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Het is nog niet duidelijk 
met welke maat
regelen we rekening 
moeten houden 
 komende zomer. Nog 
even afwachten dus, maar 
we duimen alvast voor een kamp
zomer met niet al te veel coronazorgen. Wij zijn er om alle info 
uit te pluizen en jullie vragen te beantwoorden. Je kan dat 
opvolgen via de Chirowebsite: CHIRO.BE/CORONA

Corona?
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We geven je in deze 
Bivakwijzer vooral 

algemene informatie 
mee oM je te helpen 
bij het organiseren 

van je kamp. 



VOORAF
Checklist
Alle deadlines en to do’s, in één handige tijdlijn:  
chiro.be/opkampcheck

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, maar we helpen je graag! Alles wat je moet weten, 
vind je hier. 

Administratie
Wat moet er in je bivakmap zitten?

Deze papieren heb je het beste bij:

   Bivakwijzer
   Ledenlijst
   Medisch getuigschrift
   Verzekeringsformulieren: tenten, auto’s, ander materiaal, enz.
   Contract van de kampplaats
   Andere toestemmingen: bos, vervoer, enz.
   Medische fiches van leden en leiding
   Eventuele extra corona-informatie of -documenten

OPGELET! 
De medische fiches 
kregen een update in 
maart 2021. Down-
load dus zeker nog de 
recentste versie van 
de website.

Wat is er veranderd? Ouders kunnen geen 

toestemming meer geven om een pijnstiller te 

geven bij koorts of pijn. Je gaat dus altijd naar de 

dokter. Die kan dan wel medicatie voorschrijven. 
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• In speelzones
• Of daarbuiten mét een toelating
• Meer info via opkamp.be/toela

tingaanvragenvlaanderen

• 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/toelatin

genwallonie

• Op minstens 25 m van bos
• Toelating aanvragen bij kamp uitbater 

en soms ook gemeente
• Meer info via chiro.be/vuur 

( onderaan op die pagina)

Meldingsplicht 
Wallonië

Een bivak in Wallonië moet 

je officieel melden bij de 

kampgemeente. Als je je 

bivakaangifte op tijd deed, 

dan hebben wij dat voor 

jullie al in orde gebracht. 

Graag gedaan!

Spelen in het bos en kampvuur

TIP: informeer altijd bij de 
uitbater van je kampplaats 
en de gastgemeente welke 
regels er van toepassing 
zijn!
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Kampplaats-checklist
   Zorg ALTIJD voor een goed huurcontract! 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 jeugdverblijven en 

bivakplaatsen zit dat meestal wel goed, maar bij een schuur of stal van een boer 
niet altijd. Je kan via jullie eigen verzekeringsmakelaar een extra 
 brandverzekering afsluiten.

   Neem op tijd contact op met de eigenaar (moest je al gedaan hebben ;)).
   Ga op plaatsbezoek.
   Maak de nodige administratie in orde (details vind je op p. 6)

• Meldingsplicht in Wallonië
• Ga na wat de regelgeving voor kampvuren is en doe indien 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?
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Tenten

Tenten afhalen en terugbrengen bij ULDK

   Voorzie een voertuig met voldoende laadvermogen. Tenten zijn zwaar, overladen 
gebeurt sneller dan je denkt. Daar staan trouwens boetes op als de 
 wegencontrole je tegenhoudt.

   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 ondertekenen met hoeveel tenten je ophaalt of terug-
brengt. 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. Daar kan op gecontroleerd 
worden.

   Voorkom een boete en help andere groepen uit de nood: annuleer je teveel aan 
tenten! Tot en met 15 juni (voor afhaaldata in juli) en 15 juli (voor afhaaldata in 
augustus) kan dat kosteloos.

   De ULDK heeft maar één contactpersoon per groep: degene die de aanvraag 
deed. Hij of zij doet dus best alle communicatie.

Tenten verzekeren?

Je tenten verzekeren, dat is zeker een slim plan. Je kan alles 
online regelen via de Chirowebsite. Opgelet! Dat moet minstens 
drie dagen op voorhand gebeuren. Meer informatie over de 
risico’s, de opties van de verzekering en de tarieven vind je op 
chiro.be/tenten-verzekeren.

Tenten van ULDK zijn niet automatisch verzekerd voor alles wat er kan gebeuren. Wel 
kan je vrijgesteld worden van de schade bij diefstal, door vandalisme of door weers-
omstandigheden. Daarvoor moet je wel een pv laten opstellen door de plaatselijke 
politie én een schadeformulier van ULDK invullen. 
Opgelet! Schade aan derden (bv. tent vliegt op de auto van een kookouder) is niet 
inbegrepen. Daarvoor kan je wel nog een extra verzekering afsluiten.

Vragen? Aarzel niet om ULDK te contacteren,  

ze helpen je graag verder: 02-251 69 43.
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Verhuur je tenten?

Laat het ons weten! Hoe?
• Ga naar chiro.be en klik bovenaan op Inloggen
• 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’, ‘rental spaces’, ‘rental 

material’. Vink het juiste vakje aan.
• Klik op ‘Opslaan’.
Joepie, geregistreerd! Dank je wel.

Ergens anders tenten huren?

• Check chiro.be/indebuurt. 
• Vul je adres in en filter op ‘tenten’.
• Zorg voor een goed contract (tip: er staat een modelcontract op de website).

Wistjedatje
Een seniortent weegt 150 kg  
en een patrouilletent 60 kg!
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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.

Tenten

Het is altijd slim om je tenten te verzekeren. Tegen 
brand, diefstal of 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. Je moet die aanvraag 
minstens drie dagen op voorhand doen.

Info en aanvragen via  
chiro.be/tentenverzekeren.

Fiets

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

Een ongeval tijdens de activiteit is in de meeste 
gevallen verzekerd. De aangifte kan je online doen via GAP. 

Alle info en het medisch getuigschrift dat de 
dokter moet invullen, vind je via 
chiro.be/verzekeringen/ongevalaangeven.

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 (kookploeg, ouders of oud-leiding 
die mee komt opbouwen of afbreken) zijn automatisch 
verzekerd. Daar hoef je niets voor doen. Het is wel raad-
zaam om zelf een lijst bij te houden van mensen die je wilt 
inschakelen (dat kan in GAP).
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Enkele algemene tips, onder voorbehoud:

   Zorg dat je ongevalsaangiften 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 ziekte

verzekeringskaart bij zich heeft. Elk lid en iedereen van 
de leiding moet dat zelf aanvragen bij zijn of haar 
ziekenfonds.

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

   Zorg voor een kopie van de belangrijkste documenten of 
zet ze digitaal in je mailbox. Zorg wel dat je er ook aan 
kunt als er geen internet is.

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

   Check zeker de coronamaatregelen in je land van 
bestemming en de reisadviezen.

 
 

Alle 
bivakformulieren  

vind je op  
chiro.be/alle-bivakformulieren.

Wegens corona is het organiseren van een internationaal 
bivak tegenwoordig geen evidentie. Hou zeker de website 
in de gaten voor de meest uptodate info of mail naar 
info@chiro.be met vragen.

Buitenlands bivak
12



Spelen jullie met het idee om volgend jaar op buitenlands bivak te 
gaan? Voor alle tips en advies: mail naar  internationaal@chiro.be.
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Het recept voor een episch kamp heb je al: dé beste 
leidingsploeg van het land, leden met veel goesting, en 
een heerlijk maf kampthema. Wordt het geen tijd om die 
zalige ervaring te delen met kinderen en jongeren die 
om de een of andere reden de weg naar de Chiro (nog) 
niet gevonden hebben, bijvoorbeeld met kinderen en 
jongeren in een kwetsbare positie? Grijp de kans om 
extra leden mee op kamp te nemen en geef hen een 
zalige Chiro-ervaring cadeau! Een uitdaging die jouw 
leidingsploeg vast wel aankan! #iedereenmee

tips? 
  Via chiro.

be/iedereen-
mee-op-kamp!

