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bekijk deze bivakwijzer 
digitaal!

 jan van bostraeten

Lieve Chirovrienden

Yes, we mogen op kamp! Al zal dat er dit jaar dus 
anders uitzien. Daarom hebben we de basisprin-
cipes van de coronamaatregelen ook nog eens 
kort uiteengezet in deze Bivakwijzer. Zo kunnen 
jullie hopelijk goed voorbereid en helemaal 
coronaproof op kamp vertrekken. Aangezien 
informatie en richtlijnen snel veranderen, blijft het 
wel belangrijk om chiro.be/corona in de gaten 
te houden voor de laatste updates en informatie.

Voor de rest geeft deze Bivakwijzer je informa-
tie en tips over hoe jullie jullie kamp zo goed 
mogelijk kunnen voorbereiden en organiseren. 
Die informatie hadden we al klaarstaan voordat 
corona roet in het kampeten gooide. Lees deze 
Bivakwijzer dus zeker met de coronamaatrege-
len in het achterhoofd. Af en toe zal je toch nog 
aanpassingen moeten doen op wat je leest. 

We gaan een zomer tegemoet die anders is, 
maar wel een mét Chirokampen. We hebben er 
alle vertrouwen in dat jullie die goed én veilig 
gaan organiseren. Maar jullie staan er niet alleen 
voor. Bij twijfel of vragen staan wij nog altijd 
paraat via 03-231 07 95 of info@chiro.be. 

Samen zullen we er een 
geweldige Chirozomer van 
maken! #WijZijnChiro

Zomerse groeten

Chirojeugd Vlaanderen

Opgelet: 

jij krijgt deze informatie 
als enige van je 

Chirogroep. Geef ze 
zeker ook door aan je 

bivakverantwoordelijke 
en/of medeleiding.

3

http://chiro.be/bivakwijzer
http://www.chiro.be/corona
mailto:info@chiro.be
http://chiro.be/corona


Veilig op kamp in 
coronatijden
Joepie, we mogen om kamp! 
Dat zal dit jaar echter anders verlopen dan we gewoon zijn. Er zijn immers enkele maat-
regelen waar we rekening mee moeten houden om het kamp veilig te laten verlopen.

Welke maatregelen?

1. Wie mag niet mee op kamp?

 Dat geldt voor iedereen die 
mee op kamp gaat, dus ook leiding, 
kookploeg, technische ploeg, enz.

 Ouders zijn ervoor verantwoor-
delijk om hun kind gezond mee te 
sturen. Het is niet aan de leidings-
ploeg om dat te controleren. 

• Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de 
vijf  dagen voor de start van het kamp.

• = hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen

• Leden, leiding en anderen uit de risicogroep. Experten hebben een lijst 
 opgesteld met risicoprofielen die vatbaarder zijn. Opgelet: dat is een  technische 
lijst, maar de ouders van die leden zullen wel begrijpen wat er staat. 

Mensen uit de risicogroep of met ziekte? Die mogen mee als:
• ze een doktersattest hebben.

• hun ziekte onder controle is door medicatie, bv. bij astma. (Je hebt dus een 
ziekte, maar je neemt er medicatie voor. Toch twijfel? Ga naar de dokter.)
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2. Deel je kamp op in bubbels

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten 
en slapen. Je maakt bubbels van maximaal 50 deelnemers. 
Er staat geen maximum op het totaal aantal bubbels op kamp!

Een bubbel is dus een groep van max. 50 mensen. Leiding zit samen met hun leden in een 
bubbel. Elke bubbel heeft een eigen ‘plek’, en is zo fysiek gescheiden van andere bubbels.

Binnen die bubbel mag je gewoon samen spelen, eten en slapen:
• Geen 1,5 m afstand of mondmaskers

• Wel regelmatig handen wassen
• Spelen met intensief contact vermijden, denk aan mond-hand- of 

mond-mondaanrakingen, te dicht op elkaar hangen of liggen, enz.

Bubbels hebben geen contact met elkaar. Toch overleg of uitwisseling 
 nodig? Met 1,5 m afstand, of met mondmasker als dat niet mogelijk is.

Leidingsploeg? 
In hun bubbel 
bij leden. De 
 leidingsploeg 
wordt dus 
gesplitst.

Logistieke ploeg? 
In een bubbel 
bij leden, of een 
aparte bubbel (bv. 
met kookploeg?).

Kookploeg? 
In een bubbel 
bij leden, of een 
aparte bubbel.

VB en groeps-
leiding (die 
geen leiding 
meer geeft)? 
Kiezen een 
bubbel.
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Wat met de leidingsploeg?

Leiding vormt een bubbel met hun leden. Leiding uit de 
 verschillende bubbels heeft dus geen contact met elkaar. 
• Toch overleg nodig? Dan gelden de voorzorgsmaat-

regelen: 1,5 m afstand en geen materiaal delen.

• ’s Avonds vergaderen kan dus, maar met de nodige afstand. 

• Na de vergadering nog gezellig bijpraten? Op afstand, of neem het 
 zekere voor het onzekere en zet je na de vergadering per bubbel apart.

• Alcohol? Daar ga je sowieso verstandig mee om. Maar weet dat dat ervoor 
kan zorgen dat leiding ‘nonchalanter’ wordt met de voorzorgsmaatregelen. 

• Probeer een manier te vinden waarop jullie toch wat 
 verbondenheid kunnen creëren met heel de leidings-
ploeg,  zoals een message wall, af en toe een sms’je, enz. 

• Maak duidelijke afspraken.

Deel je terrein in volgens bubbels. Elke bubbel heeft:
• Eigen slaapzalen of tenten

• Voorzie eventueel extra tenten of kleine tentjes

• Eigen speelruimte
• Baken zones af waar wie speelt

• Voorzie per bubbel een speel- en schuilplaats voor bij regenweer

• Is er een extra bos of speelweide aan het kampterrein?

• Gedeelde eetruimte kan, bv.:

• Bubbels in shiften laten eten en tussendoor 
 contactoppervlakken schoonmaken

• Bubbels zitten ver genoeg van elkaar, kruisen 
 elkaar niet en wisselen geen materiaal uit

• Bespreek dat met de kookploeg! Zij  hebben 
 sowieso ook goede ideeën.

• Eigen sanitair en wasplaatsen: splits  bestaande 
 douches en toiletten op per bubbel.

• Niet mogelijk of niet voldoende sanitair? Werk in 
 shiften en maak  contactoppervlakken schoon voor 
een volgende bubbel het sanitair gebruikt. 

• Extra schoonmaaktaakje voor de leiding?

• Eigen materiaal- en EHBO-koffer
• Toch gemeenschappelijk materiaal? Reinigen 

voor een volgende bubbel het gebruikt! 
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3. Verzamel gegevens van iedereen 
die meegaat op kamp

Dat is heel belangrijk voor eventuele contacttra-
cing door de overheid na het kamp. 

Wat heb je nodig?
1. Medische fiches: zoals anders.

2. Duidelijke aanwezigheidslijst met contactgegevens.

3. Contactlogboek (nieuw!). Daarin schrijf je alle ‘ externe’ 
contacten, contacten buiten de bubbel dus.

o Extra taak op kamp om dat logboek aan te vullen (per bubbel)

o Bewaar het tot minstens 1 maand na je kamp

o Een sjabloon vind je op chiro.be/corona.

4. Als iemand ziek wordt op kamp 
volg je het stappenplan

Symptomen: koorts, keelpijn, moeilijk ademen, hoesten, 
verstopte neus, diarree.
Ouders zullen het ziek kind moeten komen halen.
Je vindt zo’n stappenplan op chiro.be/corona.
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5. Hygiëne

Alle deelnemers verzorgen hun persoonlijke hygiëne: 

• Handen wassen op vaste tijdstippen  
 Voor en na activiteit, eten, toiletbezoek, enz.

• Hoesten en niezen in de elleboog
• Papieren wegwerpzakdoeken i.p.v. stoffen zakdoek

• Papieren handdoeken voor na het handen wassen

• Geen contact met externen 
Indien onmogelijk (bv. tijdens vervoer): afstand 
 houden, mondmasker als dat niet mogelijk is.

Andere maatregelen:
• Voorzie voldoende afgesloten vuilnisbakken (liefst pedaalemmers).

• Materiaal blijft zoveel mogelijk binnen de bubbels. Wordt 
het toch gedeeld? Goed reinigen met water en zeep.

• Contactoppervlakken worden schoongemaakt tussen  gebruik 
van twee bubbels door, bv. eetruimte, sanitair, enz. 

• Verlucht alle ruimtes zoveel mogelijk. 

