(zomer)

bivak wijzer

BIVAKPERMANENTIE

03-231 07 95

Neem me mee op bivak!

Je vindt alles ook op chiro.be/bivak. Ga zeker een kijkje nemen!

]foto’s: jan van bostraeten[
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WAT VIND JE IN DEZE BIVAKWIJZER?

Extra!

In deze editie van de Bivakwijzer
zit in het midden een extra bijlage
over het Kampcharter! Lees het,
onderteken en motiveer ook je gemeente
en/of bivakeigenaar om zich ervoor
te engageren!
Zie middenkatern en p.22
p. 04

VOORAF
Wat, wanneer? 
Tenten
Bivakplaats check?
Regelgeving en administratie

p. 04
p. 05
p. 05

Spelen in het bos, kampvuur aanvragen, verzekeringen, medische fiches, enz.

Op bivak in het buitenland?
Bikke bikke bik? Hap hap hap!

p. 07
p. 08

Voedselveiligheid, diëten, Goeien BOEF, enz.

Kampvervoer
Bivak en centen
Bivakaangifte
Wie doet wat? (Over VB’s op kamp)
Nuttige nummers

p. 09
p. 10
p. 10
p. 12
p. 14

OP BIVAK

Hoi

OPGELET: JIJ ONTVANGT DEZE INFORMATIE ALS ENIGE VAN JE GROEP!
GEEF ZE, INDIEN NODIG, AAN DE BIVAKVERANTWOORDELIJKE.

GROEPSLEIDER OF GROEPSLEIDSTER
BIVAKVERANTWOORDELIJKE

D

e lucht begint stilaan wat zomers te ruiken, de kinderen kijken
vol spanning uit naar de vakantie. Het bivak, het hoogtepunt
van het jaar, kruipt stiekem dichterbij. Krijg jij ook kriebels in je
buik bij die gedachte? Terecht! Je bent alvast niet alleen. Straks
vertrekken er weer duizenden kinderen en jongeren op bivak en
ook jouw leden kijken vol ongeduld uit naar de leukste periode
van het Chirojaar! Voor het zover is, moeten jullie als leidingsploeg
allicht wel nog heel wat werk verzetten. Deze Bivakwijzer kan jullie
daar zeker bij helpen!

BRENG

In deze Bivakwijzer vind je alle belangrijke informatie op een rijtje.
Je kunt alles ook nog eens rustig nalezen op chiro.be/bivak en
daar vind je bovendien de nodige formulieren. Zorg dat je die
zeker vooraf invult, afdrukt, opstuurt, kopieert, bij je hebt, enz.
➜ De individuele medische steekkaart - opgelet! nieuwe versie!
➜ Bewijs van deelname aan een jeugdwerkinitiatief
➜ Verzekeringsformulieren:
❚ Verzekering tenten, omniumverzekering auto’s
❚ Ongevalsaangifte
❚ Ongevalsaangifte buitenland

BELANGRIJK!

Permanentie!
Veiligheid

p. 15
p. 15

Verkeer, (nood)weer, beestjes, EHBO, alcohol en drugs, enz.

Crisis, wat nu?

p. 18

Stopzetten of niet, crisiscommunicatie, enz.

Bivak: tien dagen een nieuwe thuis

p. 22

Buren, het Kampcharter, versterkte muziek, contact met de eigenaar, enz.

Doen!

p. 23

Iedereen mee op kamp, knisperen, afval, jaarthema, sociale media, bezinnen, enz.

TERUG THUIS
Ouders
Vooruit kijken

p. 26
p. 26

HANDIG
Site, publicaties, enz. 

p. 27

Zorg er zeker voor dat al je leden aangesloten zijn voor je op kamp
vertrekt. Zo zijn ze verzekerd als er iets voorvalt. De nieuwe leden
die nog in hun instapperiode zitten tijdens het bivak zijn ook verzekerd.

OOK BELANGRIJK!

De medische steekkaart is aangepast aan de GDPR-wetgeving.
Gebruik dus zeker dat nieuwe formulier!
Of nog beter: download de Word-versie, download je
ledenlijst uit GAP, en gebruik ‘Afdruk samenvoegen’ om de
contactgegevens van je leden al automatisch in te vullen. Dat
bespaart ouders én jullie werk. Je vindt die Word-versie en wat
meer uitleg op
chiro.be/bivakformulieren.
Een van de GDPR-vereisten is dat je de mensen van wie je
gegevens verzamelt, inlicht over wat jullie daarmee doen en
hoe je de gegevens beveiligt. Bespreek dat nog eens op je
leidingskring, zodat je weet wat je moet antwoorden als ouders
daar vragen over stellen!
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JE BIVAKAANGIFTE IN ORDE!

Zorg dat je in orde bent VOOR 1 JUNI! Zo kunnen we jullie
bij noodgevallen efficiënt bereiken en ondersteunen. Ook
brengen we de gastgemeente al op de hoogte van jullie
komst – in Wallonië is dat verplicht, en anders moet je
dat dus zelf nog regelen. Meer info vind je op
chiro.be/bivakaangifte.

TIPS
➜ Controleer nu al of je bij je keti’s en aspi’s hun eigen mailadres en
gsm-nr al invulde. Indien niet, voeg die info dan toe en zet zeker
het vinkje bij ‘Als standaard gebruiken’.
➜ In de zomer geeft GAP je al de mogelijkheid om je jaarovergang
uit te voeren. Dat is voor groepen die vroeg op kamp gaan en
direct daarna al aan hun volgend werkjaar beginnen. Wacht
met die jaarovergang tot na je kamp! In een afgesloten werkjaar kun je namelijk geen bivakdeelnemers meer inschrijven.
Elk jaar moeten we groepen depanneren die iets te voorbarig
waren. Met die jaarovergang mag je trouwens zelfs wachten tot
je echt aan je inschrijvingen begint – je hebt daarvoor tijd tot 15
oktober.

De Chiro wenst jullie alvast een vlekkeloze voorbereiding en een
geweldig bivak toe! Geniet ervan en denk eraan: je kunt met alle
vragen, bedenkingen of problemen altijd terecht bij het nationaal
secretariaat. We zullen al het mogelijke doen om je verder
te helpen.
Heel veel plezier!

De bivakpermanentie: tijdens de zomer alle dagen van de week dag en nacht bereikbaar in
NOODSITUATIES! 03-231 07 95. Alle bivakinfo vind je op chiro.be/bivak!

NU

Om in orde te zijn, moet je vier dingen doen: je kamp registreren,
het adres toevoegen, de verantwoordelijke inschrijven en die
persoon instellen als contactpersoon.
➜ Surf naar het Groepsadministratieportaal (https://gap.chiro.be)
en klik daar op het tabblad ‘Uitstappen/bivak’.
➜ Staat je kamp al in het lijstje maar zonder vinkje in de kolom
‘Bivak’? Klik op de omschrijving en pas dat aan.
➜ Staat het er nog niet in? Klik dan op de knop ‘Uitstap/bivak toevoegen’. Vul een omschrijving in (bv. Kamp 2017), zet het vinkje
bij ‘bivakaangifte’, en vul begin- en einddatum in. Klik op Bewaren om af te sluiten.
➜ Gaat je groep op binnenlands- en buitenlands kamp? Registreer
dan zeker beide kampen!
➜ Voeg het adres van de kampplaats toe: klik op ‘Bivakplaats ingeven’. Ga je op buitenlands kamp en trek je rond? Vul dan in dat
je een rondreis doet.
➜ De deelnemerslijst is alleen voor je groep, die wordt niet doorgestuurd naar het nationaal secretariaat. Het is wel handig voor
jullie, zodat je een deelnemerslijst kunt downloaden mét alle
contactgegevens, zonder veel extra moeite. Om in orde te zijn
met je bivakaangifte moet je wel zeker de kampverantwoordelijke inschrijven. Dat is de persoon (VB/iemand van de leidingsploeg) die als verantwoordelijke en contactpersoon voor het
kamp fungeert. In veel gevallen is dat je groepsleiding, maar dat
mag ook iemand anders zijn. Ga naar het tabblad ‘Ingeschreven’,
selecteer die persoon en kies bij ‘Acties’ voor ‘Inschrijven voor uitstap/bivak’. Ga daarna naar je deelnemerslijst en klik daar naast
de naam van die persoon op het linkje ‘Instellen als contact’.

Fara Elsen
Aanspreekpunt Bivak
bivak@chiro.be
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Uiteraard zijn die prijzen wel hoger dan
die van een uitleendienst.
■ Hou ook Dubbelpunt in de gaten, bij
Chiro-info vind je soms groepen die hun
tenten te huur aanbieden.

]foto: jan van bostraeten[

VOORAF
Op bivak gaan vraagt de nodige voorbereiding. Naast geweldige programma’s
uitwerken, de inkleding knutselen en de
inschrijvingen regelen, moet je nog aan tal
van andere dingen denken. Niet simpel!
Alles wat je moet weten, vind je hier.

Verhuur je tenten?
■

TENTEN
Tenten bij de uitleendienst
Kampeermateriaal
■ Vergeet je toezeggingsformulier niet!
Zonder krijg je je tenten niet mee.
■ Zorg dat je het vernieuwde uitleenreglement gelezen hebt! Kijk snel op
sociaalcultureel.be/jeugd/uldk voor
alle informatie. Met vragen kun je altijd
terecht bij de uitleendienst zelf of bij
bivak@chiro.be.
■ Tel je tenten en de verschillende onderdelen goed! De uitleendienst laat
je telkens een document ondertekenen
met hoeveel tenten je ophaalt of terugbrengt. Dat document is de basis voor
je factuur en bij conflicten! Laat één
iemand dus alleen maar tellen terwijl je
tenten laadt of lost. Tel ook de kleine
onderdelen zoals haringen, hamers,

■

■

■

raampjes, enz.
Neem voldoende mensen mee als je
de tenten gaat afhalen en terugbrengen. Het minimumaantal personen
staat vermeld op het toezeggingsformulier. De ULDK kan boetes aanrekenen
als jullie met te weinig opdagen. Ook
wanneer je tenten hebt gekregen van
Defensie moet je met voldoende mensen aanwezig zijn om ze af te halen!
Ook deze zomer zullen er controles
gebeuren, voornamelijk om te kijken of
de ontleende tenten wel echt gebruikt
worden: je tenten moeten opgesteld zijn
en juist gebruikt worden. Die tenten zijn
slaapgelegenheid, er moeten dus bedden in staan.
Voorkom een boete en help andere
groepen uit de nood: annuleer je
teveel aan tenten! Voor 1 juni kan dat
kosteloos. Elk jaar kunnen nog een
20-tal groepen geholpen worden door
de annuleringen van andere. Als jullie
tenten kregen van Defensie of ergens
anders huurden en je hebt die niet nodig, of niet zoveel, annuleer die dan ook.
Zorg ervoor dat de juiste persoon de
juiste formulieren krijgt! De ULDK heeft
maar één contactpersoon per groep: degene die de aanvraag deed. Zorg er dus

WAT, WANNEER?

zeker voor dat jullie de juiste persoon
doorgeven. Zo zijn jullie op tijd op de
hoogte als er dingen zouden wijzigen.
Ga je samen met de meisjes-/jongensgroep op kamp? Komt de gemeente
van verschillende groepen tenten ophalen? Dat kan allemaal! Je kunt heel
gemakkelijk je tenten samen afhalen of
terugbrengen. Informeer even bij de
ULDK om te horen wanneer jullie best
komen zodat jullie tenten ter beschikking zijn.

Help, wij hebben
geen tenten voor ons bivak!
Geen paniek! Er zijn nog mogelijkheden:
■ Informeer via de jeugdraad bij
(jeugd)verenigingen uit de buurt of je
tenten kunt lenen. Het is altijd handiger
om ze daar op te halen dan het hele
land door te moeten rijden voor twee of
drie tenten.
■ Kijk even na op chiro.be/indebuurt of er
geen Chirogroepen zijn die je kunnen
helpen.
■ Ga op zoek naar tenten bij verhuurbedrijven. T-Eventrent Is zo’n organisatie.

Laat het ons en andere groepen weten!
Registreer je op chiro.be/indebuurt. Zo kun
je andere groepen helpen én kan je groep
wat meer verhuren. Twee vliegen in één
klap!

Verzekering tenten op bivak
Als je tenten huurt van Defensie ben je
verplicht om ze te verzekeren! Je moet het
bewijs daarvan meenemen naar de kazerne
voor je de tenten mee krijgt. Bij tenten van
de uitleendienst of van een andere groep
is het niet verplicht maar wel zeker aan te
raden om ze te verzekeren. Bij een spel of
slecht weer kun je snel schade oplopen, en
daar krijg je na je bivak de rekening voor
gepresenteerd. Elk jaar zijn er groepen met
brand- of stormschade die een of meerdere
tenten moeten terugbetalen aan de eigenaar. En tenten zijn niet goedkoop, dus
vaak gaat het daarbij om hoge bedragen.
Je kunt nu online een verzekering afsluiten bij de Chiro voor tenten die je huurt.
Meer informatie over de risico’s, de opties
van de verzekering en de tarieven vind je
op chiro.be/tenten-verzekeren.