Waarom meedoen? 

Iedereen verdient een Chirokamp, 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 organisatie om de 
doelgroep te bereiken (OCMW, vluchtelingen-
centra, centrum voor jongeren met een beperking, 
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 mutualiteit waar je een beroep op 
kan doen. 

• Start een solidariteitssysteem op! Bijvoorbeeld 
kampgeld betalen op afbetaling of een flexibele 
kampprijs hanteren waarbij ouders anoniem een 
deeltje kunnen bijbetalen voor andere ouders. 

• Doe een aanvraag bij Chiro Voor Chiro. 

Omdat de Chiro geen 
eiland is. We proberen 
open te zijn en een 
weerspiegeling van de 
samenleving waar we 
deel van uitmaken. 
Daarnaast beseffen wij 
door Iedereen Mee Op 
Kamp nog maar eens 
hoe geweldig Chiro is.

Iedereen Mee Op Kamp

Sam, Chiro Sint-Jan Vianney uit Wilrijk
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tips? 
  Via chiro.

be/iedereen-
mee-op-kamp!

Krap bij kas?

Een Chirokamp brengt heel wat kosten met zich mee: 
Chirokleren, een slaapzak, een veldbed, verkleedkleren, extra 
zakgeld, enz. Voor sommige ouders die financiële moeilijkheden 
hebben, kan dat een drempel vormen. Toch willen we iedereen de 
kans geven om naar de Chiro te komen en een fijn kamp te 
beleven. Het fonds Chiro Voor Chiro helpt daarbij! Als Chirogroep 
kan je een aanvraag doen om het gemakkelijker te maken voor je 
leden, leiding en hun ouders die het nodig hebben. Op die manier 
zorgen jullie ervoor dat de Chiro een plek is voor iedereen.

Meer weten over Chiro Voor Chiro of zelf steun 
aanvragen? Info op chiro.be/chirovoorchiro of via 
diversiteit@chiro.be.

Doe een aanvraag! 

 Je kan dat doen om: 
• met je groep een voorraad 

kampeermateriaal aan te 
kopen: veldbedden, gamellen, 
slaapzakken, enz. 

• een tweedehandssysteem voor 
Chirokleren op te starten 

• (een deel van) het kamp- of lidgeld terug te 
betalen van bepaalde kinderen en jongeren 

• een eigen project of initiatief op te starten om 
Chiro voor iedereen betaalbaar te maken.

Hoe kan jij helpen?

Steun Chiro Voor Chiro door een 
storting te doen. Zo kunnen 
andere groepen hun werking 
betaalbaar maken voor kinderen 
en jongeren die het thuis 
 financieel moeilijk hebben. Ook 
met een klein bedrag kunnen we groepen helpen.

Chiro Voor Chiro
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Op bivak 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. We hebben daar een handig 
voorbeeldsjabloon voor, dat kan je downloaden via de QR-code. 

Niet vergeten: verbruikskosten!

De afrekening van verbruikskosten voor water, 
elektriciteit en gas komen meestal nog achteraf. 
Hou er rekening mee dat die kost er dus nog bij komt. 
Hou er ook rekening mee dat de energieprijzen dit 
jaar een stuk gestegen zijn. Vraag op voorhand aan 
de uitbater de mogelijke kostprijs. Hij of zij kan daar 
zeker een inschatting van maken, al hangt er ook nog 
veel af van de locatie, het weer, jullie activiteiten, enz.

Het afgelopen jaar was het niet eenvoudig om geld in het laatje 
te brengen. Dat kan een impact hebben op jullie kamp. Of 
misschien hebben jullie nog wel financiële reserves?

Enkele tips:
• Verhoog je kampgeld niet zomaar. Zo hou je het laag

drempelig voor iedereen.

• Zijn er andere uitgaven waarop je kan besparen of al 
bespaard hebt?

• Kan je steun vragen aan de gemeente of de stad? 

• Doe een coronaveilige kasactiviteit.

Lees meer over je financiële situatie gezond houden en over 
coronaveilige kasactiviteiten via de bovenstaande QRcode.

Tip: Hou tijdens het kamp de kosten goed bij. 
Daardoor 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.

Help, 
we konden geen kasacties doen dit jaar!

Wat moet dat kosten?
16



Terugbetaling door gemeente 
en/of ziekenfonds

Sommige gemeenten en ziekenfondsen betalen 
ouders een deel van het lid- en/of kampgeld terug. 
Daarvoor moeten ouders van jullie een ingevuld 
formulier krijgen. Het deelnameattest voor de 
ziekenfondsen vind je bij deze Bivakwijzer. Meer info 
vind je op chiro.be/bivak-of-lidgeld.
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Vervoer
Fiets

Op kamp vertrekken met de fiets is dé meest duurzame ma-
nier. Super! Maar doe dat doordacht!
• Verken op voorhand de route
• Wees er zeker van dat je leden dat (fysiek) aankunnen
• Neem voldoende water mee
• Zorg ervoor dat ieders fiets in orde is
• Zorg ervoor dat je de wegcode en verkeersregels goed 

kent
Meer info vind je via de veiligheids fiche 
Verkeer of veiligopstap.be.

BIJNA WEG

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 mee krijgen vraagt heel wat Tetristalent. Let 
er echter op dat je je camion, camionette of aanhangwagen 
niet overlaadt.
• Past alles erin? Dat betekent niet dat het gewicht dat je 

meeneemt oké is!
• Elk voertuig heeft een maximumlaadvermogen. Check 

dat op voorhand, bv. bij je verhuurbedrijf, de eigenaar of 
de chauffeur.

• De wegeninspectie voert controles uit. Er staan hoge 
boetes op het overladen van je voertuig.

Wistjedatje
Een seniortent weegt 150 kg  

en een patrouilletent 60 kg!
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NMBS

Vraag je groepsreis (meer dan vijftien personen) aan via 
nmbs.be. Zo ben je zeker van je plaats. Wat kost dat? 
• Leden onder twaalf jaar betalen een euro per persoon. 
• De rest krijgt een korting van 60 % op het standaardbil-

jet.
Reserveren doe je het beste zo vroeg mogelijk, uiterlijk 
twaalf werkdagen voor vertrek, via de QR-code hiernaast.

Met de bus

De Lijn
Je kan een beroep doen op een versterkingsrit van De Lijn 
als:
• je met meer dan 45 personen reist
• je rit niet via de vaste rittenregeling kan
• je niet meer dan 50 km moet afleggen
• je minstens een maand op voorhand de aanvraag doet
• je vertrekuur niet in de spitsuren valt

Meer info vind je via de QR-code.

Opgelet! Sinds vorig jaar 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 voorhand via de app van De Lijn.

TEC
Alle info over reizen in groep met TEC vind je via de 
 QR-code.
• De vermelde kortingen voor jeugdgroepen zijn – jammer 

genoeg – enkel voor Waalse jeugdgroepen.
• Regel je groepsreservatie minstens vijf dagen voor de 

vertrekdatum.
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Een blije leidingsploeg

Verzamel alle bivakweetjes 
van de hele leidingsploeg. 
Wie heeft wat last van een 
ochtendhumeur of wie kun 
je altijd blij maken met een 
kop koffie en een boterham 
met choco? Via een 
vrienden boekje kan je al die 
informatie verzamelen! 

Geef elkaar complimenten! 

