Zomerkamp 2016
JRK Melle– FUN, SPEKTAKEL EN AVONTUUR

MELLE

KAMPBOEKJE

ZOMERKAMP 2016
zondag 03/07/2016 – zondag 10/07/2016
-10 Jarigen
135 euro
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WAT IS OP KAMP GAAN?
Op kamp gaan is …
kampvuur, elkaar beter leren kennen, stinkschoenen, natte voeten, zot doen,
samen zijn, muggen en dazen, zesmaal daags de slappe lach hebben, warme dagen,
koele nachten, gras en bloemen, doen waar je zin in hebt, vermoeidheid, plezier,
energie, ravotten in het gras, ...
Ook zo'n zin in kamp?

HOE ZIET EEN DAGJE KAMP ER UIT?
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

08u00
08u30
09u00
10u00
12u30
13u00
14u00
16u00
16u30
18u00
18u30
19u00
20u30
21u30

opstaan en aankleden
ontbijt voor alle leiding en leden
tanden poetsen+ afwas/vrij spel
start eerste activiteit
middagmaal
afwas + uitrusten
start tweede activiteit
vieruurtje
start derde activiteit
avondmaal
afwas/vrij spel
vierde activiteit
kampvuur of avondactiviteit
slapen voor de leden
Dit is een dagschema bij normale omstandigheden!
Afhankelijk van het weer, uitstappen, activiteiten, …
kunnen er wijzigingen optreden!

HOOFDVERANTWOORDELIJKE
Algemeen verantwoordelijke
Maxime Vandemaele
Tel. 0477/33.84.16
Mail. info@jrkmelle.be
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NOODGEVALLEN
Tijdens het kamp kunt u in geval van nood terecht op het nummer van het JRK of
bij de hoofdverantwoordelijke!
Tel. 0477/33.84.16 (hoofdverantwoordelijke Maxime Vandemaele)
Tel. 0474/08.46.00 (JRK Melle)
Hou er wel rekening mee dat wij op het terrein ontvangst hebben maar daarbuiten
weinig tot geen bereik hebben. Laat daarom altijd iets achter op het
antwoordapparaat, zo horen wij het later en nemen we zo snel mogelijk contact
met u op.

ADMINISTRATIEVE ZAKEN
Alle administratieve zaken dienen rechtstreeks met de verantwoordelijke van JRK
Melle afgehandeld te worden. Onze monitoren zijn niet verantwoordelijk voor
doktersbriefjes, formulieren, enz..

VERZEKERING
De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en eveneens voor
burgerlijke aansprakelijkheid. Alle kleine ongevallen zullen tijdens het kamp door
de eigen EHBO – verantwoordelijken verzorgd worden, bij ernstige ongevallen
worden de nodige medische instanties geraadpleegd. Mocht u na het kamp enkele
lichamelijk letsels vaststellen, kan u ons hiervan in kennis stellen tot 5 werkdagen
na het kamp. U dient ons hiervan schriftelijk (via mail of brief) in kennis van te
stellen! Voor alle inlichtingen met betrekking tot onze verzekering, zie bijlage!

WAT NIET MEE TE NEMEN?
§
§
§
§
§

Fototoestellen
Computerspelletjes (PSP, Nintendo DS, …)
MP3 spelers, iPod, GSM,…
Je beste kleren! (alle kleren die je meeneemt op kamp lopen het risico om
vuil en/of nat te worden!)
Snoep -> Er zal iedere avond de mogelijkheid zijn om tegen democratische
prijzen iets te kopen. (chips, snoep,..)
Ø Diefstal en schade wordt niet vergoed!!
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WAT MEE TE NEMEN?
Aantal
heen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal
terug

Shorts
Broeken
Zwemgerief + zwembandjes indien nodig
T-shirts
Kousen
Ondergoed
Zomertruien
Wintertruien voor ‘s avonds
Regenkledij/ jas
Handdoeken
Washandjes
Speelschoenen
Stapschoenen
Laarzen
Slippers
1 keukenhanddoek
Pyjama
Knuffel
Tandenborstel en tandpasta
Shampoo en douchegel
Zonnecrème en aftersun
Zonnehoedje/pet
Muggenmelk of een middel dat insecten weert
Kussen + Kussensloop
Verkleedkledij (thema Amerika)
JRK-leden: Uniform + das verplicht! (naamtekend a.u.b.)
Slaapzak
VELDBED
Rugzak voor uitstappen
Brooddoos en drinkbus voor uitstappen

EN ENKELE MINDER LOGISCHE ZAKEN:
•
•
•
•

Medicatie (af te geven bij vertrek -> zie verder)
Briefpapier, geadresseerde enveloppes + postzegels
Genaamtekende linnenzak voor de vuile kleren
Buzzy Pazz