Vertrek op je gemak
op bivak: met een
goed huurcontract op zak
Elke zomer zijn er groepen die discussies
hebben met de bivakeigenaar over al dan
niet gemaakte afspraken. Bij problemen
val je altijd terug op het huurcontract. Zorg
dus dat je een degelijk exemplaar in je
handen hebt.
Enkele tips voor volgend jaar:
■ Stel ALTIJD een schriftelijke huurovereenkomst op, ook voor een gewone
weide.
■ Een degelijk huurcontract vermeldt minstens de datums, de prijs, en de rechten
en plichten van beide partijen.
■ Ook handig om te weten is wat je als
groep verplicht bent als je annuleert,
hoeveel de energiekosten bedragen,
enz.
■ Onderteken nooit een contract voor je
de bivakplaats gezien hebt!
■ Gebruik eventueel het modelhuurcontract op chiro.be/kampplaats-zoeken om
je bivakplaats vast te leggen. Daar vind
je ook modelcontracten in het Frans en
het Duits.
Vragen kun je stellen via bivak@chiro.be.

Plaatsbezoek
Om helemaal goed voorbereid te zijn, ga
je best vooraf nog eens op bezoek op je
bivakplaats. Via internet zag je misschien al
foto’s, of de leidingsploeg die de locatie enkele jaren geleden boekte, heeft de locatie
ooit bezocht. Maar echt inschatten hoe de
bivakplaats eruitziet, is op die manier niet
gemakkelijk. Voldoet de locatie aan wat je

in gedachten hebt? Kunnen al je activiteiten er doorgaan? Moet je misschien zelf
nog wat extra stoelen meebrengen? Hoe
zit de buurt in elkaar en waarmee moet je
rekening houden? Dat kun je allemaal ter
plaatse uitzoeken.
En als je er dan toch bent, doe ineens nog
eens een klapke met de eigenaar. Zo heb je
elkaar al eens gezien en kun je meteen op
goede voet aan het kamp beginnen. Een
aanrader!

REGELGEVING EN
ADMINISTRATIE
Eikes, bakkes! Helaas, maar het moet ...

Meldingsplicht kampen in
Wallonië
Als je op kamp gaat in Wallonië moet je de
gastgemeente op de hoogte brengen dat
jullie een kamp organiseren op hun grondgebied. Het enige wat je hiervoor moet
doen is, op tijd je bivakaangifte regelen
in GAP (zie p. 3). Dat betekent dat je minstens de periode en het adres invult, en dat
je aangeeft wie jullie kampverantwoordelijke is. Chirojeugd Vlaanderen brengt immers
alle kampregistraties voor jullie in orde!
Graag gedaan!

Geen bivak zonder kampvuur
Geen kamp zonder kampvuur. Een paar
basisregels zorgen ervoor dat je het veilig
houdt.
De basisregels vind je op
opkamp.be/dossier-kampvuur.

Vergeet je aanvraag niet!
Vuur maken in of vlak bij een bos (binnen
een straal van 25 meter) is in Vlaanderen bij
wet verboden. Vroeger was dat 100 meter.

1 juni bivakaangifte

Ga op bezoek op de
bivakplaats

APRIL

Doe volgend jaar zo snel mogelijk jullie
aanvraag bij de uitleendienst. Dat kan
vanaf 5 november 2018 en het kan enkel
nog digitaal. Maar voordat je een nieuwe
aanvraag kunt doen, moet je oude factuur
eerst betaald zijn. Die komt aan bij de
persoon die de aanvraag van zomer 2017
deed. Niet vergeten dus!

BIVAKPLAATS
CHECK?

Op bivak! Eindelijk.

MEI

JUNI

pcharter op!
Stuur je ondertekend Kam
or het
1 mei aanvraag vo
ssen
bo
lse
aa
(Zie middenkatern.)
W
in
n
spele
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35 dagen op voorhand
aanvraag vuur en
spelen in het bos

JULI

Geniet ervan!

AUGUSTUS

Bivakplaats zomer 2019
check?

Betaal zeker jullie factuur van
de tenten die je uitleende.
Zo niet? Geen tenten
volgende zomer.

SEPTEMBER

OKTOBER

Zorg ervoor dat je van
iedereen een ingevulde
medische fiche hebt

NOVEMBER
5 november 2018:
tenten aanvragen
zomer 2019
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Spelen in de bossen
Je kunt vrij spelen in de Vlaamse bossen in de aangeduide speelzones . Op
opkamp.be/toelating-aanvragen-vlaanderen kun je heel gemakkelijk kijken waar
er speelzones liggen in de buurt van je
kampplaats. Je kunt er ook meteen tochten
uitstippelen en je vindt er de toegankelijke speel- en sportplekken, jeugdlokalen,
kampplaatsen en nog veel meer. Zijn er
geen speelzones in de buurt, dan moet je
toestemming vragen, en ook best 35 dagen
op voorhand. Dat kan vlot via opkamp.be/
toelating-aanvragen-vlaanderen.
Ga je in Wallonië op bivak? Dan moet je
aanvraag al wat eerder binnen. Probeer dat
voor 1 mei te doen. Waar je een toelating
moet vragen, hangt af van waar je juist op
bivak gaat. Volg het stappenplan dat je
vindt op opkamp.be/toelatingen-wallonie.

Bivakverzekeringen:
chiro.be/verzekeringen
Hoe zeggen ze dat ook weer? Een
verzekerde mens is er twee waard?
■ Extra aansluitingen: zorg dat elk lid
aangesloten is voor jullie op bivak
vertrekken. Dat kan via het GAP:
https://gap.chiro.be. Zo is iedereen
verzekerd voor elke snee of breuk die ze
op bivak oplopen!
■ Een tijdelijke omniumverzekering voor
de auto’s kun je in orde brengen op
chiro.be/omnium.
■ De ongevallenaangifteformulieren voor
binnen- en buitenland vind je op
chiro.be/verzekeringen. Print er genoeg
af, je wilt niet zonder vallen.

VRIJWILLIGE MEDEWERKERS
VOORTAAN OOK GRATIS VERZEKERD
IN BASISPAKKET!
Sinds twee jaar zijn ook vrijwillige
medewerkers verzekerd zoals alle
aangesloten leden. Hiermee komt onze
verzekeraar tegemoet aan een veelvoorkomende vraag om vrijwillige medewerkers ook te verzekeren voor burgerlijke
aansprakelijkheid (BA), ongevallen en
rechtsbijstand.
Onder vrijwillige medewerkers of vrijwilligers in opdracht wordt het volgende
verstaan. Het gaat om mensen die zonder vergoeding ‘een werkzaamheid ten
voordele van Chiro uitvoeren’.
Mensen die tot de groep van vrijwillige
medewerkers behoren, zijn kookouders,
mensen die voor het bivak tenten komen opstellen of nadien weer afbreken,
oud-leiding die op kamp klusjes doet,
enz. In de verzekering zit ook een dagvergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid van € 46,80 per dag.
Voor deze verzekering hoef je vooraf
geen aangifte te doen. Wel is het raadzaam om zelf een lijst bij te houden
van mensen die je wilt inschakelen. Dat
maakt dat er achteraf geen twijfel kan
zijn aan het feit dat die mensen daadwerkelijk meegewerkt hebben. Je moet
die lijst niet doorsturen, noch naar Chirojeugd Vlaanderen, noch naar IC Verzekeringen in Hasselt.

ONGEVALSAANGIFTES ONLINE GRAAG
We willen jullie ook nog eens extra vragen
om alle ongevalsaangiftes voortaan online
te doen. We zijn ondertussen zo ver dat
85 % van onze groepen dat doen, we streven nu naar 100 %. Op die manier kan de
verzekering ook efficiënter werken.
Een aangifte doe je best zo vlug mogelijk,
maar dat mag ook na de bivakperiode gebeuren. Het kan immers zijn dat je ergens
op bivak bent waar je geen verbinding kunt
maken. Je hebt een redelijke tijd om de
aangifte te doen.
Het is ook niet zo dat het medisch attest
dat de dokter invult bij je raadpleging per
se direct mee verstuurd moet worden. Je
mag eerst een aangifte doen en pas nadien
het document uploaden. Het is wel belangrijk dat het document er uiteindelijk komt,

6

want dat is de bevestiging van de dokter
dat er inderdaad een ongeval gebeurd is.

Medische fiches
Zorg ervoor dat je van elk lid
en iedereen van de leiding
een medische fiche op zak hebt.
Dat is je leidraad voor als iemand ziek
wordt of er een ongeval gebeurt. Bewaar
alle medische fiches samen op een veilige
plek (niet digitaal, want dat mag alleen als
je daarvoor toestemming hebt van de Privacycommissie). Zo kun je er meteen aan
wanneer nodig. Neem de fiches op voorhand allemaal door. Zo krijg je zicht op wie
welke medicatie moet nemen, wie waar
allergisch voor is en of de kookploeg rekening moet houden met diëten, allergieën,
enzovoort. Moet je naar het ziekenhuis of
de dokter, neem dan zeker de medische
fiche van de zieke of gewonde mee!
Je vindt een invulfiche in deze zending of
digitaal op chiro.be/bivakformulieren.
Opgelet: in het kader van de GDPR, de Europese privacywetgeving, moeten ouders
je uitdrukkelijk toestemming geven om de
gegevens te verwerken. Daarnaast moet je
hen duidelijk informeren over wat je met
die gegevens doet, hoe lang je ze bijhoudt
en hoe je ervoor zorgt dat alleen de leiding
eraan kan. De nieuwe medische fiches zijn
daar grotendeels aan aangepast, maar hou
er rekening mee dat ouders er vragen over
kunnen stellen.
Wat heb je dus nodig om in orde te zijn op
kamp?
■ Voor kinderen ouder dan twaalf jaar:
identiteitskaart + voor de zekerheid een
klevertje van de mutualiteit (met rijksregisternummer erop)
■ Voor kinderen jonger dan twaalf jaar:
ISI+-kaart en een klever van de mutualiteit (met rijksregisternummer erop)
Als de apotheker het kind niet kan identificeren, zul je de medicatie mee krijgen maar
dan moet je wel de volle prijs betalen en
je krijgt een attest mee naar huis. Met dat
attest kan het ziekenfonds achteraf toch
nog een terugbetaling regelen.
Ga je op kamp naar het buitenland? Dan
moet elke deelnemer een Europese ziekteverzekeringkaart aanvragen bij zijn of haar
ziekenfonds.

OP BIVAK NAAR HET
BUITENLAND?
Gaan jullie deze zomer op buitenlands
kamp of op Roundabout (= uitwisseling
met een andere jeugdbeweging in het
buitenland)? Een heel avontuur! Het vraagt
voorbereiding, maar al dat werk geeft een
supergrote voldoening. Vragen over een
buitenlandskamp? Mail naar
bivak@chiro.be of jeugd@wegwijzer.be.
Kijk op chiro.be/buitenlands-kamp-organiseren voor meer tips en info! Belangrijk:
■ Zorg dat je ongevalsaangiften voor
het buitenland bij je hebt.
■ Voor elk minderjarig lid heb je toestemming nodig van de ouders om het mee
te nemen naar het buitenland. Formulieren hiervoor vind je op chiro.be/alle-bivakformulieren.
■ Zorg ervoor dat iedereen een Europese
ziekteverzekeringskaart bij zich heeft.
Elk lid en iedereen van de leiding moet
dat zelf aanvragen bij zijn of haar ziekenfonds.
■ Heb je een klein woordenboekje bij met
de basiszinnen? En heb je de plaatselijke
wetten of gebruiken nagekeken? (bv.
over wildkamperen, openingsuren, enz.)
■ Het is altijd handig om een kopie van de
belangrijkste documenten bij te hebben
of digitaal in je mailbox te hebben zitten.
■ Zorg dat je nuttige telefoonnummers
bij je hebt voor de regio waar je naartoe
trekt.
■ Als jullie op uitwisseling gaan naar het
buitenland, vergeet dan zeker niet je
subsidies aan te vragen!
Vragen over buitenlands kamp, uitwisseling
en bijbehorende subsidies? Spelen jullie
met het idee om volgend jaar op buitenlands bivak of om met je keti’s of aspi’s op
Roundabout te gaan? Mail naar internationaal@chiro.be en we helpen je graag
verder!

]foto: chiro lore[

Voor een kampvuur kan je wel een uitzondering krijgen, maar dan moet je minstens
35 dagen voor je bivak een toelating
aanvragen bij het Agentschap voor Natuur
en Bos. Dat kan heel gemakkelijk online
via opkamp.be/kampvuur-maken. Vraag
ook zeker na in je kampgemeente (vooral
in Oostkantons en in Wallonië) en bij de
kampeigenaar wat de regelgeving is, want
die kan toch strenger zijn dan de 25 meterregel.
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Bederf je zomerkamp niet!
Een voedselvergiftiging op bivak, je mag er
niet aan denken! Gelukkig kun je dat gemakkelijk vermijden. Raadpleeg de belangrijkste tips & tricks op opkamp.be/voedselveiligheid. Meer informatie of bijkomend
materiaal kun je verkrijgen door te mailen
naar info@favv.be of te telefoneren naar het
gratis nummer 0800-13 550.