Wat denk je van een envelop-

penlijn of Instawall waar 

iedereen aan elkaar compli-

mentjes kan uitdelen? Je kan 

op voorhand personen aan 

elkaar koppelen die tijdens het 

bivak extra aandacht hebben 

voor elkaar, zo is er aandacht 

voor iedereen en valt niemand 

uit de boot.

Verwen jezelf! Voorzie voldoende 

ontspanningsmomenten. Laat de 

aspi’s bijvoorbeeld eens de platte 

rust begeleiden. Of voorzie eens 

een alternatief voor de avond-

vergadering en laat de kookploeg 

jullie eens extra in de watten 

leggen.

Speel! Je bent nooit te jong om 

zelf samen spelletjes te spelen. 

De praattafel! Aan het (smalle) 

uiteinde van de tafel zit telkens 

één iemand zodat je op veilige 

afstand kan praten als je daar 

nood aan hebt.

Heb jij op bivak soms het gevoel dat je de leiding van andere 
afdelingen amper ziet in de loop van de dag? Je bent de hele 
tijd zo druk bezig met andere leuke dingen dat er amper tijd 
overblijft om eens een babbeltje te slaan met iemand van de 
leiding. Sfeer maak je nooit alleen! Hierbij onze favorieten:

Neem een technische ploeg mee om de leidingsploeg te ontlasten. Zij kunnen het spelterrein 
voorbereiden, het materiaal van de dag klaarzetten, mee helpen met de opbouw/afbraak, enz. 
Maak op voorhand goede 
 afspraken over wat jullie 
 verwachten.
Zorg dat leidingsploeg en 
technische ploeg duidelijk 
onderscheiden zijn van elkaar.
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Verdeel de verantwoordelijkheden, zodat niet alles op de schouders van de 
groepsleiding terechtkomt. Duid bijvoorbeeld elke dag een of twee dagverantwoor-delijken aan die bv. de 

timing in het oog houden, 
iedereen wekken, vergade-ringen leiden, enz. 

Verzamel fijne of grappige 

weetjes via de ouders van 

de leiding, met een foto uit 

de oude doos. Materiaal 

voor een grappige avond 

gegarandeerd!

Vertel drie leuke kampanekdotes 
over jezelf. Een daarvan verzin je 
en is dus niet waar. Kan je 
medeleiding het verzonnen 
verhaal eruit halen?

Ken je deze poster 

nog uit Dubbelpunt 

om de leiding te 

leren kennen? 

chiro.be/dubbel-

punt/ken-je-lei-

dingsploeg

23



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:

 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?
• ...

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

 èOuders zijn graag op de hoogte. Via jullie Facebook-
pagina of website kunnen jullie misschien af en toe eens 
een fotootje of een verslagje delen.

 è Let op met welke foto’s je neemt en deelt en waar je ze 
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.

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

Ouders
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SOS post!

Heel wat ouders (maar ook andere familie en vrienden) 
sturen brieven. Opgelet: er is geen dagelijkse postbedeling 
meer! Het zou jammer zijn als brieven en kaartjes pas 
aankomen als jullie alweer weg zijn.
• Informeer ouders/familie/vrienden daarover: raad hen 

aan om brieven en kaartjes zo vroeg mogelijk te 
 versturen.

• Laat ouders/familie/vrienden altijd de naam van de 
Chirogroep vermelden op het adres. Zo kan de uitbater 
eventueel achteraf de post nog aan jullie bezorgen.
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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.

Prikkelarme ruimtes 

Het bivak kan enorm druk zijn. Dat kan voor sommige 
kinderen en jongeren leiden tot stress en spanning, of zelfs 
paniek of woede. Een prikkelarme ruimte is een soort 
‘time-out-plek’ die dat helpt te voorkomen. 

Hoe ziet zo’n prikkelarme ruimte eruit? 
• Kies een klein lokaal of een tent die je niet voor iets 

anders gebruikt. 
• Leg er zachte voorwerpen in (kussens, knuffels, enz.), 

koptelefoons (om nog meer prikkels te kunnen dempen), 
en een paar stripboeken of andere voorwerpen die 
helpen om ‘zen’ te worden. 

• De ruimte moet altijd vrij toegankelijk zijn, zodat leden er 
zelf binnen en buiten kunnen. Sluit de ruimte dus niet af. 

• Vertel je leden wat die prikkelarme ruimte is en leg uit 
wanneer het een goed moment is om ze te gebruiken. 

• Een prikkelarme ruimte is geen strafhoek! Maak dat ook 
duidelijk aan je leden. 

OP BIVAK

Belangrijk: een time-out is geen straf! Leden 
kiezen er altijd vrijwillig voor. Een time-out 
vragen is niets om je over te schamen.

Stilvallen
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Tussend’Oortjes

Niets handiger dan een hoop kleine 
momentjes die je tussendoor (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 à 5 euro, naargelang de 
editie).
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LEUK SJORIDEE

Het kamp is het uitgelezen moment om avontuurlijke 
activiteiten te doen met je leden! Ga op dagtocht aan de 
hand van tochttechnieken, maak het avondmaal klaar op 
een kampvuur, sjor een indrukwekkende constructie, 
ontdek geocaches bij jou in de buurt. Er zijn mogelijkheden 
genoeg om het avontuur op te zoeken.

Eetbank met afdak 

Benodigdheden:
   Sjorpalen:

   2-meter: 2 stuks (geel)
   3-meter: 10 stuks (groen)
   4-meter: 9 stuks (rood)

   Zeil (min. 4 bij 4 m)
   Tafelblad (1 bij 4 m)

Tips:
• Maak twee onregelmatige driepikkels (2 palen van 3 m + 

1 paal van 4 m)
• Gebruik twee palen van 4 m per zitbank. Zo is die stevig 

genoeg om er met meerdere mensen op te zitten.

Hou het veilig! Check op voorhand 
zeker de veiligheidsfiche Sjorren! 

Sjorren is een leuke en originele activiteit en kan 

 zorgen voor een spectaculaire inkleding, bijvoorbeeld 

van je kamp. Het is wel belangrijk dat je constructie 

 altijd stevig genoeg is en dat het sjorren veilig gebeurt.

CHIROVISIE

SJORRENVEILIGHEIDSFICHE

AFDELINGEN
 Sjorren kan een activiteit voor alle afdelingen zijn, 

op voorwaarde dat het niveau en de begeleiding 

aangepast zijn aan de groep.

 Hou rekening met het aantal leden, leiders en 

 leidsters, en met hun ervaring met sjorren. 

 Alle afdelingen kunnen sjorren, op hun  niveau.

Begin met iets kleins bij jonge/ onervaren  leden. 

Ribbels kunnen bijvoorbeeld al een basis-

techniek leren door takken aan elkaar te  sjorren 

tot een kader, maar nog geen constructie  maken 

om op te zitten. 

 Zorg dat je als leiding met voldoende bent 

om alle sjorders in de gaten te houden en de 

 sjorringen te controleren. 

 Zorg dat er altijd iemand met sjorervaring is 

om overzicht te behouden en de constructie te 

controleren.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

 Zorg dat er niemand onder de constructie in 

 aanbouw door loopt. Dat geldt ook bij de afbraak. 

De meeste ongevallen gebeuren immers tijdens 

het afbreken.

 Sjorren doe je best met vaste, dichte schoenen

aan. Geen blote voeten of slippers dus.

 Zorg dat alle sjorringen (de touwen, dus) stevig

vast zitten. Begin gerust opnieuw als je merkt dat 

een sjorring te los zit.

 Laat je de sjorconstructie een tijdje staan? Dan 

 kunnen sjorringen na verloop van tijd los komen. 

Controleer ze dus geregeld en span ze indien 

 nodig aan.

 Maak geen te lange overspanningen (= hori-

zontale balk zonder ondersteuning). Lange over-

spanningen (+ 3 m) ondersteun je het beste extra in 

het midden om doorbreken te vermijden. 