Gelieve zoveel mogelijk het materiaal van jouw kind(eren) te naamtekenen, zodat
verloren materiaal op de juiste plaats terechtkomt en mogelijke discussies vermeden
kunnen worden.
JRK Kampen is een organisatie van Jeugd Rode Kruis Melle
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KAMPPLAATS

OUDERBEZOEK & POST
Het is niet toegestaan aan ouders, familie of vrienden ons een bezoek te brengen.
Uiteraard ontvangt iedereen op kamp graag een briefje of kaartje. Alle post is dan
ook welkom op volgend adres:
JRK Melle
(Naam van je kind)
Eersels 120
2480 Dessel
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REGELING BAGAGE
De -10 jarigen worden gebracht door de ouders op zondag 3/07/2016 om 16u30.
Dus bagage gaat met jullie mee.
Gelieve alle bagage (inclusief los materiaal of plastiekzakken!) duidelijk en
zichtbaar te naamtekenen zodat het verdelen van het materiaal bij de terugkeer
vlotter kan verlopen en er niets verloren gaat.

REGELING VERTREK
De -10 jarigen worden op zondag 3/07/2016 om 16u30 verwacht aan de
kampplaats in Dessel. Jullie moeten je zoon/dochter dus zelf voeren.
Bij aankomst aan het lokaal dien je je aan te melden bij de verantwoordelijke en
geef je volgende zaken af in genaamtekende enveloppe:
ü SIS-kaart
ü medische fiche + 2 klevertjes
ü zakgeld (ong. 20 euro)
ü ouderlijke toestemming (zie verder)
ü eventueel medicatie (genaamtekend + hoeveelheid erbij noteren)
ü byzzy pazz
Gelieve de leiding ook een beetje te helpen bij het opstellen van de slaapplaats.

REGELING TERUGKEER
De leden keren per bus gezamenlijk terug op zondag 10/07/2016 om 12u00. Wij
verwachten te arriveren in Melle rond 13u30.

GEGEVENSFICHE
Het is belangrijk dat de gegevensfiche volledig en tijdig opgestuurd wordt naar
Jeugd Rode Kruis Melle, Wautersdreef 25, 9090 Melle of afgegeven wordt bij de
start van het kamp aan de verantwoordelijke. Vergeet deze zeker niet te
handtekenen.

FOTO’S
Tijdens het kamp worden foto's gemaakt als herinnering en als ondersteuning van
het JRK-programma aangeboden via folders en affiches. Deze foto's zijn eigendom
van de organisatie en worden onder geen enkel beding voor andere doeleinden
gebruikt. Na elke vakantie worden de foto's op de website gezet. Indien u echter
liever heeft dat wij geen foto’s van uw kind publiceren dient u dit aan te duiden op
de inschrijving fiche.
JRK Kampen is een organisatie van Jeugd Rode Kruis Melle
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REÜNIE
Naar jaarlijkse gewoonte is de Startdag van Jeugd Rode Kruis Melle het moment bij
uitstek om je vrienden van op kamp nog eens terug te zien. Dit jaar zal dit
doorgaan op zondag 18/09/2016. Hopelijk missen jullie deze speciale dag vol fun,
spektakel en plezier niet en zijn er net als vorige jaren vele kinderen en ouders
aanwezig om van deze dag een ware feestdag te maken!
Op 08/10/2016 zal onze jaarlijkse eetfestijn plaatsvinden. Dit is een gezellige
avond waarbij de foto’s van het kamp nog eens worden getoond en ook het nieuwe
leidingsteam wordt voorgesteld.