Koken voor iedereen!
Leiding en leden kunnen een bepaald dieet
volgen. Dat is soms om medische redenen,
soms vanuit een overtuiging. Probeer hier
in de mate van het mogelijke rekening mee
te houden, we gaan ervoor dat iedereen
mee kan op kamp en het zou jammer zijn
dat een dieet hier spelbreker is.

ENKELE TIPS!
■ Op voorhand in dialoog gaan is cruciaal.
Doe dat op tijd, ga in gesprek met het
lid en/of de ouders. Zo vermijd je dat de
ouders ineens horen dat een bepaald
dieet een probleem vormt of dat de
kookploeg onvoorbereid iets extra’s
moet voorzien.
■ Streef ernaar dat de inspanningen verdeeld zijn: ouders, leden, kookploeg,
enz. Ga als kookploeg op zoek naar wat
de mogelijkheden zijn. Maar vraag aan
ouders bijvoorbeeld al om suggesties
voor hoe je een bepaald menu kan aanpassen zonder al te grote inspanningen.
Zij zijn immers experten.
■ Voorzie een volwaardig alternatief. Dus
niet telkens een gekookt ei in plaats van
kikkererwten of het hele kamp dezelfde
soort vleesvervanger voor iemand die
vegetariër is.
■ Probeer verschillende menu’s samen in
één gerecht te krijgen. Dat zorgt ervoor
dat het haalbaarder wordt voor een
kookploeg (bv. je kunt halal koken als je
vegetarisch of enkel met vis kookt).
■ Voorzie een dag veggie voor iedereen.
Dat betekent al één dag minder aparte
gerechten koken. ;-)

Het ene dieet kost al wat meer dan een
ander. Maar ook vlees kost bijvoorbeeld
een hoop geld. Net als voor andere
kosten op kamp gaan we uit van het
solidariteitsprincipe: iedereen betaalt mee.
Voor EHBO vraag je toch ook geen aparte
bijdrage voor de kinderen die veel pleisters
gebruikt hebben op kamp?
Is het evenwicht toch echt zoek? Dan kun
je met de kookploeg en de ouders bekijken
wat er mogelijk is. Kunnen de ouders een
deel van de specifieke ingrediënten zelf
voorzien?

GOEIEN BOEF
Vraag aan je kookploeg om
het eens op een andere manier te doen. Waarom niet
eens gaan voor ‘Goeien BOEF’ op bivak?
Bewust, Origineel en Ecologisch Fretten!
Samen met de andere jeugdbewegingen
maken we daar dit jaar wat extra reclame
voor. Surf naar opkamp.be/nieuws/goeien-boef en lees het Goeien BOEF-kookboekje eens door. Bezorg de link aan je
kookploeg en zorg er zo voor dat ze massa’s
inspiratie krijgen om op een goede manier
aan de slag gaan met het kampmenu. En
weet dat het niet alleen blijft bij anders
koken. Wat doen jullie met je afval? En waar
doen jullie je inkopen? Alle tips en tricks
hiervoor vind je het kookboekje!

]foto: chiro stam, peter corens[

Eten op bivak, je kunt niet zonder! Maar
toch is het niet vanzelfsprekend. Een goede
kookploeg heb je heel waarschijnlijk al kunnen strikken, maar dat wil nog niet zeggen
dat het eten zomaar op tafel komt. Geef
deze info zeker door aan je kookploeg!

KAMPVERVOER

WAT DAN MET DE EVENTUELE EXTRA
KOSTPRIJS?

Busje komt zo!
Net als vorig jaar kunnen jeugdverenigingen die deze zomervakantie op kamp of
bivak gaan, gebruikmaken van een verminderd tarief bij De Lijn om op hun bestemming te geraken.
Wat zijn de opties?

Zin in nog meer inspiratie? Hou dan zeker
de Facebookpagina van Chirojeugd Vlaanderen in de gaten. Tegen de zomer zetten
we namelijk elke week een ander recept in
de kijker!

GROENTEN, FRUIT EN PATATTEN: RECHTSTREEKS VAN BIJ DE BOER!
Een tip: sleur je voorraad aardappelen,
groenten en fruit niet van thuis mee en
hou meer plaats over in de vrachtwagen
voor leukere spullen! Kijk vooraf op rechtvanbijdeboer.be voor de adressen van de
land- en tuinbouwers in de buurt van je
bivakplaats. Beter voor het milieu, minder
verpakking, en vaak zelfs goedkoper dan
in de winkel. Sommige boeren staan ook
open voor een boerderijbezoek (leuk met
de ribbels of speelclubbers) of laten de
rakwi’s zelf de kersen plukken. Op zoek naar
lekkere recepten voor die groenten van bij
de boer? Ook die vind je op de site.
]foto: chiro broechem, katrien guetens[

BIKKE BIKKE BIK.
HAP, HAP, HAP!

TIP: In de receptendatabank van Mediaraven vind je heel wat interessante
recepten voor de bivakkeuken. Je kunt ook
zelf recepten toevoegen en je vindt er zelfs
kant-en-klare kampmenu’s!
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■ Je kunt gebruikmaken 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).
■ Of je kunt voor de periode van 1 juli tot
31 augustus 2018 een versterkingsrit
aanvragen voor datzelfde tarief
(€ 1,30 p.p.)
De kleine lettertjes hierbij:
➜ Een versterkingsrit aanvragen kan alleen voor uitstappen die niet met het
gewone openbaar vervoer mogelijk
zijn (bv. vaste lijn of treinrit). Bijvoorbeeld omdat je groep te groot is of
omdat er geen bestaande verbinding
is, dus.
➜ Je rit mag maximaal 50 km lang zijn,
tussen twee bushaltes op Vlaams
grondgebied. Zo kun je bijvoorbeeld
een versterkingsrit aanvragen van
het treinstation naar de bushalte het
dichtst bij je kampterrein.
➜ Versterkingsritten moeten minstens
één maand op voorhand aangevraagd worden.
TIP: Je kunt een versterkingsrit aanvragen
om je kampbestemming te bereiken, maar
ook om een daguitstap te doen met vertrek
aan de kampplaats.

Jammer genoeg zijn er heel wat kampplaatsen zonder bushalte in de buurt.
Enkele bivakplaatsen kregen daarom een
tijdelijke bushalte toegewezen. De bivakeigenaars van die kampplaatsen zullen de
groepen die bij hen op kamp komen hiervan op de hoogte brengen.
Een versterkingsrit aanvragen doe je vanaf
15 maart via de website van De Lijn.
Voor meer informatie kun je terecht op
delijn.be/opkamp.

Met de trein naar ...
Wist je dat er vier kinderen (jonger dan
twaalf jaar) gratis meereizen met elke betalende reiziger van twaalf jaar of ouder? Dat
gratis vervoer geldt voor reizen tussen twee
Belgische stations, in treinen van het binnenlands verkeer en zonder uurbeperking.
Wil je eropuit met een groep van meer dan
vijftien personen? Dan kun je gebruikmaken van het groepstarief van de NMBS. Hou
er rekening mee dat je altijd genoeg op
voorhand moet reserveren. Dat is gratis, en
het kan op nmbs.be (online aanvraagformulier).
Bijkomende informatie en andere speciale
formules vind je via de website van de
NMBS: belgianrail.be/nl/biljetten-abonnementen/groepen/grote-groepen/groepsreizen.aspx.

Auto’s
Op kamp gaan brengt vaak een hoop auto’s
op de baan, denk maar aan de eventuele
bezoekdag. Dat is niet zo ecologisch en helaas ook niet zo aangenaam voor de buurt
waar jullie op kamp gaan. Probeer ouders
dus te motiveren om te carpoolen! Leuk,
gezellig en beter voor het milieu!
Er bestaan erg veel mogelijkheden om
carpoolen te vergemakkelijken. De website
groupcarpool.com/new is bijvoorbeeld
nuttig. Je kunt er een event aanmaken
(bijvoorbeeld Bezoekdag Chiro Huppeldepup) en de link delen met ouders of medeleiding. Zij kunnen dan aangeven wie er
kan rijden en hoeveel volk er mee kan, en
anderen kunnen registreren dat ze graag
meerijden. Handig!

BIVAK EN CENTEN
Een begroting?
Op bivak gaan kost geld en je moet opletten dat je niet te veel uitgeeft. Het is niet
eenvoudig om een begroting te maken,
maar het kan er wel voor zorgen dat je bivak niet (te) verlieslatend wordt. Het maakt
het gemakkelijk om te zien of je de kosten
zal kunnen dekken met het kampgeld dat
de ouders betalen en met je kas, die je in
de loop van het jaar gespekt hebt.
Hou tijdens het kamp de kosten goed bij.
Hierdoor kun je eventueel je plannen nog
wat bijsturen om toch binnen je budget te
blijven. En je kunt voor het volgende jaar
een betere begroting maken op basis van
die gegevens.

Bivak, wakostda?
Je probeert de kostprijs
van het kamp altijd zo
laag mogelijk te houden. Toch is het voor
sommige ouders zelfs
dan niet evident om
hun kinderen mee op
kamp te sturen.
Maak daarom duidelijke afspraken met
de leidingsploeg over betalingen. Wat kan
jullie kas aan? Hoe wil je gezinnen helpen
zonder dat het opvalt voor de anderen?
Wat kun je doen, rekening houdend met je
huidige leden? Zorg dat de beslissing gedragen wordt door de hele leidingsploeg.
Wat je ook beslist om te doen, laat het
aan alle ouders weten en niet alleen aan
de ouders van wie je vermoedt dat ze het
kunnen gebruiken. Zorg dat alle ouders
weten waar of bij wie ze terechtkunnen als
ze info willen over betalingsmogelijkheden
(bv. afbetaling, sparen voor het kamp of
een verminderde prijs).
Bespreek de mogelijkheden ook op een
discrete manier, bijvoorbeeld tijdens een
huisbezoek. Maak afspraken met de ouders:
wat kunnen ze betalen en wat niet? Hou
rekening met hun eergevoel: mensen in
armoede willen ook hun deel van de kost
kunnen betalen.
Bepaal samen een haalbare prijs en hou
daarbij ook rekening met zakgeld dat misschien nodig is op kamp, en de aankoop
van kampmateriaal. Misschien kun je een
slaapzak of een veldbed uitlenen?
Kan je kas niet bijpassen voor de leden die
het nodig hebben, dan kunnen we vanuit
het Solidariteitsfonds helpen. Voor meer
info en het aanvraagformulier kun je te-
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recht op chiro.be/solidariteitsfonds .
Of wil je een centje bijdragen? Wil je graag
een andere groep helpen met de toevallige
winst van jullie kamp? Dat kan! Zorg ervoor
dat iedereen mee op kamp kan en geef
met je Chirogroep wat geld aan het Solidariteitsfonds. Storten kan op BE10 7895
1157 6604. Meer info op chiro.be/solidariteitsfonds.

Het kamp goedkoper
maken voor de ouders
Er zijn twee opties.
Ouders van kinderen die jonger zijn dan
twaalf jaar kunnen de kosten voor een
bivak van hun belastingen aftrekken. Daarvoor hebben ze een fiscaal attest nodig.
Het is de taak van de gemeente – meestal
de jeugddienst – om de nodige attesten
aan de jeugdbewegingen te bezorgen.
Je moet die attesten dus niet zelf maken, maar wel zelf invullen. Informeer
je bij de jeugddienst hoe dat in jouw
gemeente gebeurt !
De tweede optie zijn de mutualiteiten. Erg veel mutualiteiten betalen een deel van het kamp terug.
Hoeveel en wat er daarvoor moet
gebeuren, verschilt. Daarom maakten wij
voor jullie een overzichtje: chiro.be/bivakof-lidgeld. Omdat bijna elke organisatie
hiervoor een eigen formulier had, maakten
we afspraken. Je kunt gebruikmaken van
het algemene bewijs van deelname aan
een jeugdwerkinitiatief en dat meegeven
met de leden. Dat bewijs vind je op
chiro.be en ook in deze bivakzending.

]foto: chiro broechem, katrien guetens[

De Lijn bekijkt voor elke aanvraag:
■ Of er eventueel een oplossing gevonden
kan worden met behulp van het gewone openbaar vervoer.
■ Of er een voertuig en chauffeur beschikbaar zijn om de versterkingsrit uit
te voeren (op drukke momenten zoals
tijdens Rock Werchter kan je aanvraag
mogelijk geweigerd worden).

TIP: vul het algemene deel in, kopieer dat
voor het aantal leden en vul dan per lid de
laatste persoonlijke gegevens in.