 Er zijn uitgewerkte sjorfi ches per constructie. 

 Gebruik die om te garanderen dat je constructie 

stevig en veilig is.

TIP! Leer sjorren bij de Dienst Avontuurlijke 

Activiteiten van de Chiro. 

Gebruik sisaltouw

met drie strengen of 

polyproptouw. Enkel 

die  soorten zijn stevig 

genoeg om te sjorren.

Sisaltouw hergebruik 

je niet, dat kan rotten. Polyproptouw kan je wel 

 hergebruiken.

SJORTOUWSJORTOUW

TIP! In De Banier kan je beide soorten touw 

kopen!

SISAL POLYPROP

  jan van bostraeten

  julie vervenne
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� Verbrand enkel droog, onbewerkt hout, zeker geen afval.
� Sprokkel enkel hout waar het mag. (Vraag het na bij de gemeente/eigenaar.)
� Zorg ervoor dat je toestemming hebt van de gemeente en de uitbater.
� Ligt de vuurplaats voldoende ver van een bos (25 m) en huizen en tenten (100 m)?
� Graaf een greppel of leg droge stenen rond de vuurplaats. Vochtige stenen kunnen ontploff en als ze verhit worden.
� Hou enkele emmers water of zand in de buurt.
� Opgelet met fl eece en synthetische kleren, die zijn zeer brandbaar.
� Maak geen vuur als er een krachtige wind waait of als er onweer dreigt.
� Maak geen vuur op een te droge ondergrond.
� Laat een brandend vuur nooit onbewaakt achter.
� Doof je kampvuur altijd grondig met zand of water. Controleer de ochtend erna.

(Kamp)vuur, het zit in ons ChiroDNA. Een moment waarop we stilvallen, samenzijn en kippenvel krijgen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het veilig gebeurt. Spelen met vuur (als doel) vinden we niet oké, daar zijn te veel risico’s aan verbonden.

CHIROVISIE

Spelen met vuur is niet oké. Bijvoorbeeld:
� Vuurspuwen
� Brandende voorwerpen als spelobject gebruiken, bv. jongleren met vuur
� Om het verst over het vuur springen

Vuur als onderdeeltje van een spel kan wel, aan gepastaan de leeftijd van de leden en onder veilige omstan-digheden. Bijvoorbeeld:
� Rakwi’s moeten tijdens een opdracht een kaarsje uitblazen.
� Als onderdeel van een opdracht moeten keti’s een touwtje doorbranden.
� Fakkeltocht (als het weer dat toelaat)

Kaarsen of kachels in een tent of lokaal? Doe je beter niet.

VUUR
VEILIGHEIDSFICHE

KAMPVUUR

VUUR EN SPELEN? OPGELET!
  jan van bostraeten

  jan van bostraeten
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Avontuurlijk op kamp
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LEKKER RECEPTJE VOOR OUTDOOR COOKING 

Calzone

Benodigdheden:
   Pizzadeeg
   Tomatensaus
   Kaas
   Toppings naar keuze (denk aan: champignons, 

paprika, salami, enz.)

Tips:
• Leg je calzone in de hete kolen of op een rooster boven 

de kolen. Niet in de vlammen leggen, anders heb je gega-
randeerd een zwartgeblakerde, onsmakelijke pizza.

• Snij je groentjes heel dun aangezien je ze rauw op de 
pizza legt.

• Kruid naar wens met oregano en basilicum.

1

2

3

4
5

� Verbrand enkel droog, onbewerkt hout, zeker geen afval.
� Sprokkel enkel hout waar het mag. (Vraag het na bij de gemeente/eigenaar.)
� Zorg ervoor dat je toestemming hebt van de gemeente en de uitbater.
� Ligt de vuurplaats voldoende ver van een bos (25 m) en huizen en tenten (100 m)?
� Graaf een greppel of leg droge stenen rond de vuurplaats. Vochtige stenen kunnen ontploff en als ze verhit worden.
� Hou enkele emmers water of zand in de buurt.
� Opgelet met fl eece en synthetische kleren, die zijn zeer brandbaar.
� Maak geen vuur als er een krachtige wind waait of als er onweer dreigt.
� Maak geen vuur op een te droge ondergrond.
� Laat een brandend vuur nooit onbewaakt achter.
� Doof je kampvuur altijd grondig met zand of water. Controleer de ochtend erna.

(Kamp)vuur, het zit in ons ChiroDNA. Een moment waarop we stilvallen, samenzijn en kippenvel krijgen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat het veilig gebeurt. Spelen met vuur (als doel) vinden we niet oké, daar zijn te veel risico’s aan verbonden.

CHIROVISIE

Spelen met vuur is niet oké. Bijvoorbeeld:
� Vuurspuwen
� Brandende voorwerpen als spelobject gebruiken, bv. jongleren met vuur
� Om het verst over het vuur springen

Vuur als onderdeeltje van een spel kan wel, aan gepastaan de leeftijd van de leden en onder veilige omstan-digheden. Bijvoorbeeld:
� Rakwi’s moeten tijdens een opdracht een kaarsje uitblazen.
� Als onderdeel van een opdracht moeten keti’s een touwtje doorbranden.
� Fakkeltocht (als het weer dat toelaat)

Kaarsen of kachels in een tent of lokaal? Doe je beter niet.

VUUR
VEILIGHEIDSFICHE

KAMPVUUR

VUUR EN SPELEN? OPGELET!
  jan van bostraeten

  jan van bostraeten
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Hou het veilig! Check op voorhand 
zeker de veiligheidsfiche Vuur! 
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Op bivak sluiten we allemaal samen een Vonkend werkjaar 
af. Tijd om nog eens alles uit de kast te halen dus.  Hieronder 
vind je het volledige jaarthema-aanbod. Tijd om nog een 
laatste keertje samen naar Fort Nuis te reizen tijdens jullie 
spetterend kamp! 

Een verhaaltje voor het slapengaan is ideaal om 
je dag af te sluiten en je leden te kalmeren. De 
verhalenbundel van Vonken bestaat uit zes 
kortverhalen die geknipt zijn om voor te lezen. 
Tijdens de platte rust kan je de oudere leden ook 
gewoon zelf laten lezen. 

Zit jullie kamptoneel al in elkaar? Wist je dat je 
een perfect poppenspel in elkaar kan steken met 
de figuren van het jaarthema? Ideaal voor een 
rustige voormiddagactiviteit in kleine groepjes! 

Tijdens jullie kamp zijn er vast en zeker enkele 
teambuildingsspelletjes. Misschien hebben 
jullie ook een bezinningsmoment gepland? 
Voor alles wat met het versterken van je groep 
te maken heeft, moet je bij de teambuildings-
bundel van Vonken zijn! 

Een Vonkend kamp!

Staat ‘Vonken’ van de Chiroband al in jullie bivak-
mix? Het jaarthemalied is te vinden op Spotify en 
maakt van elke maaltijd een minifuif voor maxipret. 
De tekst en akkoorden vind je op de website. 

Rustige momenten kunnen ook vonken geven. Voorzie 
daarom een leuk knutselmoment met de Vonkende Knutsel-
tips uit De Banier. Een ideaal moment om jullie jaarlijkse 
waardebon te gebruiken, niet?
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Op kamp gaan doe je het beste veilig.  
De Veiligheidsfiches helpen je daarbij op weg!  
Handige richtlijnen, wetgevings- en verzekeringsinfo, en 
een vleugje Chirovisie over veiligheidsthema’s.

Enkele wistjedatjes uit de Veiligheidsfiches:
• Er bestaat een EHBOapp van het Rode Kruis. Het is 

handig om die op je smartphone te hebben op kamp!
• Je mag leden géén medicatie geven, tenzij ze 

duidelijk beschreven staat op de medische fiche of 
door een dokter voorgeschreven werd.