TERUGBETALING
1. Via belastingaangifte
Sinds enkele jaren kunnen ouders via de belastingaangifte een terugbetaling
aanvragen voor de opvang van kinderen bij jeugdbewegingen. In het vak VII code
1384-71 kan men het weekend- en kampgeld voor jouw kind onder de 12 jaar
inbrengen en dus fiscaal aftrekken. Wie mee gaat op het kamp in 2016 ontvangt
in het voorjaar van 2017 een fiscaal attest via de verantwoordelijke van Jeugd
Rode Kruis Melle. Per opvangdag en per kind mag het bedrag niet hoger zijn dan
11,20 euro. (aantal dagen x 11,20 euro)
Enkele regels op een rij:
a) Enkel geldig voor kinderen onder de 12 jaar tijdens de periode van het
kamp.
b) U kan deze kosten enkel aftrekken voor kinderen die je fiscaal ten laste
hebt.
c) Het gaat over het aanslagjaar 2016 (1 januari - 31 december), wat dus niet
samenvalt met een werkjaar van Jeugd Rode Kruis Melle.
d) U hoort bij een papieren aangifte, noch bij tax-on-web het fiscaal attest dat
u van ons kreeg mee op te sturen. Wel hoor je dit bewijsstuk ter beschikking
te houden van de administratie.
e) Betekent een fiscaal attest van 50 euro dat ik 50 euro minder
personenbelastingen moet betalen? Zeker niet! Het gaat over een
vermindering van je belastbaar inkomen.
2. Via de mutualiteit
Ook mutualiteiten stimuleren kampen financieel. We sturen je hun formulieren
niet automatisch op, maar ondertekenen ze graag als je ze ons komt voorleggen.
Interessant, want deze premies zijn meestal voor jongeren tot 18 jaar, terwijl
fiscale attesten enkel voor min-12jarigen gelden.
Met vragen hieromtrent kan je bij Maxime Vandemaele terecht (info@jrkmelle.be)
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VERZEKERING
Wij zijn enkel verzekerd voor lichamelijke ongevallen!
De verzekering kan niet worden aangesproken bij verlies, schade of diefstal van
eigen materiaal.
Ook niet als het gaat om verlies, schade of diefstal van GSM’s, …
We spreken van een ongeval indien het gaat om een plotselinge gebeurtenis
waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme en die een lichamelijk letsel
veroorzaakt heeft tijdens een Rode Kruis – activiteit.
Waarvoor zijn wij allemaal verzekerd:
1. Weg van de verzamelplaats:
Ongevallen op weg naar/van de plaats van de activiteit.
(het gaat niet om de kortste weg maar wel om de veiligste)
2. Met ongeval gelijkgesteld:
1. ziektes: aandoeningen uitsluitend rechtstreeks gevolg van een ongeval of
redding van personen in gevaar
2. giftige stoffen: opname van gassen/dampen of bijtende substanties
3. Spier-, pees- en gewrichtsaandoeningen: verrekkingen, scheuringen en
ontwrichtingen
4. Gevallen te wijten aan temperatuur: vrieswonden, zonnesteek,
blootstelling aan zonnestralen, … (gewone zonnebrand NIET)
5. Verdrinking
Waarvoor zijn wij niet verzekerd:
Opzettelijk veroorzaakte letsels, zelfmoord(pogingen) en vrijwillige verminkingen.
Ongevallen door tweegevecht, strijd of twist, behalve wettelijke zelfverdediging.
De niet-actief bij de vechtpartij betrokken vrijwilliger die toch in de klappen deelt,
blijft verzekerd.
Verwondingen door aardbevingen, atmosferische en geologische verschijnselen.
Ongevallen door dronkenschap, alcoholintoxicatie o.i.v. verdovende middelen,
tenzij het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de toestand niet kan worden
bewezen.
Letsels waarvoor toevlucht is genomen tot kwakzalvers.
Ongevallen uitsluitend te wijten aan een reeds bestaande gebrekkige fysische of
psychische toestand.
Verwondingen veroorzaakt door ioniserende stralingen, andere vereist voor
geneeskundige behandeling.
Aangifte van een schadegeval
Indien zich een ongeval voor doet tijdens Jeugd-Rode-Kruis-activiteiten zullen de
vrijwilligers de nodige stappen ondernemen om een schadedossier op te stellen.
Indien het gaat om deelnemers van Jeugd-Rode-Kruis–activiteiten en zij
minderjarig zijn, zullen de ouders steeds op de hoogte gebracht worden van het
ongeval.
Tot 5 werkdagen na de periode van de Jeugd-Rode-Kruis–activiteiten kan u ons op
de hoogte brengen van een eventueel lichamelijk ongeval.
U dient ons hiervan schriftelijk (via mail of brief) in kennis van te stellen!
JRK Kampen is een organisatie van Jeugd Rode Kruis Melle
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KAMPREGLEMENT
Door je in te schrijven, aanvaard je de kampregels die van toepassing zijn