BIVAKAANGIFTE
Via het groepsadministratieportaal
(https://gap.chiro.be) kun je alle bivakgegevens doorgeven. We hebben minstens de
periode en het adres nodig, en we moeten
weten wie de eindverantwoordelijke is
tijdens het kamp. Vul dat zeker voor 1 juni
in! Zo kunnen we jullie bij noodgevallen
efficiënt bereiken en ondersteunen. Meer
info vind je op chiro.be/bivakaangifte en
op p.3 van deze bivakwijzer.
Als je op kamp gaat in Wallonië, moet je
de gastgemeente ervan op de hoogte
brengen dat jullie een kamp organiseren
op hun grondgebied. Als je op tijd die
bivakgegevens invult, regelt de Chiro die
melding voor jou.
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de VB en een keer voor de leidingsploeg. Vraag aan de VB
om op de onderstaande vragen te antwoorden hoe hij of
M
zij zichzelf ziet op kamp. Vul de vragenlijst ook in op de
O
GR
O EP SLEIDIN GSC
In de volle voorbereidingen van het kamp kunnen er misleidingskring met alle leiding. Nadien leg je beide antschien al wat extra vragen opduiken over je leidingsploeg
woordbladen naast elkaar en kun je vergelijken. Dat kan
of de VB’s van je groep. Heb je een VB en weet je niet goed welke
de start zijn van een gesprek over de rol van jullie VB op bivak.
taken hij of zij kan opnemen op kamp? Dan is de onderstaande lijst
Tip: Je kunt deze lijst nog aanpassen naar jullie werking.
een handig hulpmiddel! Print deze lijst twee keer af: een keer voor

OMSCHRIJVING

]foto: dries vaes[

WIE DOET WAT?

NEE

Contact houden met de eigenaar, politie, gemeente, brandweer
Boswachter, regeling kampvuur, enz.
Zorgen voor EHBO
Postkaartjes verkopen
Gaan winkelen op bivak
De leidingskring volgen
Meespelen met de afdelingen
Fotograaf van dienst zijn
Met zieken/gewonden naar dokter of ziekenhuis gaan
Chauffeur van dienst zijn
De algemene veiligheidscoördinator zijn
Af en toe verhaaltjes voorlezen voor een afdeling
Troostende en zorgende ouderfiguur zijn voor de leden
Luisterend oor zijn voor leiding
De baas zijn op bivak
Een deel van de leidingsploeg zijn
Zich neerleggen bij wat de leidingsploeg beslist
De opruimer van de kampplaats zijn
Informeren naar de openingsuren van het zwembad, enz.

SLUIT JE BIVAKZOMER AF
MET EEN GROOTS LEIDINGSEVENEMENT

Het tijdschema in het oog houden (eten, opstaan, enz.)
Controleren op orde en netheid
Schouderklopjes uitdelen
Mee de kampplaats vastleggen
Mee op planningsweekend voor het bivak gaan
De kookploeg mee samenstellen
Mee het thema uitwerken
De klusjesman/-vrouw zijn op bivak
Mee evalueren
Zorgen voor bezinning/duiding
Ingrijpen bij onhandelbare leden

GROOT CHIRO-EVENEMENT VOOR LEIDING

ELKE REGIO Z’N CONCEPT

Jullie runnen de grootste jeugdbeweging van België met 16 377
leiders, leidsters en VB’s. Het is hoog tijd om jullie samen te brengen. Gooi je smartphone even opzij en ervaar in real life hoe luid
en gedreven Chiroleiding samen is. Ambriage is een veelzijdig
evenement, alleen voor leiding. We lanceren het jaarthema, zingen
Chiroklassiekers en gaan los op de beste beats van het moment.

Kom naar een van de vier grote Chiro-evenementen in jouw buurt.
Elke regio heeft z’n eigen concept: beleef een zalig Chirofestival,
speel een episch massaspel of geniet van een gezellige camping
met alleen maar leiding. De basisingrediënten zijn overal gelijk: we
komen massaal samen in Chirokleren, krijsen “C-H-I-R-O” en bouwen een indrukwekkend Chirofeest. Het begint hier. Mis het niet!

ìZO INDRUKWEKKEND OM TE ZIEN HOEVEEL
MENSEN MET CHIRO BEZIG ZIJN!î

îCOME TOGETHER, RIGHT NOW.î
(JOHN LENNON)

Mag enkel mee om ten dienste te staan voor iedereen
Tien dagen mee op bivak gaan
...
...
...

RESERVEER TICKETS OP WWW.AMBRIAGE.BE
Limburg: 1 september in Genk | KABLAM (Kempen, Antwerpen, Brussel, Leuven en Mechelen): 8 september in Aarschot
Oost-Vlaanderen: 15 september in Melle | West-Vlaanderen: 15 september in Blankenberge

Ervaar je zelf een aantal moeilijkheden omtrent je rol als groepsleiding? Geen probleem!
Je kunt altijd te rade bij de Groepsleidingscommissie. Je kunt hen bereiken via groepsleiding@chiro.be.
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NUTTIGE NUMMERS

BIVAKPERMANENTIE:
Chirojeugd Vlaanderen
03-231 07 95

Zorg ervoor dat je altijd de nuttige telefoonnummers en
adressen bij de hand hebt. Vul ze hier in en hang het blad
ergens duidelijk in het zicht op in je tent of lokaal.

WAT IS DAT?

! Dit nummer is zeven dagen op zeven,
24 uur per dag bereikbaar. Buiten de
kantooruren kom je terecht op een
voicemail. Spreek je boodschap in. Is het
dringend? Dan bellen we je binnen de
vijf minuten terug.

Chiro

Tandartsen van wacht:
0903-399 69

Plaatselijk politiekantoor
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Charter, het lijkt een duur woord voor gewoon een hoop afspraken. Dat is het misschien ook wel, maar de afspraken in dit charter zijn van cruciaal belang. We gaan met
z’n allen elk jaar op kamp. Dat betekent dat elke zomer zo’n kwart miljoen kinderen en
jongeren even ergens anders neerstrijken. Sommige dorpen in België verdubbelen of
verdrievoudigen tijdens de zomerperiode zo in aantal inwoners. Dat vraagt wat afspraken. Gemeenten voelen namelijk de druk en willen alles in zo goed mogelijke banen
leiden, maar bedenken daarvoor een hoop (onnodige) regels. En ook de kampuitbater
wil dat alles zo vlot mogelijk verloopt zonder dat hij of zij zich telkens moet verantwoorden bij buren en politie. Ook van daar kunnen er dus een hoop regels komen, of misschien komt hij of zij zich weleens moeien in de plannen van jullie kamp. En dat botst af
en toe!
Jammer! Want ze bedoelen het allemaal goed, en jullie die op kamp gaan al zeker.
Maar we moeten eerlijk zijn: het is niet nodig om de hele tijd versterkte muziek door de
boxen te jagen en we zijn niet altijd even netjes als we onze bivakplaats achterlaten.
“Ja maar ... dat hoort er toch allemaal wat bij?!” Klopt, maar als we ons allemaal net dat
tikkeltje bewuster worden van onze omgeving en wat meer rekening houden met elkaar, dan zou er al heel wat druk van de ketel gehaald worden.
Want er staat inderdaad druk op de ketel ‘op kamp gaan’. Regels nemen soms zo de
bovenhand dat het echt niet meer eenvoudig is om op kamp te gaan. De hoop administratie dikt aan en de sancties zijn soms ook niet mals. En dat is jammer! Want wie wil er
nu niet dat de speelclubbers van nu later ook gewoon op kamp kunnen vertrekken met
nieuwe kleine speelclubbers?
Chirojeugd Vlaanderen wil dat alvast zéker! Daarom werkten we samen met de andere
koepels van jeugdbewegingen, uitbaters en gemeenten aan een charter. Elk van de drie
partijen heeft hierin een rol op te nemen, dus ook wij.
Wat vragen we van wie? Elke partij kreeg een tienpuntenplan mee. Je kunt het – net als
het uitgebreide charter – lezen op chiro.be/kampcharter. Hier alvast enkele voorbeelden!

gemeenten

uitbaters

➜ We vragen aan
➜ De kampuitbater
ten om voor een
een
gem
de
is de expert van de buurt. We vragen
gen en
duidelijk onthaalbeleid te zor
hem of haar dan ook om die rol op te
en op
heff
te
aks
om geen toeristent
nemen en jullie te tonen waar er in de
hen om
we
gen
vra
Ook
.
pen
jeugdkam
bossen gespeeld kan worden, wat de
kamp op
e
niet te veel gegevens van julli
gevoeligheden in de buurt zijn en waar
vragen we
n,
doe
wél
te vragen. Als ze dat
je terechtkunt om te
om dat in overleg te
gaan zwemmen, een
doen met de uitbater
kampvuur te houden,
zodat jullie geen
➜ Jullie duiden
enz.. We vragen hem
bele administratie
dub
één persoon aan als
of haar ook om als
aanspreekpunt vo
moeten doen.
or uitbater en
tussenpersoon tussen
gemeente om zo
de communicatie
jullie en de gemeente te
te
verbeteren. Een co
nstructieve houding
functioneren.
is hierbij zeer belan
grijk. We zorgen
voor een goed prog
ramma tijdens
onze kampen (uite
raard), proberen
ons afval goed te
sorteren en gaan
op een verantwoor
de manier om met
alcohol. (De ande
re punten kun je op
de achterkant van
de brief lezen – zie
verder.)

groepen

Het lijken allemaal zaken die evident zijn,
maar toch is het dat vaak niet. Daarom dus dit charter. En we roepen jullie, de gemeenten en de uitbaters op om hier actief mee aan de slag te gaan. Het kan dus zijn dat jullie
uitbater zelf al met dit charter komt aankloppen bij de start van het kamp. Maar ga er
zelf ook al proactief mee aan de slag!
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WAT KUN JIJ DOEN?
Brief
Bij deze zending zit een al gefrankeerde envelop en op de
volgende pagina staat een brief. Onderteken die brief en het
bijbehorende tienpuntenplan op de achterkant met je groep
en stuur het op naar jullie kampgemeente of kampuitbater
van deze zomer. Wil je beide doen? Doe gerust! Zo toon je
dat jullie mee achter het charter staan en nodigen jullie de
gemeenten en uitbaters uit om er ook mee aan de slag te
gaan!

Beste ____________________________________________________________

Andere kanalen

Het zomerkamp is het hoogtepunt van het jaar voor naar schatting zo’n kwart miljoen
kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel. En voor ons is dat dit jaar niet anders!
We trekken eropuit met de groep en beleven avonturen die uren gespreksstof opleveren,
zelfs jaren later nog. Meer zelfs, het zomerkamp maakt een onmisbaar deel uit van ons
pedagogisch project. Een project dat door jonge leiding vrijwillig wordt voorbereid en
begeleid. Zo ook ons Chirokamp dat deze zomer bij jullie zal plaatsvinden.

Jullie eigen gemeente is mogelijk ook een kampgemeente.
En wie weet verhuren jullie ook je lokalen als ‘kampuitbater’.
Dan is het zeker aan te raden om hiermee aan de slag te gaan.
Je kunt via de jeugddienst of jeugdraad vragen aan je gemeente om dit charter mee te ondertekenen.
En als uitbater kun je het charter ook ondertekenen en mee
uitsturen naar de groepen die bij jullie op kamp komen. Het
kan zelfs onderdeel worden van je huishoudelijk reglement.
Maar laat ook aan je gemeente weten dat je als uitbater dit
engagement aangaat en vraag hen om hetzelfde te doen.
Als iedereen hun steentje bijdraagt, dan blijft ‘op kamp
gaan’ hopelijk voor altijd mogelijk. Daar gaan we voor!
Merk je dat een uitbater of een gemeente het charter ondertekende maar er toch niet naar handelt? Spreek hen hier dan
zeker op aan. En als het echt de spuigaten uit loopt, laat het
dan zeker weten via bivak@chiro.be. Dan gaan we in gesprek.

Doen!

Je vindt alle tienpuntenplannen en het volledige charter op
chiro.be/kampcharter.