6. Pas spelen en activiteiten aan

• Speel zoveel mogelijk in de buitenlucht.

• Blijf zoveel mogelijk op je kampterrein.  
Toch je terrein verlaten, bv. om naar naburig bos of een weide te gaan? Doe 
dat volgens de maatregelen die op dat moment gelden, bv. 1,5 m afstand.

• Externen komen zo weinig mogelijk op het kampterrein.

• Geen bezoekdagen of bezoekjes van oud-leiding, dus. 

• Toch nodig, bv. voor leveringen van eten, de  postbode, 
enz.? Dan pas je de maatregelen toe die op dat  moment 
gelden, bv. 1,5 m afstand, mondmasker, enz.

• Zorg voor voldoende rust.

• Speel af en toe rustige spelen.

• Bouw extra rust in.
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Kampvoorbereidingen
Informeer je leidingsploeg 

Bespreek hoe jullie de voorbereidingen en het kamp zelf gaan aanpakken.  
Daar maakten we een handige checklist voor: chiro.be/corona. 
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Communicatie

Breng de volgende mensen op de hoogte:
• Ouders en leden

• Kookploeg

• Uitbater van je kampterrein

• Huisarts

Download de checklist Communicatie op chiro.be/corona. 
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Camion inladen, opbouw kamp

• Dat gebeurt ook binnen de bubbels die op kamp gelden. Werk 
een systeem uit waarbij leiding van verschillende bubbels niet 
met elkaar in contact komt (te dichtbij staan of materiaal door-
geven). Werk in shiften of stel een duidelijke taakverdeling op. 

• Afstand niet mogelijk? Draag mondmaskers en reinig 
 materiaal voor je het doorgeeft aan een andere bubbel.

• Extra helpende handen, bv. oud-leiding of ouders? Vermijd dat, 
want dat is extern contact. Als dat niet mogelijk is, volg dan de voor-
zorgsmaatregelen: 1,5 m afstand en geen materiaal delen.

Vervoer naar het kamp

• Volgens de maatregelen die op dat moment in de samenleving gelden.

• Organiseer dat per bubbel, bv. spreiding in tijd en  ruimte 
(aparte wagon op de trein, een aparte bus, enz.).

Hulp of advies nodig? 

Voor al je vragen 
 Bel de bivakpermanentie: 03-231 07 95
Medische vragen of hulp? 
 Spreek op voorhand af met de huisarts (van je thuis- 
of kampgemeente) of die stand-by wil staan bij vragen.
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Waar vind ik alle info?

chiro.be/corona:
• Zomerplan

• FAQ

• Downloads:

• Checklists

• Contactlogboek

• Voorbeeldbrief ouders
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April MEI juni juli

  Op bivak!  Eindelijk.               Geniet ervan!

nn Ga op bezoek bij 
de bivakplaats 

nn Kampbegroting: 
check? 

nn Bezorg leden en ouders 
de praktische informatie

nn   �����������������������������������������������

nn   �����������������������������������������������

nn   �����������������������������������������������

nn 1 mei aanvraag om 
te mogen spelen 

in Waalse bossen 

nn Vervoer via NMBS of 
De Lijn aanvragen

nn Tochten uitstippelen 
en testen

nn   �����������������������������������������������

nn   �����������������������������������������������

nn   �����������������������������������������������

nn 35 dagen op voorhand 
aanvraag vuur en 
spelen in het bos

nn Neem nog een laatste 
keer contact op met 

de bivakeigenaar

nn Maak afspraken 
met de kookploeg

nn Bereid spelen en 
activiteiten voor

nn Check waarvoor 
jullie verzekerd zijn 

en waarvoor niet

nn   �����������������������������������������������

nn   �����������������������������������������������

nn Zorg ervoor dat 
je van iedereen 

een ingevulde 
medische fiche hebt

nn   �����������������������������������������������

nn   �����������������������������������������������

nn   �����������������������������������������������

Wat? Wanneer?

12



AuGUSTUS september oktober november

  Op bivak!  Eindelijk.               Geniet ervan!

nn   �����������������������������������������������

nn   �����������������������������������������������

nn   �����������������������������������������������

nn Zorg dat alle ouders 
het ingevulde attest 
van deelname 
gekregen hebben

nn Bivakplaats zomer 
2021: check? 

nn  Financiële zaken 
afsluiten

nn   �����������������������������������������������

nn   �����������������������������������������������

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

nn  Zorg dat je alvast een 
account hebt bij ULDK als 
je tenten wil aanvragen�

nn   �����������������������������������������������

nn   �����������������������������������������������

nn 2 november 2020: 
tenten aanvragen bij 

ULDK voor zomer 2021

nn   �����������������������������������������������

nn   �����������������������������������������������

nn   �����������������������������������������������
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GAP

Voor je bivakaangifte vroegen we om tegen 
1 februari door te geven waar jullie op kamp 
gaan en wie van de leidingsploeg daar de 
eindverantwoordelijkheid draagt. We vragen 
die info onder andere omdat de bivakge-
meente vraagt dat je dat doorgeeft. Als wij die 
info hebben, kunnen we die aangifte in jullie 
plaats doen. Dat bespaart jullie wat werk.

Dit jaar vroegen we die info vroeger dan 
anders. Vorig jaar brak er varkenspest uit en 

moesten we op korte termijn groepen aan een 
andere kampplaats helpen. Door de deadline 

voor de bivakaangifte te vervroegen, hebben we 
iets meer speelruimte als er nog eens zoiets gebeurt.

In GAP kun je je leden inschrijven voor het kamp. Dat zit erin voor 
jullie  gemak. Je bent dus niet verplicht om dat daar allemaal te registreren. Je deel-
nemerslijst wordt ook niet doorgestuurd naar het nationaal secretariaat. Het is wel 
 makkelijk voor jullie, want je hebt een aparte lijst van wie er allemaal een attest van 
 deelname moet krijgen. Je kunt die deelnemerslijst ook makkelijk downloaden.
Opgelet: wil je voor het archief bijhouden wie er allemaal mee was? Breng dan eerst die 
deelnemerslijst in orde voor je aan je jaarovergang begint. De jaarovergang sluit 
het voorbije werkjaar af, dus dan kun je niets meer aanpassen voor 2018-2019.

Wat moet er in je bivakmap zitten?

Deze papieren heb je het beste bij: 

• Bivakwijzer

• Ongevalsaangiften (opgepast: 
voor in het buitenland heb je 
een andere versie nodig)

• Verzekeringsformulieren: tenten, 
auto’s, ander materiaal, enz.

• Medische fiches van leden en leiding

• Contract van de kampplaats

• Andere toestemmingen: 
bos, vervoer, enz.

Administratie

 Vooraf
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Kampvuur en spelen in het bos

• In speelzones

• Of daarbuiten mét een toelating

• Meer info via  
opkamp.be/toelating-
aanvragen-vlaanderen

• Op minstens 25 m van bos 
en 100 m van gebouwen

• Toelating aanvragen ten  laatste 
35 dagen voor je kamp

• Meer info via  
opkamp.be/ vlaanderen

• Toelating van bosbeheerder nodig

• Ook voor sprokkelen

• Aanvragen voor 1 mei

• Aanvragen via opkamp.be/
toelatingen-wallonie

• Op minstens 25 m van bos

• Toelating aanvragen bij kamp-
uitbater en soms ook gemeente

• Meer info via opkamp.be/wallonie

Meldingsplicht Wallonië

Een bivak in Wallonië moet officieel gemeld worden bij de kampgemeente. Als je je 
bivakaangifte op tijd deed, dan hebben wij dat voor jullie al in orde gebracht. Asjeblieft!
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 jan van bostraeten

tenten

Tenten afhalen en terugbrengen bij ULDK

• Voorzie een voertuig met voldoende laad-
vermogen. Tenten zijn zwaar, overladen gebeurt 
sneller dan je denkt. Daar staan trouwens  boetes 
op, dus de wegencontrole kan je tegenhouden.

• Vergeet je toezeggingsformulier niet! Zonder krijg je je tenten niet mee.

• Tel je tenten en de onderdelen goed bij het afhalen! De uitleendienst laat 
je telkens een document onder tekenen met hoeveel tenten je ophaalt of 
terugbrengt. Dat  document is de basis voor je factuur en bij conflicten.

• Neem voldoende mensen mee om de tenten af te halen en terug te 
 brengen. Het minimumaantal staat vermeld op het toezeggingsformulier.

• Stel alle ontleende tenten op en zet er  bedden in. Hier kan controle op komen.