alsook de gevolgen indien deze worden overtreden.
De kampregels treden in werking op het moment dat je de kampplaats betreedt
en duren tot het kamp afgesloten wordt.
1. De kampplaats wordt onder geen enkele omstandigheid verlaten zonder
toestemming van de verantwoordelijke.
2. Tijdens het kamp/weekend wordt er geen alcohol gedronken. Ook niet op
uitstappen buiten de kampplaats (vb dropping, zoektocht, naar zee,
zwemmen, 2-daagse enz…)
3. Aan tafel tonen we onze tafelmanieren:
a. Er wordt niet met eten gegooid
b. Het eten wordt verdeeld onder ALLE tafelgenoten
c. Men heeft respect voor de andere
d. Iedereen is op tijd aanwezig wanneer we gaan eten.
4. Men neemt actief deel aan alle activiteiten, tenzij men op
doktersvoorschrift (medische fiche) niet mag deelnemen aan de activiteit.
Tijdens de activiteiten zijn de slaapkamer/tenten verboden terrein.
5. Tijdens de nacht heb je respect voor de deelnemers die nood hebben aan
nachtrust.
6. Geen openbare liefdesvertoningen! Het kamp dient niet om een relatie te
starten! Op een kamp kunnen wel vriendschappen opgestart worden maar er
worden geen enkele andere handelingen geduld!
Aan bestaande koppels die naar het kamp komen vragen we om hun gedrag
tijdens het kamp aan te passen.
7. ROKEN:
a. Enkel +16-jarigen mogen roken in de daartoe voorziene ruimtes en op
de daarvoor voorziene momenten!
8. DRUGS:
a. Alle illegale drugs zijn verboden voor alle deelnemers
9. Respect:
a. Men heeft respect voor elkanders persoonlijk materiaal.
b. Men heeft respect voor elkanders persoonlijkheid.
c. Afval hoort thuis in de vuilbak!
10. Eén van de taken van de leiding is te zorgen dat het kamp op een degelijke
en ordelijke wijze verloopt. Wanneer de leiding optreedt in dit kader wordt
er dan ook verwacht dat men gehoorzaam is.
11. Jeugd Rode Kruis Melle kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden
voor verlies, schade of diefstal van persoonlijk materiaal/zakgeld.
12. De deelnemers hebben geen toegang tot de keuken en slaapkamper van de
leiding, tenzij zij daar toestemming voor gekregen hebben!
13. Toilet, douches, wasplaats, … houden we proper voor iedereen!
14. GSM’s worden bij de +10 jarigen wel toegestaan. Deze worden bij het begin
van het kamp vrijwillig afgegeven. Zij kunnen deze dan op voorziene
momenten raadplegen (leiding beslist wanneer dit is.) Indien ze de GSM niet
afgeven en één van de leiding vindt deze, wordt deze afgenomen voor de
gehele duur van het kamp!
JRK Kampen is een organisatie van Jeugd Rode Kruis Melle
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15. GSM’s zorgen ervoor dat de veiligheid tijdens sommige activiteiten groter
wordt. Vb. 2-daagse, uitstappen,.. Daarom staan wij dit gebruik dan wel
toe. Uiteraard is dit gebruik met beperkte mate en zelfs liever helemaal
niet. Schade hierbij is niet de schuld van Jeugd Rode Kruis Melle.
16. Snoep, chips, koeken,.. worden niet meegenomen (uitzonderingen hierop
zijn medische voorschriften) tijdens het kamp. Indien u dit toch doet, kan u
dit vrijwillig komen afgeven aan de leiding. Na het kamp krijgt u dan al het
snoepgoed terug. Indien wij u betrappen, geldt de regel: “uithalen is
trakteren”.
17. Tijdens uitstappen krijgen leden de mogelijkheid om een kleinigheid te
kopen (snoepgoed,..). Dit gebeurt met hun eigen zakgeld. Ze houden dit zelf
bij of de leiding doet dit.
18. Met het zakgeld dat ze meekrijgen kunnen ze bij ons tegen democratische
prijzen iets kopen. Op uitstappen zal dit geld ook gebruikt kunnen worden.
Aan deze regels hechten we als leiding veel belang en we zullen dan ook
toezien dat deze gevolgd en gerespecteerd worden.
Wat bij het niet naleven van de regels?
• Niet elke overtreding weegt even zwaar door. Daarom zullen de sancties ook
in die verhouding toegepast worden. Sancties kunnen gaan van extra taken,
geen GSM gebruik, het niet bijwonen van de activiteit tot het verlaten van
het kamp. In dit laatste geval zullen de ouders eerst op de hoogte worden
gebracht van de feiten en de actie die we gaan uitvoeren.
• Er kan onder geen enkel beding een terugbetaling gevraagd worden bij het
vroegtijdig verlaten van het kamp door storend gedrag!
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MEDISCHE STEEKKAART
Voornaam en naam van het kind/jongere:……………………..…………………….
О jongen