Onderteken het Kam
pcharter en
stuur het op naar
je kampuitbater of
bivakgemeente!mid
denkatern en p.22

Wij van Chiro____________________________________________________________
engageren ons om het kampcharter mee uit te dragen. Het Kampcharter wil het goed
samenleven tussen groepen die op kamp zijn, de uitbater en de gastgemeente bevorderen.
Het is het resultaat van veel uitwisseling en overleg tussen de koepels van jeugdgroepen,
gemeenten en uitbaters.
Op maandag 26 juni 2017 zette minister van Jeugd Sven Gatz samen met heel wat andere
aanwezigen zijn handtekening onder dat Kampcharter.
Het is de bedoeling dat de drie partijen die betrokken zijn bij kampen – namelijk de groep,
de kampuitbater en de gastgemeente – zich elk engageren voor een tienpuntenplan. Als
dat lukt, denken we dat ‘op kamp gaan’ voor iedereen aangenamer en eenvoudiger kan
worden.
Zoals je op de achterkant van deze brief kan zien, willen wij ons engageren voor onze tien
punten. We willen jou/jullie vragen om hetzelfde te doen.
Ben je op zoek naar meer informatie over het charter en het tienpuntenplan voor
gemeenten en uitbaters? Kijk zeker eens op opkamp.be/kampcharter.
Dank je wel alvast als je hiermee aan de slag wilt gaan!
Wij hopen dat jullie even enthousiast als wij uitkijken naar de zomer!
Chirogroeten
____________________________________________________________
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OP BIVAK
PERMANENTIE!
Een noodsituatie?
Bel ons! 03-231 07 95
Voor, na, maar vooral tijdens het bivak kun
je weleens met een noodsituatie geconfronteerd worden: een boze kampeigenaar,
een dubbele boeking van je bivakplaats,
een conflict met de buren of de gemeente,
een brand, een ongeval, zedenfeiten, noem
maar op. Met eender welke noodsituatie
kun je tijdens de bivakperiode terecht bij
onze bivakpermanentie.
We voorzien bivakpermanentie van 1 juli
tot 31 augustus om jullie te helpen bij
noodsituaties. Je kunt ons bereiken op
03-231-07-95 .
Voor ernstige noodsituaties zoals serieuze
ongevallen en brand zijn we ook ‘s nachts
en in het weekend bereikbaar. Het antwoordapparaat neemt je boodschap op
en seint ze binnen de vijf minuten door
naar de permanentieverantwoordelijke. Die
neemt zo snel mogelijk met jou contact op.
Enkel dringende vragen worden binnen het
kwartier beantwoord. Met niet-dringende
situaties of informatieve vragen wacht je
best tot de volgende werkdag, daar hoef
je niemand voor wakker te bellen. Ook
verzekeringsvragen kunnen wachten tot de
eerstkomende werkdag.

Chiro

VEILIGHEID
Onderweg
Veiligopstap.be

Voeg hier de handtekening,
naam en functie van de ondertekenaar toe,
en de datum van ondertekening

Moeten we nu links of rechts lopen op de
baan als we op dagtocht gaan? En is elk lid
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verplicht om een fietshelm aan te doen als
we met de fiets naar het kamp vertrekken?
In het verkeer onderweg zijn met je leden,
het is niet eenvoudig. Op veiligopstap.be
vind je alle antwoorden op je vragen.
Bereid je goed voor en de kans op onverwachte situaties is een pak kleiner! De site
heeft vele handige tools die je kunnen
helpen. Neem zeker eens een kijkje!
Trage wegen? Topwegen!
Wat zijn trage wegen?
a. Wegen waar auto’s heel traag moeten
rijden
b. Wegen waar het verboden is om snel te
lopen
c. Wegen waarop auto’s en brommers niet
mogen rijden
Antwoord C uiteraard! Topwegen dus.
Ideaal om naar je kamp te fietsen of je op
kamp van plek naar plek te verplaatsen
zonder dat je veel rekening moet houden
met ander verkeer. Kijk op tragewegen.
be/in-mijn-buurt/trage-wegen/slowway/
show/local en vind de trage wegen in de
buurt van je kampplaats.

(Nood)weer
STORM! WAT NU?
Waarom ga je mee op kamp? Om plezier te
maken, natuurlijk! Maar soms kan het mislopen en kom je terecht in een crisissituatie.
Het weer slaat op hol, de tenten komen
onder water te staan, enz. Wat dan?
Probeer hier wat op te anticiperen. Wat kun
je allemaal doen?
Een storm of een hevig onweer zijn geen
standaardsituaties. De volgende zaken
bekijk je het beste op voorhand al eens.
■ Inspecteer je bivakterrein goed. Naar
waar zal het water lopen? Zijn er gevaarlijke punten? Waar staan er hoge bomen
die weleens zouden kunnen vallen? ...
■ Graaf greppels langs de tenten (als dat
mag van de bivakeigenaar). En zorg ervoor dat stormkoorden en greppels ook
zichtbaar zijn in het donker. Zo vermijd
je dat er iemand over zal vallen.
■ Bekijk altijd goed het weerbericht. Als ze
slecht weer voorspellen, denk dan al op
voorhand na over een plan B. Is er een
gebouw in de buurt waar we kunnen
schuilen?
■ Zorg ervoor dat je tenten goed opgespannen zijn en waterdicht. Maak ook
een doordachte keuze voor waar je je
tenten opzet. Kunnen de leden bijvoor-
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beeld vlot tot aan een veilige plek geraken?
Maar je kan niet alles voorzien. Is er dan
toch een storm en vrees je voor de veiligheid? Dan raden we je aan om de volgende
zaken te overwegen of te doen.
■ Is de storm echt te erg? Of is er gewoon
veel water en lawaai? In het tweede geval kun je de kinderen laten slapen. Zorg
er wel voor dat er leiding mee in de tent
slaapt, zodat je snel kan ingrijpen mocht
er toch paniek ontstaan bij de leden.
■ Als je beslist te evacueren, doe je best
het volgende.
➜ Heb je nog tijd: laat de kinderen snel
hun bagage op een verhoog zetten:
op bedjes of stoelen, enz..
➜ Heb je geen tijd: laat alle bagage
liggen en neem al de kinderen samen
mee na een veiliger plek.
➜ Laat kinderen NOOIT de tentpalen
vastnemen. Bij een blikseminslag
geleiden die heel hard, en als je dat
dan vast hebt, bestaat de kans dat je
geëlektrocuteerd wordt.
➜ Kijk goed uit hoe en waar je loopt. Je
weet op voorhand al waar er gevaarlijke plekken kunnen zijn (putten,
vallende bomen, enz.), probeer die
te vermijden. Anderzijds maak je ook
het meeste kans om door de bliksem
geraakt te worden in een open veld.
Vermijd dat dus ook. Als je merkt dat
je uitsteekt ten opzichte van de omgeving (bijvoorbeeld op een heuvel
of een grote open vlakte), buk je dan
en ga zo verder.
Eens je ergens veilig bent, kalmeer je de
kinderen en ga je na of iedereen veilig is.
Eens de storm voorbij is, meet je de schade op. Het is het beste als je meteen foto’s
neemt van alles. Daarna kun je contact
opnemen met de verzekering (via ons).
Als je tenten hebt van Defensie of de Uitleendienst Kampeermateriaal, dan moet je
aan de lokale politie vragen dat ze een pv
komen opstellen.
In geval van nood kun je ons altijd bereiken
op het bivakpermanentienummer:
03-231 07 95 .

ZONTASTISCH
Warme en zéér warme dagen op je kamp:
zalig! Geniet ervan. Maar let toch wat extra
op, want de hitte brengt soms ook problemen met zich mee. Wat kun je doen?

■ Bescherm jezelf en je leden: smeer iedereen goed in en bedek je lichaam en
hoofd. Vergeet niet regelmatig opnieuw
te smeren.
■ Drink voldoende water. Ook al heb je
geen dorst.
■ Zoek verfrissing op: probeer in de schaduw te blijven of neem een plons in een
zwembad of ander water. Waterspelletjes zijn uiteraard ook een goede oplossing.
■ Bekijk je programma en verplaats eventueel enkele zwaardere activiteiten naar
een ander, frisser moment op de dag of
zelfs naar een andere dag als je weet dat
het dan koeler zal zijn. Las af en toe een
rustig moment in.
Toch iemand die zich niet goed voelt?
Breng die persoon naar een koelere plaats,
zorg dat hij of zij voldoende water drinkt en
tot rust komt. Wordt het niet beter? Contacteer dan een dokter.
Bruine zeep + zon = ? Maak je op kamp een
zeeptapijt of een glijbaan met bruine zeep,
spoel je na de activiteit dan zo snel mogelijk af. Bruine zeep in de zon kan immers
brandwonden veroorzaken.

Beestjes
LUIZENCONTROLE OP BIVAK? BRENG
OUDERS OP DE HOOGTE!
Als jullie soms last hebben van luizen
op bivak en jullie houden controles, dan
raden we aan om de ouders hiervan op
voorhand op de hoogte brengen. Zet bijvoorbeeld in het kampboekje dat kinderen
gecontroleerd kunnen worden en dat je
– wanneer nodig – ook een behandeling
start. Zorg dat ze kunnen reageren als ze
hier niet mee akkoord gaan. Door niet te
reageren, geven ze dan eigenlijk aan dat ze
akkoord gaan met jullie voorstel. Wanneer
je een behandeling start, verwittig je best
de ouders. Zo kom je achteraf niet voor
verrassingen te staan.

OPGEPAST: TEKEN!
Spelen in het struikgewas, tussen het
hoge gras of in het
bos: het is eigen aan het
bivak. Helaas zijn die plaatsen ook het
speelterrein van de teek. Een teek is een
spinachtige parasiet ter grootte van een
speldenkop, die zich vanuit struiken, varens en hoog gras op zijn slachtoffer laat
‘vallen’. Een beet van een teek is meestal
onschuldig en pijnloos. Wanneer de teek
echter besmet is met een bacterie kun je er
wel (ernstig) ziek van worden. Je kunt dan
bijvoorbeeld de ziekte van Lyme krijgen.
De teek zo snel mogelijk en correct ver-

wijderen is dus de boodschap!
Wat te doen als je een teek ontdekt
■ Beschadig de teek niet.
■ Als je geen pincet of tekentang bij de
hand hebt, hou de teek dan – zo dicht
mogelijk op je huid – bij de kop vast
tijdens het verwijderen.
■ Knijp bij het verwijderen niet in het
achterlichaam van de teek, en trek er
ook niet aan.
■ Ontsmet de wonde achteraf met alcohol.
■ Noteer de datum van de beet en trek
met een balpen een cirkel rond de beet.
Zo kun je ze later nog opvolgen.
Nog enkele aandachtspunten
■ Controleer na iedere wandeling je huid
en die van je leden op de aanwezigheid
van teken. Verwijder eventuele teken op
de juiste manier. Ze nestelen zich meestal op warme plaatsen in het lichaam:
achter de oren, op het hoofd, onder de
oksels, in de nek, in de liesstreek, enz.
■ Draag gesloten schoenen in het bos.
■ Doe een lange broek en kleren met
lange mouwen aan, ook al is het warm
en is de Chirorok het fijnste kledingstuk
om aan te doen.
■ Teken kruipen vaak op het hoofd van
een kind. Laat je leden een pet dragen
als extra bescherming. Controleer bij
de tekencontrole dus ook zeker op het
hoofd en achter de oren.
■ Ga je naar een natuurgebied waar veel
teken voorkomen, dan kun je je insmeren met insectenwerende middelen op
basis van DEET. Let wel: die middelen
bieden maar tijdelijk bescherming. Wees
extra voorzichtig bij kinderen en gebruik
bij hen enkel een product met maximaal
20 % DEET.
■ Ga onmiddellijk naar de huisarts zodra
er een rode kring rond de tekenbeet
komt.
■ Neem/geef nooit op eigen initiatief
preventief antibiotica.
In de loop van mei mag je nog een pakketje verwachten. Daarin zit nog wat extra materiaal over teken: een tekentang,
opvolgfiches en wat meer informatie.
Ideaal om in je EHBO-koffer te steken!
De fiches in de ringmap geven je wat
meer uitleg over de correctie opvolging
na een tekenbeet, en het scheurblok is
daar meteen een handige tool voor. Het
lezen waard, dus.

RATTENZIEKTE?
Ga je met je leden het water of de modder in? Zeker doen! Maar wees wel wat
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waakzaam achteraf. Krijgen je leden last
van maag- en of darmklachten? Vraag dan
zeker het advies van een dokter. De kans
bestaat namelijk dat ze de rattenziekte
hebben opgelopen. De symptomen lijken
op griep, maar behandelen is zeker nodig
om erger te voorkomen.
De rattenziekte kun je oplopen door in
water of modder te spelen waar urine van
ratten in zit. Onder andere door wondjes
kun je besmet raken met de ziekte.

Is er een dokter in de tent?
EHBO en medicatie op bivak
Op elk bivak is er weleens iemand ziek. Wat
doe je dan? Toch niet om de haverklap naar
de dokter? Een pijnstiller dan maar? Nee!
In de wet staat dat je geen medicatie mag
toedienen aan kinderen of medeleiding.
Ook niet als je dat geneesmiddel kunt
verkrijgen zonder voorschrift, zoals pijnstillers. Als die medeleiding of een kind een
allergische reactie of nevenwerking zou
krijgen op het geneesmiddel kan de leiding
immers aansprakelijk gesteld worden.

