kampen, via foskampen.be 
dus. De deadline voor het indienen van de melding ligt voor 
zomerkampen op 1 mei. Maar hoe sneller een buitenlands 
kamp gemeld wordt, hoe sneller we je nog extra informa-
tie kunnen bezorgen. Wacht dus niet tot je de laatste 
details kent, die kan je ons altijd nadien nog doorspelen. 

Omdat een buitenlands avontuur net iets anders is dan een 
kamp in België, zal je na je kampmelding de vraag krijgen 
om je (voorlopig) kampprogramma door te sturen. Zo 
krijgen de medewerkers op nationaal niveau een duidelijker 
beeld van jullie plannen en kunnen alle formaliteiten goed 
worden afgewerkt. Welke info moet zeker in je kamppro-
gramma staan?

Per dag vermeldt het programma een overnach-
tingsplaats met adres en contactgegevens.
Er is een programma met uitgewerkte activiteiten 
per dagdeel
Er zijn concrete praktische voorbereidingen (con-
tactpersonen, reserveringen, verzekeringen, vervoer, 
begroting,...)
Er wordt voldoende rekening gehouden met 
mogelijke risico’s en gevaren en hoe daar mee om te 
gaan.

Wanneer je kampmelding is goedgekeurd, ontvangt de 
kampverantwoordelijke via post nog wat extra nuttige 
informatie, zoals een Internationaal Scoutspaspoort en 
verzekeringspapieren. Het kamp wordt door onze Internati-
onale Commissarissen ook gemeld aan de scouts- en 
gidsenfederatie van het land van je bestemming. Zo kan de 
plaatselijke federatie je te hulp schieten in geval van nood. 

HET SCOUTSMAPARTIKEL ‘OP KAMP IN HET BUITENLAND’ 

Het artikel legt je stap voor stap uit hoe je de organisatie 
van een buitenlands kamp best aanpakt. In het artikel vind 
je tips over de inhoudelijke (waarom een buitenlands kamp, 
tips voor je kamp-programma), de praktische (vervoer, 
overnachting, administratie, …) en de procesmatige kant 
(hoe pak je de organisatie samen met je leden aan) van je 
kamp. 

LANDENFICHES EN KAMPVERSLAGEN VAN WEGWIJZER

Wegwijzer heeft een hele boel landenfiches verzameld. Deze 
fiches geven je een kort overzicht van de belangrijkste 
wetenswaardigheden over het land van je bestemming, 
zoals informatiebronnen, transport naar en in het land, 
logies en mogelijkheden voor activiteiten. Je vindt deze 
fiches op buitenlandskamp.be/landen-info (gewoon nog 
even op je land van bestemming klikken). 
Ben je op zoek naar nog meer informatie? Zou je het een 
meerwaarde vinden om de ervaringen van andere groepen 
te kunnen nalezen? Dat kunnen de kampverslagen van 
Wegwijzer je verder helpen! Vraag je gratis lidmaatschap 
via internationaal@fos.be en dan kan je alle kampverslagen 
(te vinden op de website van Wegwijzer) bekijken.

HAAL HET ONDERSTE UIT DE KAN 

Een buitenlands kamp kan veel meer worden dan een dure 
en zonnige versie van een binnenlands kamp. Enkele tips 
om zoveel mogelijk nieuwe ervaringen te halen uit jullie 
bezoek aan het buiten-land: 

Maak kennis met de plaatselijke cultuur: meeleven 
met de plaatselijke sportobsessie, deelnemen aan 
het dorpsfeest, plaatselijk eten & drank proeven, 
kennismaken met geschiedenis & kunst, … 
Door contacten te leggen met de lokale scouts & 
gidsen kan je hun werking leren kennen; Altijd leuk 
om van elkaar nieuwe ideeën op te doen en de eigen 
werking eens vanuit een andere invalshoek te 
bekijken!
Een andere omgeving leent zich tot andere activi-
teiten: bergbeklimmen, dagenlange tochten door de 
ongerepte natuur, ongekende watersportmogelijk-
heden, ... Een andere omgeving houdt echter ook 
andere risico’s in. Informeer je dus goed op voorhand 
en laat je begeleiden indien nodig.
Het buitenland biedt je volop kansen om rond 
solidariteit te werken. Je kan je kampactiviteiten 
afwisselen met de deelname aan een plaatselijk vrij-
willigersproject. 
Een buitenlands kamp organiseren leidt tot intense 
samenwerking en groepsvorming. Het is een groots 
project dat niet vrijblijvend is en dat enkel kan 
slagen als de leden mee verantwoordelijkheid 
opnemen. 
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HULP VAN SCOUTS EN GIDSEN MET KENNIS VAN ZAKEN 