• Voorkom een boete en help andere groepen uit de nood: 
 annuleer je teveel aan tenten! Voor 1 juni kan dat kosteloos.

• Geef zeker de juiste persoon door. De ULDK heeft maar één 
 contactpersoon per groep: degene die de aanvraag deed.

• Vragen? Aarzel niet om ULDK te contac teren, ze 
 helpen je graag verder: 02-251 69 43.

Wist-je-datje: 
een seniortent weegt 150 kg en een patrouilletent 60 kg!
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Verhuur je tenten?

Laat het ons weten! Hoe?
• Meld je aan op  

chiro.be met je Chirologin.

• Ga naar ‘Mijn account’

• Klik op jouw Chirogroep 
(staat bij ‘lid van...’)

• Klik op ‘Bewerken’

• Je ziet drie vakjes die je kan 
aanvinken: ‘rental tents’, ‘ren-
tal spaces’, ‘rental material’. 
Vink het juiste vakje aan.

• Klik op ‘Opslaan’.

Joepie, geregistreerd! Dank je wel.

Ergens anders tenten huren?

 
• Vul je adres in en filter op ‘tenten’.  

• Zorg voor een goed contract (tip: er staat een 
 modelcontract op chiro.be/bivakformulieren).

Tenten verzekeren?

• Dat is zeker een slim plan. En bovendien verplicht 
als je tenten van Defensie ontleent. Alles kan online 
geregeld worden. Opgelet! Tenten moet je minstens 
drie dagen op voorhand verzekeren. Meer 
informatie over de risico’s, de opties van 
de verzekering en de tarieven vind je 
op chiro.be/tenten-verzekeren.

Check chiro.be/indebuurt. 
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Kampplaatsenchecklist
• Maak de nodige administratie 

in orde: (Details vind je op p. 6.)

• Meldingsplicht in Wallonië

• Ga na wat de regelgeving 
voor kamp vuren is en doe 
wanneer nodig een aanvraag

• Ook om in bossen te 
mogen spelen, moet je 
een aanvraag indienen

• Bekijk de mogelijkheden van 
openbaar vervoer in de buurt.

• Denk na over de inplanting van je 
terrein zodat je geluidsoverlast voor 
de buren zoveel mogelijk vermijdt.

• Is al het nodige materiaal  aanwezig 
(kookgerei, sjorhout, enz.)?

• Waar kan je spelen in geval 
van regenweer?

• Zorg ALTIJD voor een goed huur-
contract! Dat is dé basis als er 
 problemen opduiken. (Denk aan: 
annulatie, energie- en afvalkosten, enz.)

• Is de (brand)verzekering van het 
gebouw in orde? Bij erkende jeugd-
verblijven en bivakplaatsen is dat 
meestal het geval, maar bij een schuur 
of stal van een boer niet altijd. Je kan via 
jullie eigen verzekeringsmakelaar een 
extra brandverzekering laten afsluiten.

• Neem op tijd contact op 
met de  eigenaar.

• Ga op plaatsbezoek.

• Onderteken het Kampcharter en vraag 
aan je kampgemeente en uitbater 
om hetzelfde te doen. Lees het nog 
eens na op chiro.be/kampcharter. 

 jan van bostraeten

moest je al gedaan hebben 😉
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Tenten

Het is altijd slim om je tenten 
te verzekeren. Tegen brand, 

diefstal en waterschade, bijvoorbeeld. 
Zeker als je tenten huurt, en dus een 
contract afsluit om ze in dezelfde staat 
aan de verhuurder terug te bezorgen, 
is een extra verzekering aan te raden. 

Het is zelfs verplicht 
voor tenten die je 
huurt bij Defensie. 
Je moet die aanvraag 
minstens drie dagen 
voor je vertrek doen.

Info en aanvragen  
via chiro.be/tenten-verzekeren.

verzekeringen
Auto

Dikwijls gebruiken jij of je 
kookouders een auto voor 
je Chirowerk. Op zich is dat geen 
 probleem – tot je een ongeval hebt. 
Naast de schade aan derden (die 
gedekt wordt door de autoverzekering) 
blijf je achter met je eigen schade.
Om dat te voorkomen, neem 
je het beste een ‘omnium 
voor Chiroverplaatsingen’.
Opgelet: doe de aanvraag drie  dagen 
op voorhand. Die verzekering geldt 
enkel voor auto’s van personen, niet 
voor  auto’s (of ander 
 vervoer) van  bedrijven 
(bv. een  gehuurde 
camionette).

Info en aanvragen via 
chiro.be/autoverzekering.

Fiets

Schade aan fietsen of diefstal 
is niet verzekerd. Heb je een 
ongeval tijdens je kamp? Dan is enkel 
de lichamelijke schade verzekerd.

Ongeval

Een  ongeval 
tijdens de 

activiteit is in de 
meeste gevallen ook 
verzekerd. De aan-
gifte kan je online 
doen. Via GAP kun je daarvoor inloggen 
op de website van de verzekeraar. 

Extra leden of 
medewerkers

Zorg dat elk lid aangesloten is 
voor  jullie op bivak vertrekken. 
Dat kan via het GAP. Zo is  iedereen 
verzekerd voor elke snee of breuk 
die ze op bivak oplopen!
De andere medewerkers (kook-
ploeg, ouders of oud-leiding die 
mee komen  opbouwen of afbreken) 
zijn auto matisch verzekerd. Daar 
hoef je niets extra voor doen. Het 
is wel raadzaam om zelf een lijst bij 
te houden van  mensen die je wilt 
inschakelen. Dat kan via de deel-
nemerslijst van je bivak in GAP.

Alle info en de ongevalsaangifte 
die door de dokter ingevuld moet 
worden, vind je via  
chiro.be/ongeval-aangeven.
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Ga je op buitenlands kamp? Zorg dat de volgende zaken in orde zijn:
• 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.

• Zorg ervoor dat iedereen een Europese ziekteverzekeringskaart bij zich heeft. 
Elk lid en iedereen van de leiding moet dat zelf aanvragen bij hun ziekenfonds.

• Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de plaatselijke wetten of  gebruiken 
(bv. over wildkamperen, openingsuren, enz.).

• Zorg voor een kopie van de belangrijkste 
 documenten of zet ze digitaal in je mailbox.

• Zorg dat je nuttige telefoonnummers 
bij je hebt voor de regio 
waar je naartoe trekt.

• Als jullie op uitwis-
seling gaan naar 
het  buitenland, 
vergeet dan 
zeker niet je 
subsidies aan 
te vragen!

Buitenlands bivak

 
 

Alle 
bivakformulieren  

vind je op  
chiro.be/bivakformulieren.

Vragen over buitenlands kamp,  uitwisseling en  bijbehorende  subsidies?  
Spelen jullie met het idee om volgend jaar op buitenlands bivak te gaan?  
Mail naar internationaal@chiro.be en we  helpen je graag verder!
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tips? 
  Via chiro.be/iedereenmee.

Iedereen Mee 
Op Kamp

Waarom 
meedoen?
• Iedereen verdient een Chiro-

kamp! Ook kinderen en  jongeren 
in een kwetsbare situatie.

• Je kan voor hen écht het 
verschil maken.

• Extra leden, extra fun!

• Je leert andere organisaties 
 kennen, Door met hen samen te 
werken, vergroot je je netwerk.

Hoe?
• Je kiest zelf hoeveel extra  leden 

je mee op kamp neemt.

• Je werkt samen met een sociale orga-
nisatie om de doelgroep te bereiken: 
OCMW, vluchtelingencentra, centrum 
voor jongeren met een beperking, 
doelgroepspecifiek jeugdwerk, enz.

• Via gepersonaliseerde flyers kan 
je reclame maken. Je kan die 
 gratis aanvragen via de website!

Wat met kampgeld?

• Er zijn terugbetalingssystemen van het 
OCMW, de gemeente of de mutuali-
teit waar je een beroep op kan doen.

• Start een solidariteitssysteem op!  
Bv. kampgeld betalen op afbetaling.

• Doe een aanvraag bij Chiro Voor Chiro.

#wijdoenmee

Elie, leider Chiro Sint-Anneke:  
“De Chiro heeft de kracht om een 
plaats aan te bieden waar  jongeren 
zichzelf kunnen zijn en zichzelf 
kunnen vinden. Iedereen mee nemen 
op kamp vraagt wat  inspanning 
en moed, maar je krijgt er een 
hoop appreciatie voor terug!”

Iedereen mee? Iedereen mee!

Goesting om het episch kamp-
gevoel te delen? Het kan!