WAT MAG JE DAN WÉL DOEN?
■ Geef kinderen alleen medicatie die
op de medische fiche vermeld staat.
Denk je dat er andere medicatie nodig
is, raadpleeg dan altijd een arts en/of
apotheker . Dat geldt ook voor medicatie die je zonder voorschrift kunt krijgen.
■ Zorg ervoor dat je van iedereen een
ingevulde medische fiche hebt. Invulfiches vind je in deze Bivakwijzer,
maar ook digitaal op chiro.be. Op de
medische fiche staat een blokje waarin
de ouders kunnen aanduiden of ze ermee akkoord gaan dat jij hun kind bij
dringende gevallen een medicijn kunt
toedienen dat vrij verkrijgbaar is zonder
eerst een apotheker of dokter te raadplegen. Laat dus zeker iedereen de
medische fiche invullen, dan speel je
op veilig.

EEN ONGEVAL. HOE ZIT DAT NU MET DE
VERZEKERINGEN?
Wat moet je doen?
1. Ga naar de dokter of het ziekenhuis,
of bel een ambulance als dat nodig is.
Breng eventueel ouders op de hoogte.
2. Neem het geneeskundig getuigschrift
mee (dat heb je altijd op zak). Opgelet!
Het getuigschrift is recent aangepast,
je vindt het in deze Bivakwijzer! Zorg
ervoor dat je het juiste formulier mee
hebt. Heb je het toch niet mee? Dan kun
je er op de Chirosite ook aan geraken:
chiro.be/formulieren.
3. Laat het geneeskundig getuigschrift
invullen door de dokter.

4. Geef het ongeval aan. Hoe?
➜ Surf naar https://gap.chiro.be en log
in. Dat moet niet meteen, het mag
ook na je kamp, maar vergeet het
niet.
➜ Klik op ‘Verzekeringen’ en ‘Ongeval
aangeven’.
➜ Vul alle gegevens in.
➜ Scan het ingevuld geneeskundig
getuigschrift in en upload het.
➜ Verstuur.
➜ Proficiat, dat is gelukt. Je krijgt nu
een aantal documenten van de verzekeraar, met uitleg over het verdere
verloop van de procedure. Je krijgt
ook informatie voor de ouders, over
de kosten en terugbetaling. Geef die
informatie zeker door.

GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE
VRIENDEN

Afspraken over relaties en
seksualiteit op kamp

Alcohol en drugs op bivak. Niet eenvoudig!
De wet is duidelijk, maar ook als het legaal
is, maak je best afspraken. Geen idee hoe je
eraan begint? Gebruik de methodiek
‘Za/ot op kamp’ uit deze zending of ga naar
drugsinbeweging.be/kamp. Daar vind je
allerlei info en voorbeelden die je kunnen
helpen om de afspraken te maken.

Extraatjes:
■ Geneeskundige getuigschriften vind je
op chiro.be/formulieren. Niet te verwarren met de individuele medische steekkaart, die vullen je leden voor het kamp
in.
■ Lukt het niet om te scannen? Vul dan de
online aangifte in, print de bevestigingsmail en stuur die met de post op, samen
met het ingevulde medisch getuigschrift.
■ Check ook de andere verzekeringen op
chiro.be/verzekeringen: voor tenten,
voor auto’s en voor avontuurlijke activiteiten.

Veilig op bivak!

Op kamp leven jullie als Chirogroep tien
dagen of langer intens samen. Dat kan
weleens zorgen voor vonkjes en verliefde
gevoelens tussen leden en/of leiding in
jullie groep. Om het groepsgebeuren op
bivak vlot te laten verlopen, is het belangrijk om op voorhand goede afspraken te
maken over relaties en seksualiteit. Heeft
jouw groep daar nog geen afspraken over?
Of voldoen ze niet om bij alle mogelijke
situaties op bivak op terug te vallen? Dan
hebben jullie bij deze een puntje voor op
de volgende leidingsvergadering! Maak
concrete afspraken over de volgende zaken.
■ Relaties tussen leiding: wat kan en
wat kan niet? Wanneer en waar kan het
wel en niet? Hoe verwachten jullie dat
koppels zich gedragen naar de rest van
de leidingsploeg toe en naar de hele
Chirogroep toe? Kan het dat die koppels
zich afzonderen?
■ Relaties tussen leden: wat als twee
leden verliefd worden op elkaar? Hoe,
waar en wanneer mogen ze dat tonen?
Wat doen jullie als ze elkaar ‘s nachts of
op een ander vrij moment stiekem gaan
opzoeken?
■ Relaties tussen leiding en leden:
wanneer kan dit wel en niet voor jullie
leidingsploeg? Hoe, waar en wanneer
mogen ze hun relatie tonen? Kan het dat
die koppels zich afzonderen?
■ Avontuurtjes: leden en/of leiding moeten niet per se een relatie hebben om
met elkaar te kussen of seks te hebben.
Wat kan er tijdens jullie kamp wel en
niet? Zijn er andere afspraken voor leiding dan voor leden?
■ Bloot en privacy: hoe houden jullie rekening met de privacy van jullie leden?
Wanneer is bloot oké en wanneer niet?

Meer info over de eerste hulp bij een ongeval vind je op chiro.be/ehbo. Als je de info
ook graag mee hebt op kamp kun je via
Jeugd Rode Kruis de brochure ‘Eerste hulp
voor jeugdleiders’ bestellen.
Ook handig! Installeer de gratis EHBO-app
van Rode Kruis Nederland. Die vertelt je per
situatie wat je moet of kan doen.

Alcohol en drugs
ALCOHOL EN MIN 16-JARIGEN. WAT ZEGT
DE WETGEVING?
-16-jarigen
Het is verboden om alcohol te verkopen, te
schenken of aan te bieden. (Het gaat over
alle alcoholhoudende dranken van meer
dan 0,5 % vol., zoals bier en wijn.)

Neem zeker mee op
bivak: de Veiligheidsfiches! Mis je er één?
Print ze dan af op
chiro.be/veiligheid of
vraag ze aan via
info@chiro.be.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Te voet
Verkeer
Fietsers en andere wieltjes
Tochtactiviteiten
Alcohol en drugs
Vuur
Water
Seksualiteit
Kabelbanen
Rustverstoorders in de natuur
Inbraakpreventie
Voedselveiligheid
Privacy
Elektriciteit
Evenementen
Psychische veiligheid

NIEUW!
Veiligheid gaat niet alleen over het lichamelijke! Daarom maakten we ook een
fiche over psychische veiligheid. Neem
die zeker eens door. Ze zit mee in deze
bivakzending.

-18-jarigen
Sterkedrank mag je niet verkopen, schenken of aanbieden. Ook alcopops zoals Bacardi Breezer horen daarbij.
Meer informatie nodig?
Surf naar chiro.be/alcohol-en-drugs.
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Met de volgende aandachtspunten kunnen jullie rekening houden als je afspraken
maakt.
■ Verliefd zijn is heel normaal, zowel voor
kinderen en pubers als voor jongvolwassenen. Meer nog, het is zelfs heel
leuk! Ook seksuele ontwikkeling is een
doodgewoon deel van opgroeien. Lees
meer over de seksuele ontwikkeling van
kinderen op chiro.be/groeilijn.
■ Ook al is seksuele ontwikkeling en verliefd worden de normaalste zaak van
de wereld, het is enkel oké als het zich
in de juiste context afspeelt (situatie,
omstandigheden).
■ In een gezonde relatie of een avontuurtje is gelijkwaardigheid van beide partners erg belangrijk! Er moet evenwicht
zijn op het vlak van leeftijd, intelligentie,

Wat als er op kamp problemen opduiken
rond die afspraken of als er onprettige
situaties gebeuren op het vlak van relaties
of seksualiteit?
■ Luister altijd naar alle betrokken partijen.
■ Probeer samen tot een gedragen oplossing te komen.
■ Hou rekening met de privacy van de
betrokkenen. Niet heel jullie Chirogroep
of zelfs leidingsploeg moet weten wat er

aan de hand is. Ook communicatie naar
ouders moet delicaat aangepakt worden.
■ Komen jullie zelf niet tot een oplossing
of overstijgt de situatie jullie kunnen?
Neem dan contact op met de bivakpermanentie. Binnen Chirojeugd Vlaanderen hebben we een heleboel expertise over dit onderwerp.

CRISIS, WAT NU?!

nee

Moet je je kamp
stopzetten of niet?
BESLISSINGSBOOM

Hebben jullie al een
dokter gecontacteerd?

ja

ja
nee

oke

Hebben jullie te maken
met een groot aantal zieke
leden? (10-20%)

ja

Is het nog haalbaar om het
bivak te laten doorgaan
ondanks de schade?

nee

ja

Doe dit zo snel
mogelijk!

Is er een dodelijk
slachtoffer bij betrokken?

nee

nee

Heb je de ouders al
gecontacteerd en de
hulpdiensten verwittigd?

nee

oke
Is de schade aan
materiaal e.d. beperkt
gebleven?

nee

nee
Is de groep erg
aangeslagen?

nee
Overleg samen
met de nationale
koepel en de
arts wat er moet
gebeuren.
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ja

ja
Neem contact op met het
nationaal secretariaat en
bekijk samen de verschillende
ondersteuningsmaatregelen.

Laat je bivak rustig doorgaan,
maar bewaak het goed en verzorg
de slachtoffers. Check ook de tips
op de volgende pagina!

Denk erover na om je bivak
stop te zetten. Bekijk zeker de
tips op de volgende pagina.
18

nee

ja

Zijn er voldoende oudleidingsmensen, gewesters,
verbonders,... die jullie enkele
dagen willen bijstaan?

Heeft er zich een
ongeval voorgedaan?

ja

Zijn er nog voldoende veilige
slaap- en speelruimtes
voor de leden, leiding en
kookploeg?

ja

ja

ja

Hadden jullie last
van een storm?

ja

nee

nee
nee

ja
Is de draagkracht van de groep
voldoende om het bivak te laten
doorgaan?

Zijn er een aantal
leden ziek?

ja

Laat je bivak rustig doorgaan,
maar check zeker de tips op
de volgende pagina!

Waarom ga je mee op kamp? Om plezier te
maken, natuurlijk! Maar soms kan het mislopen en kom je terecht in een crisissituatie.
Het weer slaat op hol, de tenten komen onder water te staan, er valt een groot aantal
leden ziek, enz. Wat dan?
Deze beslissingsboom kan jullie helpen bij
de beslissing of je je kamp het beste stopzet of niet. Maar het spreekt voor zich dat
elke situatie anders is. Alles hangt af van de
context en de draagkracht van jullie ploeg.

]foto: chiro broechem, katrien guetens[

kennis, levenservaring, rijpheid, macht,
enz.
■ Lichamelijk of seksueel gedrag is alleen
oké als alle betrokkenen duidelijk akkoord gaan en zich er prettig bij voelen.
Toestemming van alle betrokkenen is
dus onontbeerlijk!

Heeft jouw groep
te maken met een
noodsituatie?

Je laat het bivak toch doorgaan. Super!
Waar moet je zeker eens over nadenken?
■ Breng zo snel mogelijk de ouders (en
eventueel andere familieleden) op de
hoogte.
■ Breng het nationaal secretariaat op de
hoogte van de noodsituatie en van jullie
beslissing.
■ Contacteer zo nodig oud-leiding, gewesters, verbonders, enz. die jullie willen
helpen waar nodig.
■ In geval van ziekte:
➜ Verzorg de zieken.
➜ Zonder de zieken af zodat ze verder
niemand kunnen besmetten. Bv. leg
hen in een apart lokaal of een aparte
tent te slapen, voorzie eventueel een
aparte wc, enz.
➜ Ontsmet een aantal keren per dag de
toiletten en het materiaal met Dettol.
➜ Hou het aantal besmettingen in de
gaten.
➜ Laat de dokter zo nodig opnieuw
langskomen.
➜ Vul de nodige verzekeringspapieren
in en hou alle rekeningen goed bij.
■ In geval van storm:
➜ Hou de staat van de tenten en lokalen
in de gaten.
➜ Als dat mag, graaf dan greppels rond
de tenten. Zorg voor een ophoping
onder de randen van het grondzeil,
zodat het water erlangs loopt.
➜ Bij schade aan tenten vraag je best
aan de lokale politie om een pv te
komen opstellen. Maak foto’s. Als het
om geleende of gehuurde tenten
gaat, breng dan de eigenaar op de
hoogte.
➜ Neem contact op met de brandweer.
➜ Vul de nodige verzekeringspapieren
in.
➜ Denk ook eens na over de financiële
kant van de situatie. Organiseer je
een benefiet om het eventuele gat te
vullen?
EN GENIET NOG MET VOLLE TEUGEN VAN
JULLIE KAMP!
Je zet je bivak stop? Jammer, maar soms
is het beter zo. Denk zeker na over de
volgende punten.
■ Breng zo snel mogelijk de ouders (en
eventueel andere familieleden) op de
hoogte.
■ Breng het nationaal secretariaat op de
hoogte van de noodsituatie en van jullie
beslissing.
■ Voorzie een vervoermiddel waarmee de
voltallige groep thuis geraakt.