Binnen FOS Open Scouting lopen heel wat mensen rond 
met een passie voor het internationale aspect van scou-
ting. Zit je met een vraag rond je buitenlands kamp? Dan 
denken zij graag mee! Daarnaast kunnen ze jou ook in 
contact brengen met een eenheid die recentelijke nog naar 
jullie land van bestemming trok. Stuur gewoon een mailtje 
naar internationaal@fos.be en zij helpen je verder!

DE PAPIERWINKEL 

Bij de organisatie van een buitenlands kamp komt een 
hoop extra papierwerk kijken. We geven je hier alvast een 
beknopte checklist, zodat je zeker niets vergeet. Meer 
informatie over elk puntje vind je in het Scoutsmapartikel 
‘Op kamp in het buitenland’. 

Identiteitspapieren: identiteitskaart, paspoort en/of 
visum 
Ouderlijke toestemming 
Eventueel rijbewijzen
Alle overeenkomsten met organisaties en overnach-
tingsplaatsen op papier
Verzekeringen: 
o Heeft iedereen het lidgeld betaald? 
o Europese Ziekteverzekeringskaart en/of MAC, 
WAC of Mutaskaart meenemen 
o Extra reisbijstandsverzekering afsluiten? (vraag 
eerst na bij je leden of zij een reisbijstandsverzeke-
ring hebben via hun ouders!) 
o Annulatieverzekering afsluiten? 
o Bijkomende verzekering afsluiten voor auto’s, 
tenten of ander duur materiaal? 
Medische fiche 
Vaccinaties nodig? 
Noodnummer FOS Open Scouting meenemen!
Verzekeringspapieren in Engels/Frans meenemen 

Het is handig om alles (inclusief kopies van identiteitspa-
pieren) ook digitaal op een google drive, dropbox of one 
drive te zetten. In geval van diefstal kan je hier altijd op 
terugvallen!

Literatuurtip 
Websitepagina “Buitenlands kamp” Hier staan heel 
wat handige links in vermeld!
Wikipagina “Buitenlandse kampen”
Scoutsmapartikel “Op kamp in het buitenland”
buitenlandskamp.be/landen-info

Niet begeleide minderjarige vluchtelingen meenemen op 
buitenlands kamp? 
Dit kan onder bepaalde voorwaarden. De voorwaarden 
waaraan voldaan moeten zijn kan je terugvinden onder de 
rubriek verzekeringen. 

Noodnummer Fos Open Scouting
0473 63 02 80
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ONDERSTEUNING VAN FOS 13

OPEN SCOUTING NATIONAAL
DE NOODLIJN: VOOR ERNSTIGE GEVALLEN MET SCOUTS 

EN GIDSEN  - 0473 63 02 80

Op een zomerkamp kan er statistisch gezien meer fout 
lopen dan anders. Niet alleen omdat er met veel materiaal 
wordt gesleurd, maar ook omdat de doorgaans geweldige 
groepsdynamiek op kamp wel eens tot conflicten kan 
leiden. Een hoogoplopende ruzie tussen de leiding, seksueel 
overschri-jdend gedrag bij de JVG-Aspiranten, een ongeluk 
op de boot, … Niemand ziet het graag gebeuren. Maar als 
het dan toch gebeurt, sta je er niet alleen voor. Via de 
noodlijn kan je ervaren nationale vrijwilligers of stafme-
dewerkers bereiken die met een nuchtere kijk van zaken 
je probleem bekijken. 

Eigenlijk kan je het hele jaar door 7 dagen op 7, 24 uur op 24 
naar de noodlijn bellen. Je krijgt iemand van een centrale 
aan de lijn, die je zo snel mogelijk in contact brengt met 
iemand van FOS Nationaal. Ook al is dat midden in de 
nacht: hij of zij is daar om het probleem samen met jou zo 
goed mogelijk op te lossen. 

Als je de noodlijn belt, worden je sowieso een aantal 
standaardvragen gesteld om een duidelijk zicht te krijgen 
op de situatie en om de nodige verdere stappen te kunnen 
ondernemen.