Kinderen en jongeren in een kwets-
bare positie vinden dikwijls de 

weg niet naar jouw Chirogroep.
Neem hen mee op kamp en geef hen 

een zalige Chiro-ervaring cadeau.
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Chiro 
Voor Chiro

Krap bij kas?

Chiro brengt ook wat kosten met 
zich mee: Chirokleren, weekends, 
samen eten na de Chironamiddag, 
kampeer materiaal, enz. Een drempel 
voor  sommige ouders die financiële 
moeilijkheden hebben. Toch willen 
we iedereen de kans geven om naar 
de Chiro te komen. Het fonds Chiro 
Voor Chiro helpt daarbij. Als Chiro-
groep kan je een aanvraag doen om 
het gemakkelijker te maken voor je 
leden/ouders die het nodig hebben.

Doe een aanvraag!

Je kan dat doen voor:
• Aankoop kampeermateriaal: veldbedden, gamellen, slaapzakken, enz.

• Een tweedehandssysteem voor Chirokleren opstarten

• (Een deel van) het kamp- of lidgeld terugbetalen van kinderen en jongeren

• Een eigen project of initiatief om Chiro voor iedereen betaalbaar te maken

• Inschrijvingsgeld voor vorming bij de Chiro (Accu)

Hoe kan jij hen 
helpen?

Steun hen door een storting te doen!
• Met 15 euro kan een kind 

dat geen lidgeld kan betalen 
toch naar de Chiro gaan.

• Met 50 euro kan een lid dat geen 
slaapzak heeft warm slapen op kamp.

• Met 300 euro start een groep 
een tweedehandssysteem 
op voor Chirokleren.

Meer weten over Chiro Voor 
Chiro of zelf steun aanvragen? 
Info op chiro.be/chiro-voor-chiro.
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Op kamp gaan kost geld. Het is niet eenvoudig om 
een begroting te maken, maar het kan er wel voor 
zorgen dat je bivak niet (te) verlieslatend wordt.

Gouden tip: maak een begroting op 
voor je op kamp gaat. We hebben daar 
een handig voorbeeldsjabloon voor. Je 
kunt dat downloaden via de QR-code. 
chiro.be/bivak-of-lidgeld

Niet vergeten: verbruikskosten!
De afrekening van verbruikskosten 
voor water, elektriciteit en gas komt 
meestal nog achteraf. Vraag op voor-
hand aan de uitbater de  mogelijke 
kostprijs, hij of zij kan daar zeker wel 
een inschatting van maken.
Reken gemiddeld een à twee 
euro per dag per persoon voor die 
verbruiks kosten. Dat is  natuurlijk een 
heel algemene schatting, heel veel 
hangt af van de locatie, het weer, 
jullie activiteiten, enz.

Terugbetaling 
door  gemeente en/
of ziekenfonds
Sommige gemeenten en 
zieken fondsen betalen 
ouders een deel van het lid- 
en/of kampgeld terug. Daar-
voor moeten ouders van 
jullie een ingevuld formulier 
krijgen. Het deelnameattest 
voor de ziekenfondsen vind 
je in deze Bivakwijzer. Meer 
info vind je op  
chiro.be/bivak-of-lidgeld.

wat moet dat 
kosten?

Tip: Hou tijdens het kamp de  kosten 
goed bij. Dan kun je eventueel je 
 plannen nog wat bijsturen om toch 
 binnen je budget te  blijven.  Volgend 
jaar kun je dan een betere begroting 
maken op basis van die gegevens.
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 Bijna weg

fiets

Op kamp met de fiets is de meest 
duurzame manier. Super! Maar hou 
het veilig. Kies voor een veilige 
route en wees er zeker van dat je 
leden dat (fysiek) aankunnen.

Tips en tricks vind je in de  
Veiligheidsfiche Verkeer 

en op veiligopstap.be.

NMBS

Vraag je groepsreis 
(meer dan vijftien per-
sonen) aan via de site 
van NMBS. Zo ben je 
zeker van je plaats. Wat kost dat? Leden 
onder twaalf jaar betalen een euro 
per persoon. De anderen krijgen een 
 korting van 60 % op het standaardbiljet.
Reserveren doe je het beste zo vroeg 
mogelijk, uiterlijk twaalf werkdagen 
voor vertrek, via de QR-code hiernaast.

De Lijn

Je kan een beroep doen op een 
versterkingsrit van De Lijn, als:
• je rit niet via de vas-

te ritten regeling kan

• je niet meer dan 50 km 
moet afleggen

• je minstens een maand op 
voorhand de aanvraag doet

Voor gewone ritten rij je het goed-
koopst met een M-card10. Dat is een 
tienrittenkaart die je via je smartphone 
kan aankopen met de app van De Lijn.

Opgelet! Vanaf 1 juli kan je niet 
meer cash betalen op de bus. Wil 
je dus zonder reservatie met een 
groep de bus nemen? Dan koop 
je het beste je tickets op voor-

hand via de app van De Lijn.

Auto’s

Soms zijn auto’s de enige optie. 
Probeer je ook dan op een ecologische 
manier te verplaatsen. Zorg voor een 
goed carpoolplan en zorg ervoor dat 
alle auto’s zo vol mogelijk zitten.
Tip: op groupcarpool.com 
kan je gemakkelijk en gratis 
een carpoolplan maken.

Opgepast: overladen voertuigen!

Al je materiaal meekrijgen vraagt 
heel wat Tetristalent. Let er wel 
op dat je je camion/camionette/
aanhangwagen niet overlaadt.
Past alles erin? Dat betekent niet dat 
het gewicht dat je meeneemt oké is!
Elk voertuig heeft een maximumlaad-
vermogen. Check dat op voorhand bij 
het verhuurbedrijf, de eigenaar of de 
chauffeur. De wegeninspectie voert 
controles uit, er staan hoge boetes 
op het overladen van je voertuig.

Wist-je-datje: 
een seniortent weegt 150 kg 
en een patrouilletent 60 kg!

vervoer
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Bikke-bikke-bik

Koken voor iedereen

Niet eenvoudig, zo met al 
die diëten! Enkele tips:
• Ga op voorhand in dialoog 

met de ouders en leden.

• Streef ernaar dat iedereen wat 
inspanningen doet. Kunnen de 
ouders bijvoorbeeld  speciale 
ingrediënten zelf voorzien 
of recepten aanleveren?

• Voorzie een volwaardig 
 alternatief. (Dus niet elke dag 
een ei als vleesvervanger.)

• Probeer verschillende  diëten 
in één gerecht te krijgen. 

(Vegetarisch is bijvoorbeeld 
ook halal, of haal al het vlees 
voor een bepaalde maaltijd 
ineens bij de halalslager.)

• Voorzie een  veggiedag 
voor iedereen.

• Kost een bepaald dieet wat meer, 
reken dan liefst toch geen extra 
kosten aan. We gaan uit van 
een solidariteitsprincipe. Voor 
EHBO vraag je ook geen aparte 
bijdrage voor kinderen die veel 
pleisters nodig gehad hebben.

Bezorg deze info zeker aan je kookploeg.

Tips om duurzaam 
te koken

• Kies seizoensgebonden ingrediënten

• Koop je producten lokaal,  bijvoorbeeld 
bij de boer in de buurt

• Koop fair trade als lokaal niet mogelijk is

• Schat hoeveelheden goed in  zodat 
je niet te veel overschot hebt

• Gebruik wat je hebt: wie weet 
ligt er in jullie Chirolokaal nog 
 bruikbare voeding, bv. pasta

• Hou de houdbaarheid van  producten 
in het oog, laat niets vervallen

• Kies voor zo weinig  mogelijk 
verpakkingen

• Verwerk restjes en overschotten

Bederf je 
zomerkamp niet!

Met enkele eenvoudige  handelingen kan 
je een voedsel vergiftiging  vermijden! 

Raadpleeg de  belangrijke tips en 
tricks op  

opkamp.be/voedselveiligheid.
Meer over veilig eten en koken: 

check de Veiligheidsfiche Voedsel.
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Een blije leidingsploeg
Een kamp organiseren is intensief. Enkele tips om de sfeer in de 
leidingsploeg op peil te houden en aandacht te hebben voor elkaar!

Voorzie af en toe eens 

een vrij momentje voor 

de leiding, bijvoorbeeld 

om even te douchen, 

zich te ontspannen, een 

brief te schrijven, enz.

Strooi met complimentjes! 
Dat kan rechtstreeks, 
of door een tof briefje 

in de slaapzak, enz.
Verwen de leidingsploeg. 

Laat de kookploeg 

bijvoorbeeld eens een 

extraatje meenemen van 

de winkel of een lekker 

tussendoortje maken om 

de vergadering‘‘s avonds 

mee te starten.

