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Op kamp met KLJ 

 

1. Ik ga op kamp en … 

 

Een geslaagd kamp komt er door een goede voorbereiding, een tof verblijf en een mooie afhandeling 

van het kamp achteraf. In dit document staan we bij al deze stappen stil, zodat je een mooi 

chronologisch overzicht en een checklist hebt voor je kampen. 

 

2. Voor het kamp  

 

Juli – augustus (min. 2 jaar op voorhand)  

Kampplaats vastleggen 

• In een gebouw: het huis best twee jaar op voorhand vastleggen! Er zijn immers heel wat 

minder kamphuizen dan afdelingen die een kampplaats zoeken. (Vooral voor grotere 

groepen is er een tekort) 

• Tentenkamp (zonder gebouw): het kampterrein minstens een jaar op voorhand vastleggen! 

Augustus-September   

Op de bestuursvergadering 

• De werkpunten uit de evaluatie van het voorbije kamp overlopen en er rekening mee 

houden. 

• Exacte kampperiode vastleggen: Wanneer begint het voorkamp? Wanneer komen de leden 

toe? Wanneer vertrekken de leden? Houden we een bezoekdag? Zoja, wanneer valt de 

bezoekdag? … 

• Voorbereidingsvergaderingen met de leiding vastleggen en afspreken wie wat voorbereidt. 

• Samenstellen kookploeg en verantwoordelijke hiervoor aanstellen 

• Afspreken of er een spaarsysteem komt. Voor ouders met meerdere kinderen of ouders die 

het niet zo breed hebben, kan het betalen van het kampgeld een probleem zijn. Hoe laag je 

prijs ook is.  

• Kampvervoer bekijken en regelen 

• Verantwoordelijke aanstellen die tenten aanvraagt bij de ULDK 

 

Eerste communicatie voor leden en ouders.  

• Bezorg je leden en hun ouders na deze bestuursvergadering communicatie met daarin: 

o De exacte kampperiode en datum van de bezoekdag. 

o Contactgegevens van het bestuurslid dat optreedt als aanspreekpersoon voor 

leden/ouders met vragen over het kamp. 

o Eventueel informatie over het spaarsysteem. 

o Vermeld ook je afdelingssite als daar informatie over het kamp opstaat of op zal 

komen. 
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Januari – februari  

• Eerste werkdag van januari: reserveer vandaag telefonisch je kampplaats bij CJT voor 

binnen twee jaar. Tenminste als je op kamp gaat in een kamphuis dat aangesloten is bij het 

CJT. 

• In deze periode ontvang je een brief van de Uitleendienst Kampeermateriaal waarin staat 

hoeveel tenten (en ander materiaal) je toegezegd hebt gekregen. Kijk grondig na of het er 

voldoende zijn! Indien niet, begin dan onmiddellijk een zoektocht naar tenten. Hoe langer je 

hiermee wacht, hoe moeilijker het wordt. 

Maart 

Dit is het ideale moment om de voorbereidingen te starten. Een volledige dag of een weekend om 

de planning van het kamp te maken, is niet alleen leuk, maar ook nog praktisch!  

• Wat wordt het kampthema? 

• Wie schrijft de rode draadanimatie uit? 

• Wie bereidt welke activiteiten voor? (Eventueel kan je al starten met de uitwerking van een 

aantal activiteiten.) 

• Wie zorgt voor een originele uitnodiging/teaser voor de leden? 

• Wie bereidt de wekanimaties en avondafsluiters voor? 

• Wie maakt het kampboekje? 

• Wie maakt de kampwebsite? 

• Wie maakt het draaiboek voor de leiding? 

• De kampregels opstellen. 

• Afspraken maken voor de huisbezoeken. 

• Afspraken maken voor het vervoer van de tenten, ander materiaal en de leden. 

• … 

Plan je hiervoor geen apart vergaderweekend of een aparte dag? Zorg er dan wel voor dat je deze 

zaken ook meeneemt in je voorbereiding. 

April 

• Speelbossen aanvragen!  

Er zijn verschillende regels voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel, dus afhankelijk van waar je 

kampplaats ligt, moet je een andere procedure volgen.  

