
 £ Organiseer een kamp voor één of meerdere takken van de eenheid. Dit kamp heeft een duur aangepast aan de leefti-
jd van de leden, maar duurt minstens drie nachten.

 £ Zoek een kampplaats voor dit kamp, onderhoud de contacten met de eigenaar, controleer het kampcontract in het 
licht van de bestaande wetgeving en voer de contractuele bepalingen uit.

 £ Organiseer de inschrijvingen van de leden en zorg dat je van elk lid volledige adresgegevens en de nodige medische 
gegevens ter beschikking hebt tijdens het kamp. Zorg voor een vlotte en duidelijke communicatie met de ouders. 
Controleer of alle deelnemers (inclusief foeriers en andere helpers) aangesloten zijn bij FOS Open Scouting. Zorg bij 
een buitenlands kamp ook voor een aparte reisverzekering.

 £ Organiseer het vervoer van en naar het kampterrein en zorg dat dit aangepast is aan de leeftijd van de leden. Organ-
iseer het vervoer van het materiaal. Zorg er ook voor dat er ten alle tijde vervoer beschikbaar is voor noodgevallen.

 £ Zorg ervoor dat het materiaal op de juiste manier gebruikt wordt, dat er geen schade aan komt, dat al het geleende 
materiaal verzekerd is en dat het in een degelijke staat teruggegeven wordt.

 £ Zorg ervoor - in samenspraak met de foeriers - dat er een passend menu opgesteld wordt, dat binnen het budget 
past en aan de criteria van de gezonde voeding aangepast is.

 £ Zorg voor een volledig uitgewerkte kampvoorbereiding en de uitwerking van het volledige kampprogramma.
 £ Zorg voor de naleving van de gemaakte kampafspraken, kampregels en geldende wetgeving.
 £ Vraag kampsubsidies aan en dien de nodige documenten in bij de bevoegde dienst.
 £ Zorg voor de veiligheid op kamp en tijdens de kampactiviteiten.
 £ Voorzie een kampboekhouding, stel op voorhand een begroting op en zorg dat deze binnen de grenzen van het mo-

gelijke nageleefd wordt.
 £ Doe een kampmelding bij FOS Open Scouting zodat je door FOS Open Scouting erkend wordt als kampverantwoor-

delijke.
 £ Stel je op de hoogte van de richtlijnen over de FOS- Noodlijn.

Deze taken kun je samen uitvoeren met medeleiding of delegeren, zolang je zelf de eindverantwoordelijkheid neemt.
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