Evalueer regelmatig 
hoe het loopt, zodat er 
een moment is om te 

ventileren over frustraties, 
bezorgdheden, enz. 
maar benoem ook 

wat goed gaat.

Hey, ça va?! Pols regelmatig 
naar hoe het gaat. Doe 
dat in groep, maar ook 

als je toevallig eens met 
iemand alleen bent.
Speel mee! Ook de 

leidingsploeg mag zich eens 
uitleven. Speel mee met je 
leden, of speel samen met 
de leidingsploeg ook eens 
een spelletje tussendoor.

Maak samen een evenwichtige taakverdeling, zodat je weet wat je aan elkaar hebt. Denk aan: èDagelijkse taakjes zoals: leden verzamelen, wek- en tafel-momentjes begeleiden, enz.
 èGezamenlijke momen-
ten zoals een massaspel,  bezinning, daguitstap, enz.

 è Contact met de kamp eigenaar, politie, gemeente, enz.
 è Vergaderingen leiden.
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SOS POST!
Heel wat ouders (maar ook andere 
familie en vrienden) sturen brieven. 
Let op: er is geen dagelijkse post-
bedeling meer! Het zou jammer 
zijn als brieven en kaartjes te laat 
toe komen, namelijk als jullie al weg 
zijn. 

 è Informeer ouders/familie/
vrienden hierover: raad hen 
aan om brieven en kaartjes zo 
vroeg mogelijk te versturen.

 è Laat ouders/familie/vrienden 
altijd de naam van de Chiro-
groep vermelden op het adres. 
Zo kan de uitbater achteraf de 
post nog aan jullie bezorgen.

Op kamp hebben jullie het 
dierbaarste bezit bij van 
heel wat ouders. Verlies hen 
niet uit het oog! Enkele tips 
om hen gerust te stellen.

 èMaak afspraken over gsm-gebruik op 
kamp: mogen leden met hun ouders 
bellen of sms’en, hoe vaak, enz.

 èOuders zijn graag op de hoogte. Via 
jullie  Facebookpagina of website 
kunnen jullie misschien af en toe eens 
een fotootje of een verslagje delen. Pas 
op met welke foto’s je maakt en deelt!

• Post geen gênante of andere 
foto’s die je van jezelf ook niet 
zou willen zien verschijnen.

• Neem geen stiekeme foto’s. Kondig op 
voorhand aan dat je een foto neemt 
en waarvoor je die wilt gebruiken.

• Niet alle kinderen gaan even graag 
op de foto. Hou daar rekening mee.

• Online fotoalbums deel je het beste in 
een besloten groep en niet openbaar.

 è Informeer hen op voorhand over het 
kamp. Zeker bij ouders van nieuwe 
leden is dat nuttig. Geef info over:

• Welk materiaal hebben ze nodig?

• Wat voor kleren neem je wel 
en niet mee op kamp?

• Welke activiteiten, gewoonten, 
enz. zijn er zoal op kamp?

• Hoe zit dat met brieven schrijven, 
naar huis bellen of sms’en, enz.?

• Hoe laat gaan leden slapen?

• Enz.
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op bivak

Start op tijd aan de voorbereidingen van je kampprogramma. 
Hieronder enkele tips die jullie op weg helpen naar grenzeloos speelplezier!

Robins grenzeloze 
spelenbundel

In september kon je in De Banier een 
kraskaart en een spelbundel ophalen. 
In die bundel staan 26 spelen van over 
de hele wereld en ook weetjes over 
jeugdbewegingen in het buitenland. 
Heb je de bundel of de kraskaart 
niet kunnen ophalen? Je vindt ze 
allebei op chiro.be/jaarthema.
Knutseltip: maak je eigen 
kraskaart. Print de kraskaart en 
lamineer ze. Overschilder ze daarna 
met knutselverf. Als de verf droog 
is, heb je je eigen kraskaart!

Trek eens echt de grens over!

Met wat geluk bevindt je kampplaats zich in de buurt van een landsgrens. Ga erheen en 
speel een spel dat in meerdere landen tegelijk plaatsvindt. Een onvergetelijke ervaring.

Met de oudere leden kan je zelf nog een stap verder gaan! Fiets de 
grens over naar het eerste treinstation. Van daaruit kan je het hele 
land verkennen op je meerdaagse uitstap. Een trein die geen grens 
oversteekt, is namelijk pakken goedkoper dan een die dat wel doet.

Wat gaan we doen vandaag?

Alle info en downloads van het jaarthema: 
chiro.be/grenzeloos-chiro. 
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Word op kamp 
pennenvrienden 
met een andere 
jeugdbeweging 

Deze zomer 
 organiseren 
we een 
pennen-

vriendenactie waarbij jouw 
groep aan een andere jeugd-
beweging gekoppeld wordt.  
Dat kan zowel een Chirogroep 
als een groep van een andere 
jeugdbeweging zijn.

Zo kan je afdeling brieven 
sturen naar een afdeling 
van een andere groep en zo 
elkaar beter leren kennen.

Schrijf je voor 15 juni in 

via chiro.be/grenzeloos-chiro.

Wij koppelen je dan aan 
een andere groep.

Stilvallen

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.
Inspiratie en voorbeelden voor zo’n 
 bezinning vind je op chiro.be/ bezinning 
en chiro.be/zingevingsteksten.
Op die tweede link vind je ook allerlei  leuke 
methodiekjes en tekstjes om  verwondering 
of verbondenheid op te wekken, of 
 verontwaardiging een plaats te geven.
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Tussend’Oortjes

Niets handiger 
dan een hoop 
kleine moment-
jes die je tus-
sendoor (bij het 
wekken, tijdens 
het wachten op de bus, aan 
tafel, enz.) boven kan toveren. 
Op zoek naar inspiratie? Neem 
dan zeker een     kijkje in de 
Tussend’Oortjes. Verkrijgbaar 
bij De Banier (4,50 - 5 euro).
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Dienst 
Avontuurlijke 
Activiteiten 
tot uw dienst!

APENBRUG op tocht vuur sjorren
outdoor 
cooking

Vraag ze aan via chiro.be/daa
Voor wie? Keti’s, aspi’s en leiding 
Prijs? € 35 + vervoer

Benodigdheden? Check chiro.be/workshops-daa.

Pop-uptouwenparcours
Speciaal voor de bivakzomer bouwt 
de Dienst Avontuurlijke  Activiteiten 
een pop-uptouwenparcours in 
 Opoeteren (Maaseik). Overwin tussen 
21 tot 24 juli samen met je leden (vanaf 
tito’s) of leidingsploeg je hoogte-
vrees en verleg je grenzen op deze 
 avontuurlijke uitdaging voor durvers.

Voor meer informatie over de exacte 
locatie, prijs en andere praktische  dingen 

van het pop-up touwenparcours: 
 chiro.be/pop-uptouwenparcours 

  team.zomertpc@daa.chiro.be
 Dienst Avontuurlijke Activiteiten

Wij geven workshops 
op jouw kamp

 ja
n 

va
n 

bo
str

ae
ten

32

chiro.be/workshops-daa
chiro.be/workshops-daa
chiro.be/pop-uptouwenparcours
chiro.be/pop-uptouwenparcours


Dieren op 
kamp?

Sommige groepen brengen een  ( huis   ) dier 
mee naar hun bivak: een hamster die 
 figureert in het rodedraadspel of kippen 
die de etensresten naar binnen  werken. 
Maar dieren voor een kleine twee  weken 
mee nemen op kamp is niet altijd het 
slimste idee. Kippen kunnen bijvoor-
beeld gestresseerd raken door een andere 
omgeving of door lawaaihinder, waar-
door ze geen eieren meer zullen leggen. 
Ook vissen kunnen ongezonde hoeveel-
heden stress ervaren als je ze op een 
verkeerde manier vangt of verplaatst.

Helemaal geen dieren meedoen op 
kamp dan maar? Dat hoeft zeker niet. Je 
kan van de gelegenheid gebruikmaken 
om je leden iets bij te brengen over 
de dieren en over hoe je respectvol 
 omgaat met andere levende wezens.

