Beste Robinson
We hebben jouw hulp nodig. We zitten namelijk met een probleem. De leiding
zit vast op een eiland, het eiland X, we hebben jouw hulp nodig om ons daar
weg te krijgen. We vragen dus dat jij en je mede-robinsons ons daar komen
redden. Het eiland bevindt zich in Nassogne, we trekken naar ginder van 21-31
juli. Het is geen gemakkelijke opdracht. Je moet je beste beentje voorzetten,
namelijk je linkse, om er voor te zorgen dat de moeilijke opdracht zeker zal
slagen kan je rekenen op je mede-verkenners. Enkel zo zal jij er in slagen ons te
redden en dit gevaarlijke eiland X en te overleven. Maar de heenrit wordt
zwaar je moet er namelijk zelf voor zorgen dat je niet aanspoelt zoals ons. we
zullen proberen een veilige route te bezorgen.

Praktische info
Kampgeld
Het kampgeld bedraagt dit jaar 150 euro. Dit kan gestort worden op het rekening nummer:
BE76 8601 1802 1595, met de vermelding: kampgeld + de naam van het lid.
(VB: kampgeld Verkenner X). Gelieve te storten voor 11/07.
Via de ziekenfondsen kan u een deel van dit bedrag terugtrekken. Check dit zeker eens op de
website van uw ziekenfonds of onze site, vul het formulier van uw ziekenfonds in , bezorg
het aan de leiding, die zet er de stempel van de scouts en zijn hadtekening op, en klaar is
kees!

Bagage + administratie
De bagage word binnengebracht op woensdag 19/07 tussen 19.30- 21.00 aan het lokaal!
Als dit moment u niet past, verwittig dan iemand van de leiding (onze contactgegevens staan
op het laatste blad)
Breng dan ook zeker een kopie van de pas mee alsook de kamptoelating & medische fiche
(diegenen die dit nog niet hebben binnengebracht) Dit jaar nemen we onze fiets NIET mee

Adres
Omdat onze lieve verkenners graag een briefje en/of pakketje ontvangen hieronder:
Rue Felix Lefèvre 61 6900 Nassogne

Vertrek en terugkomst
We spreken af op 21/07 om 07.30 aan het station van Temse, in perfect uniform. Vanzodra
we aankomen in Marche en Famenne trekken we naar het kampterrein. de terugkomst zal ook
zo gebeuren en we schatten terug te zijn rond 16.10u. Deze uren zijn realistisch gekozen, het kan
altijd door overmacht dat er een latere trein wordt genomen. Moest er overmacht optreden,
zullen we jullie tijdig verwittigen.

Individuele steekkaart + kamptoelating
Zoals vorig jaar werken we met de nieuwe individuele steekkaarten. We beseffen dat dit een
‘hele administratie’ is voor de jong-verkenners/ouders om dit in te vullen. Toch willen we vragen
om dit papierwerk zo correct mogenlijk in te vullen. Je vindt de papieren iets verder in dit
boekje.

Kampinschrijving.
Wat zouden wij graag ontvangen bij de bagage inlevering?
-

Kamptoelating
Individuele steekkaart (indien nog niet afgegeven)

Boezoekdag
Net zoals alle voorgaande jaren zal er ook dit jaar GEEN bezoekdag zijn voor ouders / liefjes.

Noodnummer
Als u ons dringend moet bereiken voor uiterst ernstige zaken kan u ons altijd bereiken op het
GSM nummer van Senne& Cédric . Deze telefoonnummers staan op de achterzijde van dit
kampboekje.
Indien u ons niet kan bereiken? Dan kan u nog naar een van onze fouriers bellen die te bereiken
zijn op het nummer 0472/ 95.78.48 (Jordy De Smet), 0477/71.19.14 (Michel Vermeulen) en
0471/33.60.90 (Stijn Gythiel)

Wat nemen we mee?
1. In de valies: (aankruisen wat je er al hebt ingestoken helpt)
o Toiletzak (Tandenborstel, tandpasta, zeep, washandjes,...)
o 2 grote handdoeken
o 2 keukenhanddoeken
o Voldoende ondergoed
o Voldoende T-shirts
o Voldoende broeken
o Sluipkledij
o 2 truien (of meerdere)
o Stap- en sportschoeisel
o Voldoende kousen
o Regenjas
o Zonnecrème
o Sportkledij
o Zwemgerief
o Zaklamp (koplamp is altijd gemakkelijk)
o Medicatie (mag aan de leiding worden gegeven)
o Matje (Geen veldbedjes. Neemt teveel plaats in)
o Slaapzak
o (kussen)
o Zakgeld voor op tweedaagse +- 15 euro
o Zakmes (moet niet) (geen zwaarden ;) )
o GSM (op eigen verantwoordelijkheid)
o Witte T-shirt
o Strips(ters) (voor op een regenachtige dag)

2. In de rugzak bij vertrek
-

Drinken voor de heen weg
Luchpakket
Medicatie.

3. Wat neem je niet mee
-

Snoep, koeken, kauwgom (wanneer we deze vinden wordt dit inbeslag genomen door
de leiding en verdeeld onder iedereen)
Je lief (of het moet echt een knappe zijn)

Kamptoelating
Gelieve hieronder twee kleefstrookjes van het ziekenfonds op naam van verkenner.