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

• Het kan gebeuren dat iemand 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.

• 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.
• Spelen met vuur is gevaarlijk, dat raden we sterk af.
• Zowel voor Vlaanderen als voor Wallonië is er een 

website waarop je een duidelijk overzicht vindt van in 
welke rivieren je mag zwemmen (en waar niet).

• We maakten een plan over wat te doen bij stormweer.
• Je bent niet verzekerd voor ongevallen als je onder 

invloed bent van alcohol of drugs. 

Je vindt de Veiligheidsfiches ook online:  
chiro.be/veiligheidsfiches.

VEILIGHEIDSFICHES

Alcohol, drugs en roken
Beestjes

Ben ik een veilige leid(st)er?

Brandveiligheid

EHBO
Evenementen

Inbraakpreventie
Liften en dropping
Privacy
Psychich welzijn
Relaties en seksualiteit
Sjorconstructies
Sociale media
Verkeer
Voedsel en koken
Vuur
Water
Weer

Dopen en overgangsrituelen

Hygiëne
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veiligheid

Hou tijdens je activiteiten rekening met de comfort-zone, de stretchzone en de paniekzone.
 Comfort: de groep maakt een nacht-tocht. De groep blijft de hele tijd samen, de leiding is bij hen en geeft duidelijke in-structies over hoe ze moeten wandelen. De sfeer is gezellig!
 Stretch: de groep moet ’s nachts in groepjes van vijf een parcours afl eggen in het donker. De leiding is te  bereiken via walkietalkies. Dat is eng, maar  doordat ze in groepjes zijn en de leiding kunnen bereiken, blijft het veilig aanvoelen. Paniek: de leden moeten elk individueel een  parcours in het donker afl eggen. De leiding ligt verstopt in de bosjes om hen te doen verschieten. Enkele leden voelen zich alles behalve veilig en  panikeren.

Maak onderscheid tussen gevoel en gedrag. Gevoel: geen enkel gevoel is fout. Heb er respect voor, ook al lijkt het gevoel voor jou niet ‘rationeel’.Bv. angst voor onbekenden of het donker,  schaamte bij het omkleden, heimwee, enz. Gedrag: de manier waarop iemand handelt, kan ongepast zijn.
Bv. opzettelijk iemand kwetsen (mentaal) of  verwonden (lichamelijk).

Gedrag komt voort vanuit een gevoel. Luister naar dat 
gevoel om de situatie te begrijpen. Is het gedrag niet 
gepast? Probeer daaraan te werken met respect voor het achterliggende gevoel.

PSYCHISCH WELZIJN

VEILIGHEIDSFICHE

STRETCHZONE

COMFORT
ZONE

PANIEKZONE

WERKEN AAN PSYCHISCH WELZIJN

Opgelet! Die zones liggen voor iedereen  anders. Daarom is het belangrijk om je leden, medeleiding en jezelf eerst goed te leren  kennen.

 Groepsdruk is niet oké. Iedereen – zowel leden als leiding – moet de kans krijgen om nee te zeggen. Is er een vertrouwenspersoon? Zeker op weekend of op kamp is dat een goed idee. Dat is iemand bij wie leden en leiding zich op hun gemak voelen en naar wie ze toe durven stappen. Pesten is niet oké. Relativeer het niet en doe het niet zomaar af als plagen.
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RELATIES EN SEKSUALITEIT

Relaties zijn in de eerste plaats � jn, maar jammer 
genoeg loopt het niet altijd goed. In deze fi che vind je 

daarom enkele tips om seksueel grensoverschrijdend 

gedrag te voorkomen en aan te pakken.Relaties en seksualiteit in de Chiro: wanneer kan het?
Relaties en seksualiteit in een Chirogroep is soms 

een moeilijk onderwerp om te bespreken. Toch is dat 

 nodig. Kinderen en jongeren maken een seksuele 

 ontwikkeling door. Relaties en seksuele ontdekkingen 

horen daar bij. Je kunt dat niet tegenhouden door er 

niet over te praten.
Als Chirogroep kan je een veilige plek creëren  waarin 

die relaties en seksuele ontwikkelingen tot uiting 

 mogen komen. Goede afspraken helpen bij het 

 scheppen van een gezonde omgeving.

VEILIGHEIDSFICHE

CHIROVISIE

Praat over dit thema met de leidingsploeg en maak 

vooral afspraken over wat wel en niet kan tijdens de 

Chiroactiviteiten. Zet het functioneren van je Chiro-

groep daarbij voorop.
Hierover kan je afspraken maken: Hoe mag een koppeltje in de Chiro zich wel en niet 

gedragen?
 Wanneer gelden de afspraken? (Bijvoorbeeld: 

mogen er andere dingen tijdens een leidingskring 
dan op een Chironamiddag?) Zijn er andere afspraken nodig voor leden dan voor 

leiding?

Bijvoorbeeld:Goede afspraak: niet tongzoenen tijdens de leidings-
vergadering.
Want: is een concrete, duidelijke afspraak over concreet 

gedrag.
Slechte afspraak: geen koppels in de leidingsploeg
Want: dit is een te algemene en te verregaande 

 afspraak.

In een goede relatie is er geen machtsonevenwicht. 

Een relatie tussen iemand van de leiding en een lid 

is dus niet evident aangezien leiding meer mag dan 

 leden. Hetzelfde geldt voor een relatie tussen twee 

 leden die veel verschillen in leeftijd.We zeggen niet dat dat niet kan, maar er moet 
 voldoende aandacht voor zijn dat beide partners zich 

er goed bij voelen.
Niet iedereen ervaart hun seksuele voorkeur als iets dat 

duidelijk vastligt. Benoem daarom af en toe expliciet 

de andere mogelijkheden dan een man-vrouwrelatie 

en laat merken dat holebirelaties oké zijn.

TIP! Je inkleding of toneeltjes kunnen daar 
ook een belangrijke rol in spelen. Stereotiepe 
personages en homomopjes zorgen voor een 
gevoel van onveiligheid.

Opgelet: de wet is daar wel heel duidelijk in, 
respecteer dat (zie verder).

HETERO OF HOLEBI

RELATIES

  jan van bostraeten

  jan van bostraeten
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  jan van bostraeten

 BEN IK EEN VEILIGE LEID(ST)ER?
VEILIGHEIDSFICHE

De Chiro is een plek om te spelen en te ervaren, te 
 ontdekken en te experimenteren, te vallen, op te staan 
en blauwe plekken te verzamelen. Onbezonnen spelen 
hoeft echter niet te betekenen dat je onverantwoord 
speelt. Met de leiding draag je de verantwoordelijk-
heid om kinderen en jongeren op een veilige manier 
te laten spelen. Je staat er echter niet alleen voor. 
 Medeleiding, groepsleiding, ouders, VB’s en Chirojeugd 
Vlaanderen kunnen je daarbij helpen.

CHIROVISIE

Enkele aandachtspunten om je activiteit veilig te 
 houden:

 ‘Gebruik je gezond verstand’ is de belangrijkste 
richtlijn.

 Niet zeker of je activiteit veilig (genoeg) is? Toets het
af bij medeleiding, de groepsleiding of  volwassen 
begeleiding, of doe gerust een telefoontje naar 
Chirojeugd Vlaanderen.

 Leer je leden kennen en kom te weten welke 
activiteiten ze wel of niet graag doen. Zo maak 
je activiteiten op maat van je leden, spelplezier 
gegarandeerd!

 Is je activiteit fysiek veilig? Met andere woorden: is 
de kans op pijn of lichamelijke schade beperkt?