Dieren meenemen of ze toch liever thuis 
laten? Het blijft een moeilijke keuze. 
Informeer je voldoende over het dier, en 
ga er even respectvol mee om als met 
je eigen kat of hond. En als je echt nog 
twijfelt, hang je gewoon zelf het beest uit!
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Veiligheid
Op kamp gaan doe je het beste veilig. De vernieuwde Veiligheidsfiches 
helpen je daarbij op weg! Handige richtlijnen, wetgevings- en 
verzekeringsinfo, en een vleugje Chirovisie over de volgende thema’s:

alcohol, drugs en roken

privacy

brandveiligheid sjorren

evenementen voedsel

psychisch welzijn

dopen en overgangsrituelen sociale media

inbraakpreventie

beestjes seksualiteit en relaties

EHBO verkeer

liften en dropping

vuur

water

weer

 jan van bostraeten

34



juli - augustus

bivak

permanentie
03-231 07 95

Chirojeugd Vlaanderen

Permanentie
Het nationaal secretariaat  is in juli en 
augustus alle dagen 24 uur per dag 
bereikbaar in geval van nood!

Opgelet: buiten de kantooruren kom 
je op een voicemail terecht. Beluister 
die geduldig en spreek een boodschap 
in. Vermeld zeker je naam en Chirogroep, 
en een telefoonnummer waarop we je 
kunnen bereiken. In dringende situaties 
bellen we je binnen de vijf minuten terug.

Enkele wist-je-datjes uit de  
Veiligheidsfiches:

Duidelijke afspraken over alcohol 
op kamp zijn superbelangrijk! In deze 
zending vind je de gids ‘Za/ot op 
kamp’, die jullie daarbij kan helpen.

Er bestaat een EHBO-app van het 
Rode Kruis. Het is handig om die op 
je smartphone te hebben op kamp!

Het kan gebeuren dat iemand van 
de leden of de leiding zich op kamp 
helemaal niet goed in zijn of haar 
vel voelt en dat er heftige  gevoelens 
en gebeurtenissen naar boven 
komen. Als leiding ben je geen 
hulpverlening. Wees alert voor zulke 
signalen, maar zoek altijd hulp.

Veilig leren sjorren? Daar hebben 
we sjorfiches én een hele experten-
ploeg voor om het jullie te leren.

Spelen met vuur is  
gevaarlijk, dat raden we af.

Er bestaan uitgebreide tips om veilig 
te voet of met de fiets op kamp 
te gaan, een must om te bekijken 
als je je op die manier verplaatst!

Afval verbranden is verboden.

Je mag leden géén medicatie 
geven, tenzij ze duidelijk op de 
medische fiche staat of door een 
dokter voorgeschreven is.

Liften vinden we niet de beste 
manier om je te verplaatsen.

Zowel voor Vlaanderen als Wallonië 
is er een website met een  duidelijk 
overzicht van rivieren waar je 
mag zwemmen (en waar niet).
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crisis
Wat nu? Moet je je kamp 
stopzetten of niet?
Crisis op kamp? Contacteer de bivakpermanentie 
voor advies en begeleiding: 03-231 07 95.
We geven alvast enkele handvaten 
mee om te reageren.

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

volgende pagina!

Denk erover na om je bivak stop 
te zetten� Bekijk zeker de tips 

op de volgende pagina�

Heeft jouw groep 
te maken met een

noodsituatie?

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

Zijn er nog voldoende veilige 
slaap- en speelruimtes 

voor de leden, leiding en 
kookploeg?

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

Zijn er voldoende oud-
leidingsmensen, gewesters, 

verbonders,... die jullie enkele 
dagen willen bijstaan?

Is het nog haalbaar om het 
bivak te laten doorgaan 

ondanks de schade?

JA
JA

JA

JAJA

neen

neenneen

neen

Beslissingsboom
Noodweer of erg veel zieken? Deze 
beslissings boom helpt jullie 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.
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Denk erover na om je bivak stop 
te zetten� Bekijk zeker de tips 

op de volgende pagina�

Overleg samen met 
de nationale koepel 

en de arts wat er 
moet gebeuren�

Laat je bivak rustig doorgaan, maar 
bewaak het goed en verzorg de 

slachtoffers� Check ook de tips op 
de volgende pagina!

Neem contact op met het 
nationaal secretariaat en 

bekijk samen de verschillende 
ondersteuningsmaatregelen�

Heeft jouw groep 
te maken met een

noodsituatie?
Zijn er een aantal 

leden ziek?

Doe dit zo snel 
mogelijk!

Hadden jullie last van 
een storm?

Zijn er nog voldoende veilige 
slaap- en speelruimtes 

voor de leden, leiding en 
kookploeg?

Hebben jullie al een 
dokter gecontacteerd?

Heeft er zich een 
ongeval voorgedaan?

Heb je de ouders al 
gecontacteerd en de 

hulpdiensten verwittigd?

Is de schade aan materiaal 
e.d. beperkt gebleven? Is er een dodelijk 

slachtoffer bij betrokken?

Is de groep erg 
aangeslagen?

Hebben jullie te maken 
met een groot aantal zieke 

leden? (10-20%)

Is het nog haalbaar om het 
bivak te laten doorgaan 

ondanks de schade?

neen JA

JA

neen

neen

JA

JA

JA

JA

neen
neen

neen

JA

neen

oké

JA

neen

JA
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   Breng zo snel mogelijk de ouders (en eventueel 
andere familieleden) op de hoogte.

   Breng het nationaal secretariaat op de 
hoogte en geef jullie beslissing mee.

   Schakel hulp in van gewesters, oud-leiding, enz.
   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, voorzie 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.
  Vraag bij schade aan tenten aan de lokale politie om een pv 

 te komen opstellen. Maak foto’s. Als het om geleende of  
 gehuurde tenten gaat, breng je de eigenaar op de hoogte.
  Neem contact op met de brandweer.
  Vul de nodige verzekeringspapieren in.

   EN GENIET NOG MET VOLLE TEUGEN VAN JULLIE KAMP!

Je laat het bivak toch doorgaan. Super!  
Waar moet je zeker eens over nadenken?
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   Breng zo snel mogelijk de ouders (en eventueel 
andere familieleden) op de hoogte.

   Breng het nationaal secretariaat op de 
hoogte en geef jullie beslissing mee.

   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 onder andere hoe het zit met vroegtijdige stopzetting.

   Duid één verantwoordelijke aan die de pers te woord staat. Of vraag 
aan het nationaal secretariaat of zij die taak op zich kunnen nemen.

   Schakel hulp in van gewesters, oud-leiding, enz.
   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.
   Laat een vaststelling maken van schade aan materialen 

 en 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 nog als jullie allemaal veilig en wel thuis zijn.
   Schakel professionele hulp in voor betrokkenen  

 die extra hulp kunnen gebruiken.
   Stuur de aangifteformulieren op tijd door  

 naar de verzekeringsmaatschappijen.

Je zet je bivak stop? Jammer, maar soms is het beter zo.  
Denk zeker na over de volgende punten.
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Crisiscommunicatie

Contacteer Chirojeugd 
Vlaanderen
Tijdens de bivakperiode en de 
weekends voorziet het nationaal 
secretariaat permanentie om 
Chirogroepen dag en nacht te 
helpen bij noodsituaties. Je kunt die 
noodlijn bereiken op 03-231 07 95.
Je kunt aan Chirojeugd Vlaanderen 
vragen om de crisiscommunicatie 
over te nemen of ze kunnen je 
bijstaan als je het zelf wilt opnemen.

Bevries de situatie
Over een crisissituatie communiceren 
doe je niet overhaast. 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. Wacht 
dus even en neem de tijd om zicht te 
krijgen op wat er juist gebeurd is.
Praat met elkaar over de gebeurtenis, 
zo voorkom je uiteenlopende 
versies van de feiten.
Ga na wat de aanleiding 
van de noodsituatie is.
Probeer objectief te blijven: wat 
zijn de feiten, wat is er gebeurd?

Verzorg de communicatie
• Zorg ervoor dat je de ouders, leden 

of andere betrokkenen snel op de 
hoogte brengt. Geef hen mee wat 
ze moeten weten, zonder paniek te 
zaaien. Dat doe je het beste via mail 
of telefonisch, niet via sociale media.

• Zorg voor een aanspreekpunt voor 
eventuele vragen van ouders, leden, enz.

• De kans bestaat dat je pers over de 
vloer krijgt. Zorg ervoor dat je daarop 
voorbereid bent. Je kunt daarvoor ook 
Chirojeugd Vlaanderen inschakelen, 
dan geven we jou tips of nemen we het 
van jullie over als je dat graag hebt.

Neem je de communicatie zelf in handen? 

• 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.

• Wees eerlijk en vertel geen onwaar-
heden. Je maakt de zaken alleen maar 
ingewikkelder en werkt je Chiro-
groep nog meer in de problemen.

• Geef enkel feiten, geen inter pretaties 
of emotionele getuigenissen.

• Less is more: treed niet onnodig 
in detail. Een beknopte weer-
gave van de feiten is voldoende.