Welke vragen dat zijn, vind je hieronder. Print de vragen af 
en lees ze al eens door. Zo weet je aan welke vragen je je 
kan verwachten in geval van nood. Steek ze in je kampmap 
zodat je ze meehebt op kamp.

Vind je op het moment van de noodsituatie het blad met de 
vragen niet terug? Geen probleem, bel gewoon de noodlijn. 
De persoon die je aan de lijn krijgt, heeft de vragen bij de 
hand en helpt je verder.

WIE ben je? (naam + functie + contactgegevens)
Naam van DE EENHEID?
WAT is er precies gebeurd?
WAAR is het gebeurd?
WANNEER is het gebeurd?
WIE was erbij BETROKKEN?
Zijn er SLACHTOFFERS of gewonden?
WAAR is iedereen nu?
Is het onder CONTROLE nu?
Welke stappen heb je al zelf ONDERNOMEN?
Wie heb je nog VERWITTIGD?

Voor de zomer ontvang je met de FOS-mail (de papieren 
versie) per eenheid een aantal noodlijnkaartje met het 
noodnummer. Stop het in je portefeuille, in de kampmap of 
vooraan in je rugzak. Zorg er voor dat je in momenten van 
nood de noodlijn kan bellen! 

VERZEKERINGSKAARTJE 
Ook het verzekeringskaartje met daarop in het kort de 
procedure die je moet doorlopen bij een ongeval, ontvang je 
nog met een van de volgende FOS Mails.

KAMPADMINISTRATIE 

Een kamp durft al eens een stevige ecologische voetafdruk 
neer te poten met de administratieve papierlast alleen! In 
die mate zelfs dat Kafka zich zou omdraaien in zijn graf: 
bosaanvraag hier, kampcontract daar, … Op de 
FOSOpenScouting.be vind je onder ‘Administratie’ – ‘Kam-
pen’ alles terug wat je moet doen op het vlak van kampad-
ministratie. Lekker digitaal én milieuvriendelijk. Enkel om te 
printen als het echt moet. 

WIKI VOL (KAMP)INFORMATIE 

Elke (eenheid)leid(st)er weet tegenwoordig dat er op de 
FOSwiki interessante zaken te rapen val-len. Zeker in de 
volle voorbereiding naar het zomerkamp kan de FOSwiki 
een inspiratie- en infor-matiebron zijn. Om het toch wat 
overzichtelijk te maken, bouwden we een overzichtspagina 
‘Op kamp’ van waaruit je kan doorklikken naar alle 
relevante kampinformatie. 

KAMPBEZOEK 

Gedurende de zomer doorkruisen nationale vrijwilligers het 
Belgische land om tal van eenheden te bezoeken. Omdat 
we graag zien hoe het er bij jullie op kamp aan toegaat, 
omdat we dol zijn op de geur van gras, omdat we dan een 
reden hebben om onze eenheids- of nationale das aan te 
trekken … Er zijn redenen genoeg waarom een kampbezoek 
op zijn plaats is. 

Literatuurtip 
Wiki-artikel “Crisiscommunicatie”
De bundel “Verzekeringen in een notendop” 
Wiki-artikel “Op kamp” 

Zakenkantoor Assuco
T.a.v. Pieter Moreels
Veldweg 6 bus 2
9620 Zottegem
(formulier Burgerlijke Aansprakelijkheid)

Nog vragen?
verzekeringen@fos.be

09 245 45 86 
fosopenscouting.be

N.V. Arena
Nervierslaan 85 bus 2
1040 Brussel
(formulier Lichamelijke 
Ongevallen)

NUTTIGE
CONTACTGEGEVENS
Onze makelaar

Onze verzekerings-
maatschappij

Voor
ernstige ongevallen 

contacteer je best ook de 
FOS-noodlijn: 0473 63 02 80.

De FOS-
verzekering
Een ongeval komt steeds onverwachts. Hou als 
leid(st)er dus best altijd een ongevalsaangifte-
formulier (Lichamelijke Ongevallen) én een 
aangifteformulier B.A. (Burgerlijke 
Aansprakelijkheid) bij de hand.
Deze formulieren kan 
je downloaden op fosopenscouting.be 

> administratie 
> verzekeringen

HELP!
een ongeval... 

Polisnummers 
FOS Open Scouting

L.O. 1.119.467
B.A. 1.119.468
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Op kamp heb je heel wat materiaal nodig. Van grote zaken 
(tenten, sjorhout) tot kleinere zaken (ballen, bijlen, verf, ...). 
En ook het kookmateriaal mag zeker niet vergeten worden! 