 Is je activiteit emotioneel veilig? Met andere 
 woorden: voelt iedereen zich comfortabel?

 Heeft iedereen de kans om nee te zeggen tegen 
de activiteit?

 Is de activiteit aangepast volgens de leeftijd van 
je leden?

 Is er altijd iemand van de leiding aanwezig of 
 bereikbaar?

 Bij een meer risicovolle activiteit: bereid die goed 
voor en maak duidelijke afspraken met de leiding, 
leden en eventueel ouders van de leden. Bv. 
paintballen, touwklimmen, enz.

 Gespecialiseerde activiteiten laat je  begeleiden 
door een deskundige, bijvoorbeeld rots-
klimmen, speleologie.

 Heel wat avontuurlijke activiteiten vallen niet 
onder de standaard Chiroverzekering.

Chirojeugd Vlaanderen heeft geen richtlijn over de 
 ideale verhouding leden-leiding. De draagkracht van 
een leidingsploeg is daar de belangrijkste maatstaf 
voor.

RICHTLIJNEN

HOEVEEL LEDEN PER LEID(ST)ER?

  jan van bostraeten
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ALCOHOL, DRUGS EN ROKEN

In de Chiro geven we het goede voorbeeld, ook op het 

vlak van alcohol en drugs. De Chiro is een plaats waar 

je ervaringen kan opdoen in een veilige  om geving. 

 Alcohol kan een plek krijgen in de Chiro als je de wet 

volgt en er duidelijke afspraken zijn die leden en 

 leiding op een verantwoorde manier laten omgaan 

met alcohol. Als leden of leiding een fout maakten, 

 verdienen ze ook een tweede kans.

In de Chiro streven we naar rookvrije groepen (ook 

 e-sigaret) en duidelijke afspraken over roken voor of na 

de activiteiten.

VEILIGHEIDSFICHE

CHIROVISIE

 Onder invloed naar een Chiroactiviteit komen, is 

niet oké. 

 Spelen die ‘het gebruik van alcohol’ als doel

 hebben, zijn niet gepast in Chirocontext.

 Alcohol schenken?

 Wel: tijdens bepaalde momenten, bijvoorbeeld 

na een avondspel.

 Niet: tijdens of vlak vóór de (spel)activiteiten op 

zondag, op weekend of op kamp. 

 Dwing niemand om alcohol te drinken.  Respecteer 

het als iemand niet wil drinken en voorzie 

 vol doende non-alcoholisch aanbod.

 Maak afspraken die gedragen zijn door iedereen in 

jouw Chirogroep. 

 Maak een alcohol- en drugsbeleid op maat van 

jouw groep, ook voor op kamp.

 Evalueer die afspraken geregeld.

 Hou je aan de wet: roken of alcohol onder 

 zestien jaar mag niet, sterkedrank onder achttien 

is verboden.

 Maak ook met je aspi’s duidelijke afspraken over 

hoeveel en wanneer ze mogen drinken. Geef

 leiding en ouders daar ook inspraak in.

 Sommige keti’s zijn al zestien, andere nog niet. 

 Leden jonger dan zestien mogen niet roken of 

 drinken. Je kan dus het beste de alcohol achter-

wege laten bij keti’s.

Rook niet:

 in het zicht van leden. Zet leden dus ook niet aan 

tot roken.

 tijdens (spel)activiteiten.

Maak afspraken:

 Op welke momenten mag er gerookt worden? Bv. 

vlak voor of na een activiteit, tijdens de pauzes, enz.

 Spreek een vaste plek af waar er gerookt mag 

 worden. Voorzie hier een asbak.

TIP! Voorzie minstens één iemand van de 

leiding die bob is als er alcohol geschonken 

wordt.

TIP! Er zijn heel wat interessante  methodieken 

om tot afspraken te komen.  Scan de QR-code.

ALCOHOL

ROKEN (EN VAPEN)

  jan van bostraeten

Opgelet: Ouderlijke toestemming voor 

alcohol onder de zestien jaar maakt het niet 

oké of wettelijk.
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Een beet voorkomen?

 Draag bedekkende kleren als je de weide of het 
bos in gaat: pet, lange mouwen, lange broek, 
gesloten schoenen, enz.

 Smeer iedereen in met een insectenwerend middel 
met DEET. Bij kinderen mag je enkel producten 
gebruiken met max. 20% DEET.

Controleer na iedere wandeling de huid van je  leden 
en die van jezelf. Oudere leden kunnen zichzelf 
 controleren.
 Waar controleren? Teken kruipen graag op warme 

plekjes. Denk aan haarlijn, liesstreek, oksels, 
knieholtes, achter de oren, enz.

 Doet de leiding tekencontrole bij de leden? Niet 
elk lid voelt zich daar comfortabel bij. Maak daar 
afspraken over, zeker bij gemengde groepen.

Verwijder teken zo snel mogelijk op de correcte 
 manier:
 Best met een pincet of tekentang.
 Beschadig de teek niet: hou de teek – zo dicht 

 mogelijk bij je huid – bij de kop vast tijdens het 
 verwijderen.

 Knijp niet in het achterlichaam van de teek en trek 
er niet aan.

 Ontsmet de wonde achteraf.
 Noteer de datum van de beet.
 Ga naar de huisarts zodra er een rode kring rond de 

tekenbeet komt.

BEESTJES
VEILIGHEIDSFICHE

 Plan je op kamp altijd een luizencontrole? Breng de 
ouders daarvan op voorhand op de hoogte.

 Vraag ouders eventueel om vlak voor het kamp zelf 
hun kinderen te controleren op luizen.

 Heeft een lid luizen, breng dan de ouders van het 
lid op de hoogte.

 Start een behandeling met luizenshampoo en 
controleer andere leden van de afdeling.

Let op dat een lid met luizen niet geviseerd of gepest
wordt.
 Niet iedereen hoeft te weten wie luizen heeft.
 Luizencontrole of -behandeling kan je subtiel 

 aanpakken door bv. ‘kapsalon’ te spelen.

LUIZEN

TEKEN
  shutterstock

  shutterstock
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BRANDVEILIGHEID

VEILIGHEIDSFICHE
« Laat geen brandbaar materiaal rondslingeren 

in de lokalen en op het terrein: asbakken, papier, 

hout, gordijnen, doeken, affi  ches, zetels, kussens, 

versieringen, enz. Ruim brandbaar materiaal na een 

(knutsel)activiteit direct op.« Muurdecoratie kan, maar hang geen doeken of an-

der materiaal aan het plafond.

« Check of de elektriciteitskast in orde is (verlies-

stroomschakelaar aanwezig, zekeringen, enz.) 

en laat dat bij voorkeur door een expert doen. 

Om de vijf jaar moet de elektriciteitskast gecontro-

leerd worden door een erkend keuringsorganisme.

« Zorg dat de hoofdschakelaar van de elektriciteit en 

de elektrische kast(en) duidelijk herkenbaar en vlot 

bereikbaar zijn.« Sluit per stopcontact maximaal één verdeelstekker

aan en gebruik geen losse verdeelstekkers.

« Rol verlengkabels altijd volledig af. Anders loop 

je de kans dat de kabel te warm wordt en gaat 

 smelten.
« Spreid zware elektriciteitsverbruikers (koelkasten, 

fornuis, enz.) over verschillende stroomkringen

om één stroomkring niet te overbelasten. 
« Laat elektriciteitsdefecten zoals loshangende 

stopcontacten herstellen.