• Duid één woordvoerder aan en zorg 
dat de andere leiding iedereen met 
vragen naar hem of haar doorverwijst.

STAP 1

STAP 2

STAP 3
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LEDEN
Straffen of belonen?

Op kamp halen je leden al eens iets uit en soms gaan 
ze daarbij te ver. Je begeleidingshouding en de  manier 
waarop je reageert, bepalen de mate waarin je  leden 
zullen begrijpen dat hun gedrag niet oké was.
Benader je leden in de eerste plaats zoveel  mogelijk 
positief. Een gepast en gemeend  compliment 
zorgt voor een positieve ploegsfeer.

Proactieve 
begeleidingshouding

• 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 afspra-
ken te maken.

• Geef complimentjes als 
je leden iets goed doen.

Hoe reageer je op 
ongewenst gedrag?

• 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 
probleem situaties 
samen aan.

Opgelet!

• Gebruik een straf 
niet als krachtproef. 
 Kinderen luisteren 
meestal al 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.

 Enkele tips!’
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Sociale media

Hoe ga je om met (sociale) media op kamp?  
Hier een aantal tips die je op weg kunnen helpen!

Goede afspraken vormen de basis van een 
tof kamp. Dat geldt ook voor het gebruik 
van sociale media. Hoe pak je dat aan?

Gebruik sociale media 
alleen als ze een 
meerwaarde geven 
aan je Chiroactiviteit. 
Goed  gebruik kan een 
 originele twist aan 
je activiteiten geven. 
Voorbeeld: op dagtocht 
met je ribbels kan je 
via je smartphone 
dinosaurussen tot 
leven laten komen.

Maak afspraken samen 
met je leden, geef 
voldoende inspraak. De 
jongste afdelingen moet 
je daar niet van in het 
begin bij betrekken. Je 
kan hen inspraak geven 
door hen te laten kiezen 
tussen twee of meer 
opties. Voorbeeld: we 
zetten op kamp geen 
foto’s online of soms zet 
de leiding een foto on-
line van heel de groep.

Voorkom uitsluiting en zet 
sociale media juist in om 
de groepssfeer te ver-
sterken. Zo is het goed 
dat jullie samen besluiten 
om een foto reportage te 
maken op kamp, maar is 
het minder fijn als een van 
je leden enkel maar foto’s 
van zijn vaste vrienden-
groep op Instagram zet.

Maak originele afspraken, het hoeft 
niet altijd saai te zijn. Voorbeeld: je kan bij 
het begin van het kamp de opladers van 
al je keti’s vragen. Als ze goed meedoen, 
kunnen ze oplaadminuten verdienen.

Niet iedereen wil 
graag op de foto of 
gebruikt graag een 
smartphone tijdens 
een Chiro activiteit. 
Respecteer de 
privacy van elk lid 
en van iedereen van 
de leiding. Vraag 
altijd toestemming.

Denk na over:
• Op welke momenten mogen leden  en 

 leiding hun smartphone gebruiken?

• Hoe hou je de ouders op de hoogte? Wie doet dat?

• Wat gebeurt er als de afspraken niet 
 gerespecteerd worden?

Ideeën genoeg dus! Zet je smartphone en sociale  media 
vooral in als het iets toevoegt aan je kamp, anders kan 
het geen kwaad ze aan de kant te laten liggen. ;)
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Met een goed gevoel op kamp
Op kamp gebeurt er heel veel. Er wordt gespeeld,  gelachen, 
gehuild en vooral heel veel pret gemaakt. Tijdens het kamp 
komen er bij de leden (en je  medeleiding)  verschillende 
gevoelens naar boven. Hoe ga je daar als leiding mee om 
op kamp?  Iedereen is anders, en zo gaat ook  iedereen 
op een andere manier met  gevoelens om. Pin je dus niet 
te veel vast op deze handleiding, maar 
 probeer samen met je medeleiding of 
afdeling uit wat er voor jullie werkt. 

Privacy en welzijn
Je kamp is liefst een veilige omgeving waarin 
iedereen zich goed voelt. Met een aantal kleine 
ingrepen kan je daarvoor zorgen. Respecteer altijd 
één gouden regel: hou rekening met ieders 
 grenzen. Wat voor de ene niet erg of uitdagend is, 
is voor de andere misschien wel de grootste angst.

Spreek met je leidingsploeg af wie leden 
en leiding kunnen aanspreken als ze het 
even wat moeilijker hebben. Zorg ervoor dat 
die personen vlot aanspreekbaar zijn.

Bloot en privacy: hoe houden jullie rekening 
met de privacy van jullie leden? Wanneer is 
bloot oké en wanneer niet? Naakt douchen 
is niet voor iedereen gemakkelijk. Bekijk op 
voorhand hoe je ongemakkelijke situaties 
kan voorkomen. Maak daarover afspraken.
Bv. laat toe dat je leden in bikini of  zwembroek 
douchen. Bouw in een tent een ‘ o mkleedhoek’, 
zo hebben je leden toch een  plekje waar 
ze op hun gemak kunnen zitten.

Check
 chiro.be/relaties-en-seksualiteit

 voor een hoop tips en tricks.

 jan van bostraeten

Ça va?!
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Relaties op kamp
Het kamp kan weleens zorgen voor vonkjes en 
verliefde gevoelens tussen leden en/of leiding in 
jullie groep. Maak daarom op voorhand goede en 
concrete afspraken over relaties en seksualiteit.

 jan van bostraeten

 èMaak afspraken over relaties 
 tussen leiding, relaties tussen  leden, 
relaties tussen leiding en leden: 
Wat kan op kamp? Wanneer kan 
het? Wat kan niet op kamp?

 èAvontuurtjes: 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? Hoe 
reageer je wanneer iets uitkomt?

 è Relaties en ontluikende 
seksualiteit zijn 
normaal voor jongeren 
in Chirocontext. 
Verbied niet zo 
maar dingen, denk 
er goed over na en 
overleg in functie 
van een aangename 
groepssfeer op kamp.

DO’S:

DONT’S
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Seksueel grensoverschrijdend gedrag
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 
noodzakelijk! Wat als er op kamp problemen opduiken
rond die afspraken of als er onprettige situaties 
gebeuren op het vlak van relaties of seksualiteit?

Chirojeugd Vlaanderen helpt je!
Komen jullie zelf niet tot een oplossing? Is de situatie te zwaar om zelf 
op te lossen? Is de veiligheid van leden en/of leiding in gevaar? Neem 
dan contact op met de bivakpermanentie. Chirojeugd Vlaanderen heeft 
de nodige expertise bij het omgaan met gevoelige onderwerpen.

Meer info nodig over hoe wij werken?  
chiro.be/aanspreekpunt-integriteit-api.

 è Luister altijd naar alle betrokken partijen.

 è Probeer samen tot een  gedragen 
 oplossing te komen. Die de  veiligheid 
van iedereen garandeert.

 èOverleg: maak beslissingen niet alleen, 
dit voorkomt later heel wat problemen.

 èHou rekening met de privacy van de 
betrokkenen. Niet heel jullie Chirogroep 
of zelfs leidingsploeg moet weten wat er 
aan de hand is. Ook communicatie met 
ouders moet delicaat aangepakt worden.

 è Focus op het verloop van het kamp en 
de (fysieke en emotionele) veiligheid 
van iedereen die op kamp is. Bepaal 
wat belangrijk is om nu op te lossen en 
wat kan wachten tot na het kamp. Laat 
je eventueel bijstaan door anderen die 
niet op jullie kamp zijn (bv. oud-leiding, 
ouders, Chirojeugd Vlaanderen, enz.).

 è Een onderzoek leiden: 
je hoeft niet alles tot 
in detail uit te pluizen. 
Luister, beoordeel, 
overleg en maak een 
gedragen beslissing.

 èGeen zorg voor 
jezelf dragen: voor 
jou kunnen bepaalde 
situaties teveel 
worden. Respecteer 
dat! Je bent geen 
hulpverlener. Zoek op 
tijd ondersteuning.

DO’S:
DONT’S
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Goede buren, 
goede 
vrienden

Een goede relatie met je 
buren en de omgeving is 
superbelangrijk op kamp. 
Hou hen te vriend. Zo 
hou je het fijn voor jezelf 
én voor de groepen die 
na jullie komen. Hoe?
• Laat je buren weten 

wie jullie zijn en 
hoe ze jullie kunnen 
contac teren. Steek 
op voorhand bijvoor-
beeld briefjes in de 
brievenbussen, hang 
een papier op aan 
jullie kampterrein, enz.