■

■

■

■

■

■
■
■

■

■
■

■

(Bussen e.d. vallen niet onder de
Chiroverzekering.)
Overloop samen met de kampeigenaar
het contract en bekijk hoe het zit met
vroegtijdige stopzetting. Bespreek daarnaast nog de andere nodige zaken.
Duid één verantwoordelijke aan die de
pers te woord staat. Of vraag aan het
nationaal secretariaat of zij die taak op
zich kunnen nemen (zie verder in deze
Bivakwijzer).
Contacteer zo nodig oud-leiding, gewesters, verbonders, enz. die jullie willen
helpen met het materiaal op te ruimen
en in te laden.
Zeg de eventuele drank- en voedselbestellingen af bij het grootwarenhuis, de
bakker, de slager, enz..
Bespreek met je leidingsploeg een eventuele terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor het kamp.
Vraag aan de politie altijd een pv-nummer.
Vul de nodige verzekeringspapieren in.
Voorzie in de mate van het mogelijke
een gezamenlijk afsluitmoment. Dat kan
ook gerust wanneer jullie allemaal veilig
en wel thuis zijn.
Schakel professionele hulp in voor betrokkenen die extra hulp kunnen gebruiken.
Laat een vaststelling maken van schade
aan materialen.
Stuur de aangifteformulieren op tijd
door naar de verzekeringsmaatschappijen.
Denk ook eens na over de financiële
kant van de situatie.

ZIT JE NOG MET VRAGEN? BEL DE BIVAKPERMANENTIE EN ZIJ HELPEN JE ZEKER
VERDER! 03-231 07 95

Crisiscommunicatie
Crisis, wat nu? Een stappenplan voor crisiscommunicatie in jouw Chirogroep.

STAP 1 – CONTACTEER CHIROJEUGD
VLAANDEREN
Voor, na maar vooral tijdens het bivak kun je
weleens met een noodsituatie geconfronteerd worden. Tijdens de bivakperiode en
de weekends voorziet Chirojeugd Vlaanderen permanentie om Chirogroepen dag en
nacht te helpen bij noodsituaties. Je kunt
die noodlijn bereiken op 03-231 07 95 .
Voor ernstige noodsituaties – zoals
serieuze ongevallen en brand – is de permanentielijn ook ‘s nachts bereikbaar. Het
antwoordapparaat neemt je boodschap
op en seint ze binnen de vijf minuten door
naar de permanentieverantwoordelijke. Die
persoon neemt zo snel mogelijk contact op
met jou.
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Je kunt aan Chirojeugd Vlaanderen vragen
of zij de communicatie overnemen, of ze
kunnen je bijstaan als je het zelf wilt opnemen. Je krijgt dan extra begeleiding bij
jullie crisiscommunicatie.

STAP 2 – BEVRIES DE SITUATIE (WAT IS
ER JUIST GEBEURD?)
Spreek eerst met elkaar over de gebeurtenis, zo voorkom je uiteenlopende versies
van de feiten. Ga met je leidingsploeg na
wat de aanleiding van de noodsituatie was.
Wees hierbij objectief. Stel dat er brand
uitgebroken is in je lokalen. Wie was er op
dat moment in de lokalen? Wat waren ze
aan het doen? Enzovoort.

BELANGRIJK! Zolang de noodsituatie niet
onder controle is, moet je de buitenwereld
niet te woord staan. Je kunt dan verklaren
dat voor jou de situatie primeert en dat
je de pers later zult inlichten. Vertel zeker
geen onwaarheden aan de pers, dat kan je
later in een lastig parket brengen. Je vertelt
beter niets als je niet zeker bent. Beschuldig
niemand van de leiding en ook geen buitenstaanders, maar beschrijf de situatie zo
objectief mogelijk.

Communicatiemiddelen
■ Een omzendbrief maakt duidelijk wat
er gebeurd is, het is als het ware een
verklaring die meer duiding geeft bij
mogelijke vragen en die iedereen kan
gebruiken om op dezelfde manier te
communiceren.
■ De website van je groep
■ De Facebookpagina van je groep
■ Persoonlijk contact, huisbezoek
■ Het groepsblad
■ Een ouderavond

Evaluatie
Het is belangrijk om elke crisis te evalueren
en eruit te leren, zodat de kans op herhaling miniem is. Overleg wat goed verlopen
is en wat beter kon. Wat kan ervoor zorgen
dat die situatie zich in het vervolg niet meer
voordoet? Maak nieuwe afspraken om een
volgende crisis te vermijden. In sommige
gevallen kan het goed zijn voor je imago en
het vertrouwen van ouders om die nieuwe
afspraken ook aan ouders en leden door te
geven.
Tot slot
Vergeet niet hulpdiensten en andere mensen die je bijgestaan hebben tijdens de
noodsituatie te bedanken.

STAP 3 – HET NIEUWS NAAR BUITEN
BRENGEN
1. Spreek samen een standpunt af dat je
naar buiten zal brengen. Wat mag je
zeggen en wat beter niet? Zorg dat iedereen van die afspraken op de hoogte
is.
2. Wees hierbij eerlijk. Vertel geen onwaarheden! Je maakt de zaken alleen maar
ingewikkelder en werkt je Chirogroep
nog meer in de problemen.
3. Geef enkel feiten, geen interpretaties of
emotionele getuigenissen.
4. Duid één woordvoerder aan en zorg dat
de andere leiding iedereen met vragen naar hem of haar doorverwijst. De
woordvoerder verzorgt alle contacten
met de verschillende publieksgroepen.

STAP 4 – DE CRISIS VERDER AANPAKKEN
Maak een taakverdeling op voor alle opdrachten die nodig zijn bij het behandelen
van de crisis. Wie volgt wat op?
Publieksgroepen waarmee je als Chirogroep moet communiceren
■ De onmiddellijke betrokkenen, binnen
én buiten de groep
■ Leden en leiding: zij die elders wachten
op nieuws
■ Ouders van leden
■ Sociaal netwerk rond de groep: parochie, gemeente, enz.
■ Externe betrokkenen
■ Bij ernstige situaties tijdens buitenlandse initiatieven moet je ook de Belgische
ambassade op de hoogte brengen. (De
contactgegevens van de Belgische ambassades vind je via diplomatie.belgium.
be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten/belgische_ambassades_en_consulaten_in_het_buitenland.)
■ De verzekeringsmaatschappij van de
Chiro (IC Verzekeringen, Kempische
Steenweg 404, 3500 Hasselt, tel. 011-87
04 11, serviceteam5@icci.insure).
■ Pers en media, enkel op vraag van de
pers zelf

]foto: chiro stam, peter corens[

STOPZETTEN OF NIET? ENKELE TIPS!
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BIVAK: TIEN DAGEN
EEN NIEUWE THUIS
Elke zomervakantie trekken meer dan
250 000 kinderen en jongeren naar de
groenste stukjes van ons land. Bij het bivak
in de natuur horen een bonte kampvuuravond, een nachtspel, een durftocht met
opdrachten in het dorp en een tweedaagse.
En voor de gezelligheid gaat er natuurlijk
een geluidsinstallatie mee op kamp.
Het kan geen kwaad om even stil te staan
bij de gastvrijheid van de buurtbewoners.
Want niet alleen jullie maar ook de buurtbewoners krijgen tijdelijk nieuwe buren.
Het is niet vanzelfsprekend om een bende
jong geweld te ontvangen in het dorp.
Trouwens, je bent vast niet de enige die
‘even naast hen komt wonen’ tijdens de
zomer.
Denk dus even goed na voor je je leden het
dorp in stuurt op zoek naar een appel of
hen zomaar overal laat aanbellen op zoek
naar een overnachtingsplaats.
En bedank je buren zeker ook eens met een
dikke merci!

Het Kampcharter!

Engagementsverklaring voor
een optimaal kampklimaat
tussen jeugdgroepen,
gemeenten en uitbaters

Meer info vind je in het midden van deze
bivakwijzer of op chiro.be/kampcharter!

Problemen
met de bivakplaats, wat nu?
Voor zowel jullie als voor de bivakeigenaar
is de zomer het hoogtepunt van het jaar.
En dat houden we graag zo.
Maar het kan zeker eens voorvallen dat
de bivakplaats niet is wat je verwacht of
dat de communicatie met de eigenaar
niet vlot verloopt. Soms met klachten als
gevolg. Een groot deel van de klachten kan
opgelost worden door een goed gesprek
tussen eigenaar en groep, maar soms lukt
dat helaas niet.
De klachten kunnen zeer verschillend zijn:
slechte staat van het gebouw, technische
mankementen, de afrekening achteraf,
relatie tussen eigenaar en groep, enz.
Elk probleem heeft vaak een specifieke
oplossing. Even twee keer nadenken
over wat je vraagt, kan zeker geen kwaad.
Al eens bedacht dat jullie niet de enige
groep zijn die er passeren deze zomer
en dat helaas sommige groepen hun
bivakplaats niet op een degelijke manier
achterlaten? Of is het mankement echt zo
onoverkomelijk?
Goed praten met de eigenaar en duidelijke
afspraken maken, kan al wonderen doen.
Zorg ervoor dat je met je groep iemand
aanstelt die op een goede manier het
gesprek kan aangaan met de eigenaar.
Laat de frustraties niet opstapelen en neem
zelf gerust de eerste stap om samen op
zoek te gaan naar een oplossing. Op het
einde van je bivak ga je best samen over
het terrein zodat jij en de eigenaar achteraf
niet voor onaangename verrassingen
komen te staan.

Ga naar de middelste pagina’s van deze
Bivakwijzer!
Het Kampcharter wil het goed samenleven tussen groepen die op kamp zijn, de
uitbater en de gastgemeente bevorderen.
Chirojeugd Vlaanderen ondertekende dat
charter, samen met de andere koepels van
de jeugdbewegingen, VVJ en VVSG (de
koepels van de gemeenten) en CJT (koepel
voor de jeugdverblijven).

Als je merkt dat de vele inspanningen
toch niet blijken te helpen, neem dan nog
tijdens je verblijf tijdens de kantooruren
contact op met de bivakpermanentie
(03-231 07 95) of het CJT (09-210 57 70 of
ondersteuning@cjt.be). Zij kunnen
optreden als bemiddelaar. Maar niet elk
probleem kan van vandaag op morgen
opgelost worden. Hou daar dus ook
rekening mee. En een compromis zoeken,
is vaak nog de beste én snelste oplossing.
Klanken doorgeven heeft wel degelijk zin.
Als we meerdere klachten binnenkrijgen,
kunnen we bepaalde verblijven extra
opvolgen. CJT of de koepel kunnen bij
ernstige tekortkomingen doorverwijzen
naar Toerisme Vlaanderen en in geval van
extreme problemen kan de erkenning van
het verblijf ingetrokken worden. Goede
en slechte commentaren kun je meegeven
op jeugdverblijven.be. Je helpt er dus niet
alleen jezelf mee, maar ook de eigenaar en
de groepen die daar na jou op bivak gaan.
En pssst: vergeet zeker niet ook de goede
ervaringen te delen, hé!

Lawaaihinder
Zingen, musiceren en lawaai maken is leuk,
maar omwonenden én dieren vinden dat
niet altijd zo prettig. Je vraagt best de toestemming aan de gemeente voor activiteiten die met veel lawaai gepaard gaan, zeker
als ze tussen 22 uur en 7 uur plaatsvinden,
zoals een kampvuuravond. Het is namelijk
strafbaar om de rust van omwonenden te
verstoren.
Een muziekinstallatie is voor veel groepen
onmisbaar 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,
zoals de show op de laatste avond. Vermijd
zeer lage bastonen (onder 130 hertz), voorzie voldoende luidsprekers (op die manier
dragen geluidsgolven minder ver) en zet
ze niet in de richting van bossen, natuurgebieden en omwonenden.
Nog meer lezen? Ga naar opkamp.be/geluidshinder..

DOEN
Doe mee met
#IEDEREENMEE op kamp
Het recept voor het zaligste kamp heb je
al: dé beste leidingsploeg van het land en
leden met goesting. Voor
sommige kinderen
en jongeren uit je
buurt is het minder
evident om daarvan
mee te genieten.
Ga samen met ons
op zoek naar hoe je
hen toch kan betrekken
bij je bivak. Want ook zij verdienen
het om mee te genieten van jullie epische
kampgevoel! Een uitdaging die jouw leidingsploeg vast wel aankan!

WAAROM MEEDOEN?
1. Jouw kamp heeft de kracht om te verenigen, barrières neer te halen en eeuwige banden te smeden. #Thepowerofplay
2. Jij maakt hét verschil! Door iemand
extra mee te nemen, geef je kinderen
die daar anders niet de kans toe krijgen
de leukste tijd van hun leven.
3. Vaak blijven de kinderen na het kamp
nog naar de Chiro komen, en dan heb je
een succesvolle ledenwerving nog voor
het jaar begint.
4. Als je je inschrijft, ontvang je van ons
een automatisch antwoord met wat
meer info. Verwacht ook 300 gratis
promoflyers!