О meisje

Geboortedatum: ………………………..…………………..

Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk
behandeld door de leidingsploeg. Wanneer er wijzigingen zijn in deze gegevens, is het belangrijk om deze te
allen tijde aan de leiding door te geven. Het is noodzakelijk om deze steekkaart op te maken voor iedereen die
actief is binnen de werking van Jeugd Rode Kruis Melle.

Adres en bereikbaarheid
Officieel adres van vader/moeder/voogd (schrappen wat niet past)
Straat & Nr: ……………………………………………………… Postcode: ……………………….……
Gemeente: ……………………………………………………… Telefoon: …………………………………………….……
Eventueel tweede adres wanneer het officieel adres niet de (enige) woonplaats is
adres van vader/moeder/voogd (schrappen wat niet past)
Straat & Nr: ……………………………………………………… Postcode: ……………………….……
Gemeente: ……………………………………………………… Telefoon: …………………………………………….……
Eventueel naam van verblijfsinstelling: ………………………………………………………………………..………
GSM van vader of voogd: ………………………………………………………………………….……………….…………
GSM van moeder of voogd: ……………………………………………………………………….………………….……..
E-mail van vader, moeder of voogd: …………………………………………………….……………………………….
Eventueel belangrijke afspraken vanuit de gezinssituatie (vb. regeling echtscheiding) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Deelname aan activiteiten (zaken om rekening mee te houden bij organisatie van activiteiten)
Onze zoon of dochter kan en mag deelnemen aan alle gewone activiteiten op maat van de
leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ):
O ja
O nee
Deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuele reden :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
JRK Kampen is een organisatie van Jeugd Rode Kruis Melle
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Is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’S TE VOORKOMEN?
O nee
O ja
O bij sporten (vb. zwemmen: zwembadjes, oordopjes, fietsen, hoogte, rust, …) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
O bij hygiëne (vb. zelfstandigheid, allergie, bedwateren, …) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
O bij sociale omgang (vb. pesten, heimwee, angsten, slaapwandelen, …) :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………
O andere beperkingen of zorgen :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Medische informatie
Het is verboden om als leid(st)er, behalve EHBO, op eigen initiatief medische handelingen uit
te voeren. Ook het verstrekken van lichte pijnstillende en koortswerende medicatie zoals
Perdolan, Dafalgan of Aspirine is, zonder toelating van de ouders, voorbehouden aan een
arts. Daarom is het noodzakelijk om via het onderstaande kader op deze steekkaart vooraf
toestemming van ouders te hebben voor het eventueel toedienen van dergelijke hulp.
Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan uw zoon of dochter een
dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te
dienen : *
O ja
O nee
* gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de
kinderopvang

Onze zoon of dochter moet specifieke medicatie krijgen :
O nee
O ja: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) :
O nee
O ja : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Info over noodzakelijke aanpak bij deze aandoening :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Onze zoon of dochter werd ingeënt tegen klem (tetanus) :
O ja - in welk jaar? : ………………………..………………………………………………………………………………………
O nee
Bloedgroep : ………………………..…………………………………………………………………………………………………
Onze huisarts :
Naam : ………………………………………………. Telefoon : …………………………………………………………………
Aanvullende opmerkingen
Onze zoon of dochter mag tijdens de activiteiten worden gefotografeerd voor publicaties die
eigendom zijn van Jeugd Rode Kruis.
O ja
O nee
Zijn er bepaalde aspecten waarmee de leiding rekening kan houden als de omstandigheden
dat toestaan binnen de visie van Jeugd Rode Kruis Melle :
O nee
O ja:
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
O ja: op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met uw kind :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen :
O nee
O ja : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Als er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw zoon of dochter na de invuldatum
van deze steekkaart, dan vragen wij uitdrukkelijk dit schriftelijk mee te delen en te
vermelden!
Vergeet niet de SIS-kaart/identiteitskaart en 2 klevertjes van je mutualiteit + eventueel
een buzzy pazz mee te brengen!
O Vink aan als je een buzzy pazz hebt.
Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn
Voornaam en naam : ..….…………………………………….………………………………………………………………..
Ouder / voogd (schrappen wat niet past)
Van (voornaam + naam van het kind) : ……………………………………………………………………………….
Datum : …………………………………..

Handtekening : ……………………………………………………………

JRK Kampen is een organisatie van Jeugd Rode Kruis Melle
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Ouderlijke toestemming
Ondergetekende (vader/moeder/voogd)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Geeft hiermee de toelating aan JEUGD RODE KRUIS MELLE om (naam van je kind)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
mee te nemen op kamp onder begeleiding van Jeugd Rode Kruis Melle.

□ Ik verklaar dan ook het uittreksels te hebben nagelezen m.b.t. de verzekering van
Rode Kruis Vlaanderen.
(Gelieve aan te vinken bij het nalezen van het document)
Handtekening + datum,

………………………………………………………
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