• Beperk lawaaiover-
last. Beperk versterkte 
muziek, bijvoorbeeld 
enkel tijdens wek- en 
verzamel momenten. 
Zoek een iets meer 
afgelegen speel-
terrein om ‘s avonds 
te spelen, of voor 
een nachtspel.

• Ruiltochten of op zoek 
naar een slaapplaats? 
Niet alle buren zijn 
daar zo mee opgezet.

• Nodig buren eens 
uit om mee te eten 
of eens een bezoek-
je te brengen.

Kampeigenaar

Hij of zij is dé persoon bij 
 uitstek die de buurt goed 
kent. Zorg ervoor dat je een 
duidelijk en constructief 
 contact kan houden met 
hem of haar. Zéér handig 
voor tips en het komt een 
goede afhandeling van 
het kamp ten goede.

Kampgemeente

Neem op voorhand eens contact op met de 
gemeente en geef hen een gsm-nummer 
waarop jullie te bereiken zijn. Pols bovendien 
naar specifieke regels, bijvoorbeeld over 
afval, speelzones, enz. Zo zijn jullie goed op 
de hoogte van wat mag en wat niet, én scoren 
jullie alvast punten bij de gastgemeente.

de buurt

Tip: 
Zorg ervoor dat de 
 communicatie tussen eigenaar 
en de groep altijd door de-
zelfde personen kan gebeuren. 
Zo is het gemakkelijker om 
afspraken te maken. Loopt de 
communicatie toch fout? Neem 
dan contact op met het natio-
naal Chirosecretariaat of met 
CJT, de koepel voor Vlaamse 
kamp uitbaters (09-210 57 70).
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Kampcharter

Samen met andere jeugdbewegingen, 
gemeenten en uitbaters stelden we het 
Kampcharter op. In dat charter staan 
 enkele afspraken maar vooral ook een con-
structieve houding centraal om samen zo 
 aangenaam mogelijk kampen te organiseren. 
 Gebruik dat charter en zet de eerste stap.

Ga naar chiro.be/kampcharter en bezorg het 
ondertekend aan jouw kampeigenaar en gemeente!

 jan van bostraeten
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DE CHIROPIRAMINDER 
 Bezint eer ge begint. Deze piraminder helpt jullie nadenken over bewust consumeren.

De 
Chiropiraminder

Hou tijdens de voorbereidingen 
van jullie kamp de Chiropiraminder 
in jullie achterhoofd. Kijk eens goed 
rond in het materiaalkot en vertrek voor 
de uit werking van een activiteit van het 
materiaal dat jullie nog hebben liggen. Heb 
je toch nog extra materiaal nodig? Doorloop 
dan eerst de  stappen van de piraminder voor 
jullie iets aankopen.  
Meer info op chiro.be/piraminder.

Duurzaam op kamp 

Kampvuur

Een kampvuur is heel gezellig. Maar helaas is het niet zo 
goed voor onze wereldbol. Ga er dus bewust mee om.

 èOverdrijf niet: doe niet elke avond een (groot) 
 kampvuur en maak het vuur niet groter dan nodig.

 è Verbrand enkel droog en onbehandeld hout dat 
je op een correcte manier verkregen hebt.

 èGooi geen afval op het vuur. Dat is enorm schade-
lijk voor het milieu en jullie eigen gezondheid.

Ga naar chiro.be/alternatieven-voor-kampvuur 
voor alternatieven waarmee je het toch gezellig kan 

maken zonder een (groot) vuur aan te steken.
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Ga voor minder 
plastic op kamp

Met deze tips maak je jouw 
Chirowerking plasticvrij!

 è Koop koeken in een grote 
verpakking of maak zelf 
koekjes of cake. Heel wat 
koeken zitten namelijk in 
een grote verpakking én 
nog eens apart in plastic. 
Je kan ook los fruit  kopen 
voor het vieruurtje.

 èDrink uit herbruikbare be-
kers en vraag vóór het kamp 
aan de leden om hun eigen 
drinkbus mee te nemen.

 è Koop geen waterflessen en 
stap over op kraantjeswater 
in kannen. Het is goedkoop 
én veel beter voor het milieu!

 è Vraag vóór het kamp aan 
je leden om een boter-
hammendoos mee te 
nemen. Zo hoef je op 
uitstap geen zilverpapier 
of plasticfolie te  gebruiken 
om de  boterhammen 
in te verpakken.

 è Schaf potloden aan in plaats 
van stiften. Stiften bestaan 
grotendeels uit plastic en 
gaan vaak minder lang mee.

 è Koop een blok zeep in 
plaats van zeeppompjes voor 
in de toiletten.

Afval en sorteren

 è Sorteer correct! In de meeste gemeenten 
mag er ondertussen meer in de pmd-zak.

 èOntdek op betersorteren.be wat er in 
welke afvalstroom mag in de  gemeente 
waar jullie op kamp gaan.

 è Informeer vooraf bij de kampuitbater 
of bij de gemeente of milieudienst hoe 
het precies zit met de afvalophaling.

 è Voorkom zoveel mogelijk afval, ook 
in je spel- en knutselmateriaal.

 è Frituurvet hoort in het containerpark.

 èMaak geen keukenafvalputten.

Meer tips over plasticvrij leven 
vind je op meiplasticvrij.be.

Meer info vind je op  
opkamp.be/afval-op-kamp.

Hudo’s

 è Informeer bij de kampeigenaar of het 
toegelaten is om een hudo te graven. 
Dat kan per gemeente anders zijn.

 èGraaf geen hudo naast een beek 
of andere waterwegen. Je moet 
 minstens 50 m afstand houden.

 èGebruik geen bleekwater maar zand 
of kalk om geurtjes te lijf te gaan.

 èGebruik ecoproducten om schoon 
te maken (Ecover e.d.).

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.
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Weer thuis

Administratie
• Voer je jaarovergang in het GAP pas uit vanaf september, en in 

ieder geval pas als je klaar bent met je kampadministratie.

• Bezorg ingevulde attesten van deelname aan de ouders van je leden. 
Scan de QR-code voor het attest van deelname voor de mutualiteit.

Volgend jaar: 
check?
Je bivak is nog maar net  achter de rug en je moet 
alweer in gang schieten voor dat van volgend jaar. 
Breng de volgende zaken zo snel mogelijk in orde.
• Bivakplaats geboekt? Is die groot genoeg?

• 2 november 2020 is dé dag om je tenten 
aan te vragen bij de ULDK. Vergeet niet 
op voorhand een account aan te maken, 
want een account doorgeven mag niet. 
Daar wordt streng op gecontroleerd!

• Breng ouders en leden op de  hoogte 
van de data van jullie kamp.

• 1 februari: deadline bivakaangifte.  

 jan van bostra
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12.09.20
OVLOVL

29.08.20
LIMBURGLIMBURG

12.09.20
WVLWVL

05.09.20
KABLAMKABLAM

Voorlopig weten we nog niet in welke vorm Ambriage zal mogen doorgaan, 
maar de Ambriageploeg is achter de schermen hard aan het werk

om na te denken over een coronaproof concept, zodat we ervoor kunnen zorgen 

dat alle leiding het nieuwe Chirojaar met een knal kan inzetten. 

Hou de datum van de Ambriage in je regio dus maar vrij!    #SaveTheDate

https://chiro.be/sites/default/files/attachments/2017-09/deelnameattest_jeugdwerkinitiatief_0%20%281%29.pdf
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juli - augustus

bivak

permanentie
03-231 07 95

Chirojeugd VlaanderenDit nummer is alle dagen van de week 

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.

Nuttige nummers

Plaatselijk politiekantoor  ......................................................................
..................................................................................................................................................

Bivakeigenaar .......................................................................................................

..................................................................................................................................................

Bakker .............................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Boswachter ..............................................................................................................

..................................................................................................................................................

Contactpersoon bij de gemeente ..............................................

..................................................................................................................................................

Plaatselijke dokter ...........................................................................................

..................................................................................................................................................

Groepsleiding .......................................................................................................

..................................................................................................................................................

VB ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

1712
Heb je vragen over geweld of 
misbruik? Hier kun je terecht voor 
advies als je iets merkt of hoort.

102
Awel luistert naar alle kinderen 
en jongeren met een vraag, een 
verhaal en/of een probleem. Het 
is bovendien anoniem en gratis.

1813
 Bij de Zelfmoordlijn kun je terecht 
als je zelf hulp nodig hebt of als je 
je zorgen maakt over iemand van 
je leden of medeleiding.

Algemeen noodnummer: 112

Tandartsen van wacht: 
0903-399 69 

huisartsen van wacht: 1733

Andere  .......................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................