CHILLEN OP KAMP MET VLAM.

MEER INFO NODIG?

Hudo’s en afval: denk ook aan de
natuur!

Ga zeker eens kijken op chiro.be/iedereenmee.

HUDO’S

KNISPEREN
Wat is knisperen? Zoek een groep die in de
buurt op kamp is om samen een activiteit
te doen. Een spel in het dorp en ineens
staat er daar een onbekende vijand? Of op
zoek naar een overnachtingsplek voor op
2-daagse? Het kan allemaal.
Hoe knisper je? Op chiro.be/knisperen vul
je het formulier in. Je krijgt dan een lijst
toegestuurd met groepen die bij jou in de
buurt op bivak gaan. Contacteer hen en de
voorbereidingen kunnen beginnen. Veel
plezier!

AFVAL

Zoals elk jaar krijg je Vlam op je kampadres.
Vlam? Da’s het Chiroboekske voor je keti’s
en aspi’s. Zo kunnen ze tijdens de platte
rust eens iets anders lezen dan hun strips.
Vergeet je niet ze uit te delen?

Ook op kamp
sorteer je het afval
zo goed mogelijk.
Informeer vooraf
bij de kampuitbater
of bij de gemeentelijke
jeugddienst of milieudienst
hoe het precies zit met de
afvalophaling.
Meer informatie vind je op
opkamp.be/afval-op-kamp.

■ Je kiest zelf hoeveel extra leden je mee
op kamp neemt. Hou daarbij rekening
met wat je Chirogroep aankan.
■ Je engageert je om je best te doen om
nieuwe leden welkom te heten op jouw
kamp.

■ Sorteer correct!
■ Zoek vooraf op hoe de sortering en ophaling gebeuren in het dorp waar jullie
op kamp gaan
■ Voorkom zoveel mogelijk afval, ook in je
spel- en knutselmateriaal
■ Frituurvet hoort in het containerpark
■ Maak geen keukenafvalputten

KRAP BIJ KAS?
Het Solidariteitsfonds helpt groepen met
goede bedoelingen en een klein budget.
Geld zou dus geen reden mogen zijn om
niet mee te doen.
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Meer tips en tricks, bijvoorbeeld over hoe
je effectief geurtjes tegengaat of wat je
moet doen met wc-rolletjes, vind je op
opkamp.be/hudo.

Lees Vlam op kamp!

WAT VERWACHTEN WE VAN JULLIE?

Het charter bestaat uit engagementen
vanuit de drie partijen. Jullie zijn er daar
één van en we hopen dan ook dat jullie hier
actief mee aan de slag gaan op kamp (of
weekend)! Hopelijk kan zo ‘op kamp gaan’
mogelijk blijven in de toekomst en ook opnieuw eenvoudiger worden voor groepen.
Chirojeugd Vlaanderen, de groepen die in
de toekomst op kamp gaan, uitbaters en
gemeenten danken je!

■ Informeer bij de kampeigenaar of het
toegelaten is om een hudo te graven.
Dat kan per gemeente verschillen.
■ Niet naast een beek of andere waterwegen. Je moet minstens 50 meter afstand
houden.
■ Gebruik geen bleekwater maar zand of
kalk om geurtjes te lijf te gaan
■ Maak gebruik van ecoproducten om
schoon te maken (Ecover e.d.)
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Hoe ga je om
met moeilijk gedrag op kamp?

Leven op het ritme
van de wind en van de zon ...

Op kamp durven je leden al eens iets
uitsteken en soms gaan ze daarbij te ver. Je
begeleidingshouding en de manier waarop
je reageert, bepaalt de mate waarin je
leden zullen begrijpen dat hun gedrag niet
oké was. Hieronder geven we je een aantal
tips en tricks over hoe je dat het beste
aanpakt.
Benader je leden in de eerste plaats zoveel
mogelijk positief. Een gepast en gemeend
compliment zorgt voor een positieve
ploegsfeer!.

BEZINNEN OP BIVAK
Bivak is sneller én trager leven: korte nachten, intense dagen boordevol activiteiten,
vriendschap en plezier. Samen spelen, op
tocht gaan, afwassen en zingen. Dat maakt
van je zomerkamp de fijnste tijd van het
Chirojaar. Tien dagen samenleven, tien dagen er voluit voor gaan; dat mag in de verf
gezet worden. Met een groepsmoment,
bijvoorbeeld, even samen stilvallen en zien
dat het goed is.

Begeleidingshouding

Reageren op ongewenst gedrag

■ Wees aanwezig en ken je leden.
■ Wees eerlijk en spreek vanuit jezelf: ‘Ik voel me
... bij jouw gedrag’. (ik-boodschap)
■ Maak een onderscheid tussen het gedrag van het lid
en zijn of haar persoonlijkheid.
■ Leg uit waarom je een regel oplegt.
■ Voorzie structuur door op voorhand met je leden
afspraken te maken.
■ Geef complimentjes als je leden iets goed doen.

■ Wacht een rustig moment af om te reageren. Laat de
situatie eerst afkoelen.
■ Benoem het gedrag van het kind en leg uit waarom
het niet goed is.
■ Zoek met het lid naar een gepaste compensatie voor
het gedrag. Help het inzicht te krijgen in wat het gedaan heeft.
■ Wees consequent, maar hou rekening met de specifieke situatie en het specifieke kind.
■ Maak afspraken met je medeleiding, pak samen probleemsituaties aan.

Let op!:
■ Gebruik een straf niet als krachtproef. Kinderen luisteren meestal naar jou, omdat je ouder bent.
Maak daar geen misbruik van door vanuit die positie straffen op te leggen. Ga het gesprek aan.
■ Groepsstraffen kunnen ertoe leiden dat de leden zich samen tegen jou gaan verzetten.
Vermijd dat dus.
■ Lijfstraffen pas je NOOIT toe, hoe ‘ludiek’ ze volgens jou ook zijn. Het leidt tot mentale en fysieke schade bij de
gestrafte.

Sociale media op kamp
#youths #zoekeenleven
Sociale media, wat is dat eigenlijk? Dat
omvat alles waar je zelf rechtstreeks op kunt
posten zoals Facebook, Instagram, Snapchat, enz. Het is vandaag de dag niet meer
uit ons leven weg te denken. In Vlaanderen
hebben maar liefst 73,9 % van de jongeren een smartphone en 34,6 % beweert
dat ze hun smartphone niet meer kunnen
missen. Het gebruik van sociale media is
de afgelopen jaren ook sterk gestegen. Zo
spendeert 80 % van de jongeren dagelijks
minstens een uur op Facebook en 27 %
meer dan drie uur. Dat wil dus zeggen dat
elke dag bijna een derde van de jongeren
een volledige Chirozondag op Facebook
doorbrengt. #wattefok. De smartphone
is duidelijk onmisbaar in de outfit van de
meeste jongeren.
#ChiroIsCool #Chiro4life

Hoe zit het nu met gsm-gebruik op Chirokamp? Kun je het verbieden? Ja, dat kan!
Maar is dat nog van deze tijd? (#21steeeuw)
Je kunt op verschillende manieren omgaan met gsm-gebruik op kamp, aangezien er geen alomvattende regel is. Elke
Chirogroep heeft hier zelf afspraken over
gemaakt, maar zijn die nog up-to-date?
Smartphones hoeven geen taboe te zijn op
kamp, ze kunnen zelfs een extra dimensie
geven aan jouw activiteiten. Zo kun je
op een originele manier afspraken over
gsm-gebruik bepalen voor jouw leden.
Maak bijvoorbeeld een rode draad waarin
ze minuten kunnen verdienen die ze tijdens
een dood moment kunnen gebruiken om
op hun gsm door te brengen. Je kunt ook
aan het begin van het kamp alle opladers
afnemen, zodat jouw leden gedurende het
kamp oplaadtijd kunnen verzamelen door
opdrachten te doen en door goed gedrag
te vertonen. #lachendkakske
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Je kunt sociale media ook gebruiken om
jouw keti’s of aspi’s verantwoordelijkheid
te geven. Laat hen bijvoorbeeld op
Facebook een blog schrijven over het
kamp, een videodagboek bijhouden of
de Instagram-account van je Chirogroep
beheren. Heb je er al eens aan gedacht om
er een spel over te maken? Je kunt tijdens
een dropping WhatsApp gebruiken om zo
extra opdrachten door te sturen en/of de
vooruitgang van je leden te checken. Of
doe een fotozoektocht met het gebruik van
Instagram. Het gebruik van smartphones
en sociale media kan dus een andere,
speelsere kant hebben dan we gewoon zijn.
Ideeën genoeg! Aan jullie om er op jullie
eigen manier mee aan de slag te gaan. Heb
je vragen of toffe ideeën die je graag wilt
delen? Mail dan naar afdelingen@chiro.be.
#lachendkakske

Inspiratie en voorbeelden voor zo’n
bezinning vind je op chiro.be/bezinning en
chiro.be/dagenvolchiro.
Op die tweede link vind je ook allerlei
leuke methodiekjes om verwondering
of verbondenheid op te wekken, of
verontwaardiging een plaats te geven.
Voor korte momentjes kies je de momentfiches ‘Tussend’Oortjes’ (zie flyer in dit bivakpakket, bundel te koop in De Banier).
Graag zelf aan de slag? chiro.be/bezinning-of-viering-voorbereiden
Graag hulp? Mail naar proost@chiro.be of
SpoorZeS@chiro.be.

ARMOEDE? SOLIDARITEIT?
MAAK ER SPEL VAN!
Het is niet eenvoudig om met armoede of
solidariteit aan de slag te gaan. Gelukkig
heeft Spoor ZeS de leukste spelen
uitgewerkt om die topics in de verf te
zetten.
Er zijn verschillende soorten spelen: over
armoede in Vlaanderen, thema’s in het
Zuiden en onze eigen levensstijl.
Een bivak is een ideaal moment om zo’n
drie uur durend spel te spelen. Je hebt er
meer tijd dan op een Chironamiddag.
Kijk op chiro.be/jongerenspel hoe je
voor jouw Chirogroep een gratis spel kan
aanvragen.
Wil je even met een tekstje of kort
methodiekje stilstaan bij dit thema?
Vraag dan een gratis tekstenboekje aan via
chiro.be/tekstenboekje.
Meer info? spoorzes@chiro.be
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HANDIG

TERUG THUIS
Bivak voorbij, iedereen moe maar tevreden
naar huis. Maar ouders zitten vaak met vragen. Hoe is het geweest? Hoe komt mijn
kind aan die buil op zijn hoofd? Waar is de
matras van mijn dochter?
Zorg ervoor dat je bij aankomst aanspreekbaar bent voor de ouders. En vergeet niet
een deelname-attest mee te geven waarmee ze een (gedeeltelijke) terugbetaling
van het kampgeld kunnen krijgen via de
belastingen of de mutualiteit.

CHIRO.BE

Nuttige informatie en een heleboel
bivak-spel-ideeën! Als je het nog niet
hebt, haast je dan naar De Banier! Prijs:
6,50 euro.

Op zoek naar nog meer informatie en weetjes? Of wil je graag wat
spelen uit de Spelendatabank als inspiratie gebruiken? Dat kan
allemaal op chiro.be. Ook vind je er alle mogelijke informatie over
bivak.

LOSLOPEND WILD

OPKAMP.BE

In dit boek verzamelen en verklaren
we alle regels die een rol spelen bij de
organisatie van een jeugdkamp of jeugdvakantie. Het bevat een volledig overzicht van de rechten en plichten van de
kampverantwoordelijke en geeft tips om
veilig en milieubewust op bivak te gaan.
Je kunt het gemakkelijk bestellen via ambrassade.be/loslopend-wild-deel-1.

Op zoek naar een bivakplaats? Wil je een aanvraag doen om in
een bos te spelen? Of op zoek naar de regels over vuur maken? Je
vindt het allemaal op de site van De Ambrassade: opkamp.be.

VOORUIT KIJKEN:
TENTEN EN BIVAKPLAATS VOLGEND
JAAR CHECK?
Bivak goed verlopen? Is alles van deze
bivakzomer achter de rug? Dan is het tijd
om al eens stiekem vooruit te kijken. Veel
kun je nog niet doen, maar er zijn twee
cruciale zaken waar je best op tijd mee in
actie schiet: de bivakplaats en tenten voor
volgende zomer.
Hebben jullie al een bivakplaats geboekt?
Zo ja, is die in orde of moet je op zoek naar
een andere? Zo nee, schiet dan maar in actie! Via opkamp.be geraak je aan een hele
databank van bivakplaatsen. Succes!
Tenten! De aanvraag bij het ULDK voor
tenten in de zomer van 2019 zal volledig digitaal verlopen. En ook de startdatum van
de aanvraagperiode is veranderd. Markeer
5 november 2018 al maar met fluo in je
agenda want dan gaat de aanvraagperiode
van het nieuwe werkjaar van start!

]foto: jan van bostraeten[

OUDERS

HET BIVAKBOEK
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