ALGEMENE PREVENTIE

  shutterstock

ELEKTRICITEIT« Zorg dat alle aanwezige brandbestrijdings-

middelen duidelijk zichtbaar en bereikbaar zijn: 

blustoestellen, brandhaspels, brandmeldknoppen, 

branddeken, enz.« Zorg voor een evacuatieplan in elke ruimte. Over-

loop de brandveiligheidsinstructies en evacuatie-

procedure met de hele leidingsploeg.
« Zorg dat gangen, trappen, uitgangen en vlucht-

routes altijd toegankelijk zijn. Verwijder materiaal 

dat in de weg kan staan. Vluchtroutes zijn vrij van 

plafonddecoratie.« Hang op een centrale plek instructies over wat te 

doen bij brand.

EVACUEREN EN BLUSSEN
  jan van bostraeten

TIP! Druk maandelijks de testknop van de 

rookmelders in om te testen of het alarm nog 

werkt.
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Een doop of overgangsritueel betekent niet alleen 

‘eens goed vuil worden’. Bij een overgangsritueel sta 

je stil bij de eigenheid van de nieuwe groep  waarin 

je  terechtkomt en de verantwoordelijkheden die dat 

met zich meebrengt. Een overgangsritueel verlegt 

grenzen en kan daardoor een groep sterker  verbonden

 maken met elkaar. Het biedt dus ook een ( symbolische) 

 meerwaarde.

CHIROVISIE

Wanneer is een ritueel veilig én Chirowaardig?

« De activiteit is leuk en/of spannend voor wie ze 

moet uitvoeren en dus niet alleen voor de toe-

schouwers of opdrachtgevers.

« De activiteit is fysiek veilig. Denk aan: hoogtes, 

scherpe voorwerpen, drinken en eten, zwemmen, 

druk verkeer, vuur, enz. Loop geen onnodige risico’s.

« Deelnemers kunnen op elk moment nee zeggen als 

ze iets niet willen doen.

« De activiteit is op maat van de groep, zowel op het 

vlak van leeftijd als van groepsgrootte. Zo doe je bij-

voorbeeld andere dingen met de hele Chirogroep 

dan met de afdeling, in kleinere groep.

« Er is een vertrouwensband tussen leden en  leiding. 

Dat is belangrijk omdat leden dan nee durven 

 zeggen.

« Niemand wordt vernederd of bespot.

« Er zijn geen (onevenredige) machtsverhoudingen.

« Leiding (of wie de activiteit organiseert) plaatst 

zich niet boven de leden.

« Leden onderling zijn evenwaardig: ‘nieuwe’ 

 leden in een groep worden op gelijke manier 

behandeld, ook leden die niet deelnamen aan 

het overgangsritueel.

« Niemand moet ongepaste lichamelijke aan-

rakingen doen/ondergaan of zich uitkleden.

« Alcohol drinken is niet het doel van de activiteit.

« Niemand moet overdadig veel of oneet bare

 dingen eten. Dat kan gevaarlijk zijn voor de 

 gezondheid en is bovendien niet zo duurzaam.

RICHTLIJNEN

TIP! Informeer ouders over de activiteit: wat 

gaan jullie (ongeveer) doen? Worden de  leden 

vuil en nemen ze best reservekleren mee? 

 Enzovoort.

Opgelet! Bij een overgangsritueel worden 

deelnemers uitgedaagd om hun grenzen te 

verleggen. Push nooit iemand om iets te doen 

wat ze absoluut niet willen of waardoor ze in 

paniek raken.

DOPEN EN OVERGANGSRITUELENVEILIGHEIDSFICHE

  jan van bostraeten

  jan van bostraeten
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Ongeval of iemand ziek?

� Zorg op voorhand dat je van iedereen een

ingevulde medische fi che hebt. Zo weet je beter 

hoe je iemand kan/mag verzorgen.

� Ga op tijd naar de dokter als je niet zeker bent over 

de verzorging of als de wonde erger lijkt dan eerst 

gedacht.

� Naar de dokter? Laat een medisch getuigschrift

 invullen. Je hebt dat nodig voor de aangifte van het 

ongeval bij de verzekeraar.

Zorg dat je altijd een EHBO-koff er of EHBO-zakje bij je 

hebt, ook op verplaatsing.

TIP! De beste EHBO-tips vind je in de 

EHBO-app van het Rode Kruis.

EHBOVEILIGHEIDSFICHE

EHBO

jan van bostraeten

jan van bostraeten

Als leiding mag je niet zomaar medicatie geven aan je 

leden of medeleiding:

� Geef enkel medicatie die vermeld 

staat op de medische fi che van het lid 

of de leiding.

� Is er iemand ziek en denk je dat er 

 medicatie nodig is? Ga dan altijd naar een 

dokter. Opgelet! Dat geldt ook voor medicatie die 

je zonder voorschrift kan krijgen. Hieronder vallen 

ook zalven, bijvoorbeeld tegen insectenbeten. Ook 

die kunnen immers allergische reacties veroor-

zaken.

Leiding mag op eigen initiatief medicatie nemen, 

maar ze mag niet toegediend worden door iemand 

anders.

MEDICATIE

Download het me-

disch getuigschrift 

via deze QR-code
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EVENEMENTENVEILIGHEIDSFICHE

Alcohol en roken

De volgende zaken zijn wettelijk verboden, 

je kan er als organisator hoge boetes voor 

krijgen:

� Alcohol geven aan 16jarigen

� Sterkedrank geven aan 18jarigen

� Iemand opzettelijk tot dronkenschap brengen 

met ziekte, werkonbekwaamheid of de dood tot 

gevolg

� Alcohol verkopen of schenken aan iemand die 

duidelijk dronken is

� Reclame maken die onverantwoorde, overmatige 

of onwettige consumptie van alcoholische dranken 

aanmoedigt, bv. via de naam van je evenement

� Roken op gesloten plaatsen die toegankelijk 

zijn voor het publiek, zoals de tent of zaal waar je 

 evenement in plaatsvindt

Toegang weigeren

� Als organisator mag je nooit iemand 

de toegang tot je evenement  weigeren 

op basis van zijn of haar zogenaamde ras, 

huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid of 

 afkomst.

� Wettelijke argumenten om iemand te weigeren 

op je evenement zijn: brandweervoorschriften, 

 privéevenement, strafbare feiten en dresscode.

WETGEVING

Enkel als je de ‘gewenste kleren’ duide

lijk op de aankondiging zet, kan je iemand 

weigeren met een ‘onaangepaste’ outfi t. 

De Chiro wil alle kinderen en jongeren aanspreken, on

geacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht 

hun fysieke of intellectuele capaciteiten. Om die reden 

raden we het dus af om iemand te weigeren op basis 

van zijn of haar kleren.

� Doe actief aan alcohol en drugspreventie, zodat 

je ook in orde bent met de wetgeving over alcohol 

en roken.

� Voorzie voldoende nonalcoholische dranken.

� Maak nonalcoholische dranken goedkoper dan 

alcoholische dranken.

� Kies niet voor fuifnamen of boodschappen die het 

consumeren van alcohol aanmoedigen.

� Voorzie een EHBOpost.

� Laat de brandweer je adviseren over brand

veiligheid en nooduitgangen (zeker bij grote 

 evenementen).

Vermijd gehoorschade. 

� Hou je altijd aan de geluidsnormen.

� Voorzie (gratis) oordoppen. Je vindt die bij een aan

tal organisaties die ze gratis weg geven.

� Hou aanwezigen en medewerkers op minstens 2 m

afstand van luidsprekers.

Beperk overlast.

� Hou tijdens fuiven ook buiten toezicht. Check af en 

toe het ‘lawaai’ buiten.

� Sensibiliseer met leuke affi  ches die je  bezoekers 

ertoe aanzetten om rekening te  houden met de 

buren.

� Voorzie een strategische rokersplaats en 

 fi etsenstalling, voldoende ver van huizen en  andere 

buren.

TIP! Je vindt de ‘Checklist voor alcohol en 

 roken op fuiven’ door de QRcode te scannen.