AANDACHTSPUNTEN 

Maak een lijst van benodigd logistiek materiaal: 
tenten, touwen, verlichting, gasvuren, gas… 
Maak een lijst van het spelmateriaal dat je nodig 
hebt om je kampprogramma uit te voeren. Vergeet 
het materiaal voor je regenprogramma niet! 
Ga tijdig na welk materiaal jullie al hebben. Contro-
leer of het nog in goede staat is en of je voldoende 
hebt. 
Moet er materiaal hersteld worden? Wie doet dit? 
Maak een lijst van het materiaal dat geleend moet 
worden. Wie doet dit? Wanneer moeten de aanvra-
gen binnen zijn? 
Wat moet aangekocht worden? Wie doet dit? 
Wanneer? Hoeveel geld mag er uitgegeven worden? 
Waar wordt het materiaal verzameld? 
Controleer of andere takken niet gelijktijdig 
hetzelfde materiaal nodig hebben. 

VRAAG HET AAN EEN ANDERE EENHEID 

Heb je materiaal tekort, ga dan eens horen bij een andere 
eenheid. Misschien gaan jullie niet in dezelfde periode op 
kamp, en kan je materiaal van elkaar gebruiken. 
Als jullie goed overeen komen is het zelfs een idee om 
samen materiaal aan te kopen dat je toch enkel maar voor 
je zomerkamp nodig hebt (heel grote kookpotten, extra 
gasvuren, generator, verlichting,…). Jullie delen de kosten en 
kunnen er in de zomer alle twee gebruik van maken… 

MATERIAAL HUREN OF ONTLENEN 

Bij heel wat overheden en organisaties kun je materiaal 
ontlenen dat vaak veel te duur is om zelf aan te kopen. Ben 
je dus op zoek naar specifiek spel- of audiovisueel materi-
aal voor je kamp? Neem dan zeker even een kijkje bij 
onderstaande instanties. Ook heel wat steden & gemeen-
ten hebben een eigen uitleendienst, ook de moeite waard 
om even bij je eigen gemeente te informeren. 

SPORT VLAANDEREN: SPORT- & SPELMATERIAAL. 
Via de website van Sport Vlaanderen.

UITLEENDIENSTEN IN ALLE PROVINCIES 
Vlaams-Brabant
o bit.ly/UitleendienstVLB
o  Afdelingen in Leuven en Asse 

Antwerpen 
o Audiovisueel- en tentoonstellingsmateriaal
o bit.ly/UitleendienstAntwerpen
o Afdeling in Provinciaal Vormingscentrum Malle 

Limburg 
o Audiovisueel en tentoonstellingsmateriaal
o limburg.be/pul 
o Afdeling in Hasselt 
 
Oost-Vlaanderen 
o Audiovisueel, tentoonstellings- & sportmateriaal: 
o oost-vlaanderen.be/uitleendienst 
o Afdelingen in Gent, Sint-Niklaas en 
Geraardsbergen 

West-Vlaanderen 
o Audiovisueel materiaal, tentoonstellingsmateriaal 
en kunstkoffers
o west-vlaanderen.be/uitleendienst 
o Afdelingen in Brugge, Kortrijk, Ieper en Oostende 

Brussel, Vlaamse Gemeenschapscommissie 
o Sport- en spelmateriaal
o uitleensportenspel.vgc.be 
o Afdeling in Sint-Agatha-Berchem

MATERIAAL VERVOEREN 

Na het oplijsten en verzamelen van je materiaal is er een 
nog een finale uitdaging. Het materiaal moet nog op je 
kampplaats te geraken… en terug. 

Sommige eenheden hebben een vervoersmiddel waar ze elk 
jaar op kunnen rekenen. Dat kan bijvoorbeeld vervoers-
maatschappij zijn die voor een laag prijsje wil rijden of 
ouders met een rijbewijs c en/of camion(ette) hebben. Een 
combinatie van enkele grote aanhangwagens is ook een 
optie. Als je zo een deal hebt, vergeet dan niet deze mensen 
tijdig te bedanken. Een kleine attentie kan appreciatie 
tonen en het engagement voor de volgende jaren verzeke-
ren.
Als je elk jaar de volle prijs betaald bij een verhuur bedrijf 
loont het de moeite om een uitgebreide prijs vergelijking te 
doen. 
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wenst jullie 
een fantastisch 

zomerkamp!