Adres nassogne rue cocraimont________
Hierbij geef ik, ___________________________________________________________,
ondergetekende, aan mijn zoon, _____________________________________(naam en voornaam)
de toelating mee te gaan op verkennerkamp te Nassogne van 21 tot en met 31 Juli 2016,
georganiseerd door de verkenner-tak van de scoutsgroep VVKS St. Jan Berchmans uit Rupelmonde
(O3307S).

Eveneens verklaar ik hierbij akkoord te gaan met volgende voorwaarden :

•

De verzekeringsvoorwaarden op kamp (uw zoon is via het nationaal
verbond verzekerd door het betalen van het jaarlijkse lidgeld)
Ik geef de leiding (Cédric Van de Graaf en Senne Claus ) de volmacht alle
beslissingen te treffen betreffende mijn zoon, zowel op medisch,
pedagogisch, als sociaal vlak, indien dit vereist zou zijn.
Ik ga eveneens akkoord met de overeengekomen kampprijs van €150
per persoon.
Ik bevestig hierbij nogmaals dat alle gegevens op de individuele
steekkaart en – indien van toepassing: doktersattest toediening
medicatie & schema toediening medicatie correct ingevuld zijn.

•

•
•

Datum en handtekening:

____________________________________________
Gelieve duidelijk in te vullen en mee te geven aan de leiding bij het binnenbrengen van de bagage!

individuele steekkaart
voornaam en naam van het kind/de jongere : ………………………………………………………………………….
O jongen

O meisje

geboortedatum : ……../…..…/…..…

lidnummer: ……………………………….....................................................

Met deze individuele steekkaart geven ouders jaarlijks aan de takleiding alle noodzakelijke
inlichtingen over hun kind(eren) aangesloten bij een plaatselijke groep van Scouts en Gidsen
Vlaanderen. 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 actief in Scouts en Gidsen
Vlaanderen binnen de drie eerste weken van het lidmaatschap en te laten handtekenen door de
ouders of voogd van alle leden.
Jaarlijks binnen de eerste drie maanden van elk nieuw werkjaar opnieuw na te kijken.
Bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt.
Het is raadzaam deze steekkaart voor elk kamp samen met de ouders na te kijken.
Leid(st)ers kunnen hun eigen gegevens op deze steekkaart zelf invullen en ondertekenen indien
meerderjarig
jaarlijks  invullen door ouders of voogd van leden  vertrouwelijk bewaard door takleiding

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, moeder of voogd :
………………………………………………………………………….……………….…………..
gsm van vader, moeder of voogd :
…………………………………………………………………………….………………….……..
e-mail van vader, moeder of voogd :
…………………………………………………………………….……………………………….
wie contacteren als de ouders niet bereikbaar zijn (zoals op kinderpas -12 jarigen)
naam : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefoon/gsm : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………

broers of zussen in dezelfde groep?
naam : ………………………………………………………………..…………………………………… tak : ….………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………
naam : ……………………………………………………………..……………………………………… tak : .…………………………………
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 scoutingactiviteiten op maat van de
leeftijdstak (op tocht gaan, spelen, kamperen, … ) :
O ja

O nee

deze activiteiten zijn onmogelijk of niet toegestaan :

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
eventuele reden :

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
is er bijzondere aandacht nodig OM RISICO’s TE VOORKOMEN?
O nee

O ja
O bij sporten (vb. zwemmen, 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 : zeker bijlage doktersattest medicatie toevoegen!

zijn er ziekten te melden? (vb. astma, suikerziekte , hooikoorts, epilepsie, hart, …) :
O nee
O ja :

…………………………………………………………………………………………………………………………….
info over noozakelijke aanpak bij deze aandoening :

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
onze zoon of dochter moet een bepaald dieet volgen :
O nee
O ja :

…………………………………………………………………………………………………………………………….
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 publicatie in het
groepsblad, op een website van scouting, … :
O ja

O nee

zijn er bepaalde aspecten waarmee leiding rekening kan houden als de omstandigheden dat
toestaan binnen de visie van scouting :
O nee

O ja
O op vlak van voeding (vb. vegetariër, halal) :

………………………………………………………………………………………………………………
O andere aandachtspunten die belang kunnen hebben bij de omgang met ons kind:

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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 bij de
jaarlijkse herziening.
vergeet niet de SIS-kaart mee te brengen bij vertrek op meerdaagse activiteiten

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 :

……………………………………………….

Akkoord voor jaarlijkse herziening van deze fiche
het is raadzaam om deze steekkaart ook voor de aanvang van een kamp te laten nakijken

datum en handtekening van ouder/voogd:…………………………………………………………….
datum en handtekening van ouder/voogd: ……………………………………………………………
bij de overgang naar een oudere leeftijdstak wordt een nieuwe steekkaart opgemaakt

Leiding engageert er zich toe om samen zorg te dragen voor de veiligheid en het welzijn van alle
leden. Bij twijfels of vragen hieromtrent is het absoluut wenselijk dat ouders en leiding contact
met elkaar opnemen.
Wij danken u voor het vertrouwen in Scouts en Gidsen Vlaanderen