• Vervoer regelen: contacteer tijdig een busmaatschappij, een transportfirma, de 

spoorwegen, De Lijn... 

Mei-juni  

• Huisbezoeken bij de leden voor de inschrijvingen. Zorg ervoor dat ieder lid een medische 

fiche invult! 

• Is het draaiboek klaar? Zijn alle activiteiten klaar? 

• Controleer of al je leden zijn ingeschreven bij KLJ, want niet ingeschreven is niet verzekerd! 

• Als je gevaarlijke sporten gaat beoefenen, informeer dan bij KLJ of deze gedekt zijn door 

de KLJ-verzekering 

• Verzamel belangrijke contactgegevens en breng deze samen in een document dat tijdens 

je kamp op een centrale plaats komt te liggen. 

o Noodnummer KLJ. 

o Adressen en telefoonnummers van dokters, apothekers, een ziekenhuis en de 

verschillende wachtdiensten.   

o Bakker, slager, winkels, zwembad, recreatiedomein… in de buurt van je 

kampplaats. 
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• Maak de EHBO-koffer in orde. 

• Maak een lijst met te kopen materiaal. 

• Vergader met de kookploeg. 

• Bekijk het Idee magazine van mei grondig. Daarin staat heel wat praktische info over 

kampen.   

Juni tot kamp  

• Maak een map klaar met alle belangrijke documenten: 

o Alle contracten 

o Verzekeringsformulieren + nodige uitleg  

o Belangrijke telefoonnummers 

• Overloop nog eens het volledige draaiboek. 

• Check of het vervoer in orde is. 

• Verzamel alle medische fiches in een map en zet de belangrijkste informatie samen. 

• Check of iedereen betaald heeft. 

 
 

3. Het vertrek  

• SIS-kaarten ophalen. 

• Controleer of iedereen aanwezig is. Zorg dat je alle contactgegevens bij hebt zodat je 

ontbrekende leden kan opbellen. 

• Tel iedereen voor je vertrekt. Doe dat ook bij pauzes onderweg. 

• Ga je met de fiets? Zorg dan dat iedereen de nodige veiligheidsuitrusting aan heeft en maak 

duidelijke afspraken voor onderweg. 

 

4. Tijdens het kamp  

• Zorg dat er bij aankomst een contactmoment is met de plaatselijke overheid (en eventueel de 

boswachter). 

• Plan elke dag een kort evaluatiemoment met de leiding. 

• Zorg dat er regelmatig afspraakmomenten zijn met de kookploeg. 

• Hou rekening met alle leden op kamp, zowel jong als oud. 

 

5. Na het kamp  

• Geef alle SIS-kaarten onmiddellijk terug. 

• Ruim zo snel mogelijk het lokaal op! 

• Doe een grondige evaluatie, zowel van de voorbereiding als het kamp zelf. Formuleer 

mogelijke werkpunten. 

• Organiseer een terugkommoment waarop je de ouders uitnodigt en bijvoorbeeld de 

kampfoto’s of –film toont. Dit is erg belangrijk. Op die manier worden ouders zich bewust van 

het werk dat jullie in dit kamp hebben gestoken. Bovendien is het een erg nuttig 

contactmoment. 

 



 

 

  4 

 

6. Nuttige links 

o http://www.jeugdverblijven.be  

o www.cjt.be/boekingscentrale/ 

o www.opkamp.be    

 

• Tenten aanvragen: 

o www.uldk.be  

• Op buitenlands kamp gaan: 

o www.buitenlandskamp.be  

o www.jeka.be    

• Lokale producenten van groenten, fruit, vlees en melkproducten?  

o www.fermweb.be  

• Info over de klj-verzekering: 

o www.klj.be/jullie-centen/bank-en-verzekerings-makelaar/verzekeringen-regelen   

• Speelzones zoeken: 

o www.natuurenbos.be/ontdek-onze-

natuurgebieden?distance%5Bpostal_code%5D=&distance%5Bsearch_distance%5D=

20&distance%5Bsearch_units%5D=km&tid%5B%5D=30&sort_by=distance&sort_ord

er=ASC 
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