RICHTLIJNEN

phaedra staels
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HYGIËNE
VEILIGHEIDSFICHE

Tijdens een gewone Chirodag:

« Voelt iemand zich niet goed? Dan bel je de ouders

om het kind te komen halen. Ondertussen kan je 

het kind laten rusten op een rustige plek.

« Je mag leden en leiding geen medicatie geven, 

tenzij die op de medische fi che vermeld staat. Geef 

dus niet zomaar een pijnstiller of andere medicatie.

Op kamp:

« Ga naar de dokter met de zieke. 

« Laat zieke kinderen en/of leiding eventueel apart

in een tent of lokaal slapen. 

« Neem mondmaskers mee in je EHBO-koff er. Als 

je iemand verzorgt, draagt de zieke het beste een 

mondmasker. 

« Je mag leden en leiding geen medicatie geven, 

tenzij die op de medische fi che vermeld staat of 

door de dokter voorgeschreven is.

« Is iemand té (lang) ziek? Raadpleeg opnieuw een 

dokter en stem af met de ouders wat er het beste 

gebeurt. Kan het kind bv. wel op kamp blijven als 

je bepaalde maatregelen neemt, of komen de ou-

ders het kind liever halen? Naar huis gaan tijdens 

het kamp is natuurlijk niet fi jn, dus ga daar tactvol 

mee om.

WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE?
jan van bostraeten

Bij de Chiro mag je onbezonnen spelen en vuil worden, 

en hoeft het allemaal niet té proper te zijn. Corona leer-

de ons echter ook het belang van hygiëne om ziekte-

verspreiding te voorkomen.

Enkele vuistregels die belangrijk blijven.

CHIROVISIE

« Hoesten en niezen in je elleboog

« Als je papieren zak- en handdoeken gebruikt, gooi 

die dan in afsluitbare vuilnisbakken die je liefst 

niet met je handen moet openen (pedaalemmers 

zijn ideaal).

« Was regelmatig jullie handen, zeker voor en na:

« een maaltijd

« een toiletbezoek

PERSOONLIJKE HYGIËNE

TIP! Gebruik een handenwasliedje zodat kin-

deren op een toff e manier herinnerd worden 

om hun handen te wassen.

« Reinig regelmatig contactoppervlakken zoals 

lichtknoppen, deurklinken, tafels en materiaal. 

« Verlucht tenten en gebouwen. Laat ze overdag zo-

veel mogelijk open staan.

INFRASTRUCTUUR

jan van bostraeten
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Je kan op verschillende manieren antidiefstal
maatregelen nemen.

Organisatorisch
� Sluit ramen en deuren goed en volledig.� Laat kelderroosters niet los liggen en sluit 

( dak ) ramen goed af.
� Verwijder rondslingerende ladders en werk-

materiaal rond het lokaal.� Bewaar een overzicht van wie een sleutel heeft en 
dus in de lokalen kan.

� Doe gordijnen dicht als je het lokaal verlaat.� Markeer en inventariseer waardevol materiaal, 
berg het op in een kast die op slot kan en niet te 
veel in het zicht staat.

Sociaal
� Vraag de wijkagent om je lokaal te inspecteren en 

pijnpunten bloot te leggen.� Vraag buren om mee een oogje in het zeil houden. 
Een vaak voorkomende aanleiding voor inbraak is 
immers een gebrek aan sociale controle.

Bouwkundig/materieel
� Vervang slechte en oude sloten, deuren en ramen.� Vergrendel deuren en ramen zowel boven als 

 onderaan met een stevige schuifgrendel.� Voorzie stevige en degelijke veiligheidssloten.� Deuren die gemaakt zijn uit massief houten
 panelen of metalen platen zijn het stevigst, en ze 
moeten minstens drie à vier scharnieren hebben. 
Zo voorkom je speling.� Op ramen en deuren kan je dieven-klauwen plaatsen. Die zorgen dat je een raam of deur niet uit het kozijn kan halen door de scharnieren uit elkaar te halen.

� Schuiframen? Een ijzeren of houten lat langs 
 binnen voorkomt dat ramen of deuren van aan de 
buitenkant opengeschoven kunnen worden. � Aanpassingen buiten aan het lokaal:� Installeer (extra) buitenverlichting met 

 bewegingssensoren.
� Zorg dat stopcontacten die buiten geïnstal

leerd zijn aan de binnenkant af te sluiten zijn. 
Elektriciteit kan door inbrekers gebruikt worden 
om boor machines en dergelijke aan te drijven.

Elektronische beveiliging
� Als je vaak geconfronteerd wordt met inbraken kun 

je nadenken over meer elektronische beveiliging 
zoals een alarm of camerabewaking.

INBRAAKPREVENTIE

VEILIGHEIDSFICHE

TIP! Doe altijd een grondige kosten  -batenanalyse. Onderzoek of die  investeringen 
betaalbaar zijn voor jullie Chirogroep. Als je 

groep plannen heeft om te verbouwen kunnen die 
 investeringen nuttig zijn.

TIP! Speel zelf een keer inbreker om te achter
halen waar de zwakke punten zijn.

ANTIDIEFSTALMAATREGELEN
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� Vraag toestemming om tijdens Chiroactiviteiten 
foto’s te mogen maken. Opgelet: toestemming kan 
en mag altijd ingetrokken worden, dus je kunt niet
op die gegeven toestemming terugvallen. Je weet 
zo wel al wie je helemaal niet mag fotograferen.

� Informeer leden en hun ouders zo goed mogelijk 
over wat je doet met foto’s. Zet het in je privacy-
verklaring (zie uitleg verderop) en verwijs daar-
naar op je invulformulieren en andere publicaties 
(programmaboekje, affi  ches, enz.).

� Selecteer wat je publiceert en waar. Een foto 
op je website is snel verwijderd. Een affi  che die 
je al overal opgehangen hebt, is moeilijker te 
 vervangen.

� Hoe moeilijker de foto verwijderd kan worden, 
hoe belangrijker het is dat je schriftelijke toe-
stemming hebt om hem te gebruiken.

� Reken op je gezond verstand en inlevings-
vermogen. Zou degene op de foto het erg 
vinden als die foto gebruikt wordt? 

� Als iemand vraagt om een foto te verwijderen, 
dan verwijder je die onmiddellijk. Wil je erover 
discussiëren omdat het jammer zou zijn als de foto 
verdween, doe dat dan achteraf.

FOTO’S

Om in orde te zijn met de privacywetgeving stel je 
twee documenten op: een register van verwerking en 
een privacyverklaring.

Register van verwerking
Dat beschrijft welke gegevens je bijhoudt, van 
 welke categorieën van mensen, waarom, waar je die 
 gegevens voor gebruikt, hoe lang je ze bijhoudt, enz.

Privacyverklaring
Daarin beschrijf je hetzelfde, maar dan gericht op de 
mensen van wie je gegevens verzamelt.

Zet de tekst op je website, dan kun je er op al je invul-
formulieren makkelijk naar verwijzen.

PERSOONSGEGEVENS

PRIVACY
VEILIGHEIDSFICHE

  jan van bostraeten

  jan van bostraeten

TIP! Je vindt beide sjablonen en meer uitleg 
via de QR-code.
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  jan van bostraeten

Pesten en uitsluiting
 Uitsluiting, cyberpesten en cyberhaat kunnen via 

sociale media ook buiten de Chiro verder gaan. 
Pak het aan en maak duidelijke afspraken met je 
afdeling. Op de Chirowebsite vind je info over hoe 
je dat kan doen.

 Voorkom uitsluiting en zet sociale media net in om 
de groepssfeer te versterken. Voorbeeld: de aspi’s 
hebben een Facebookgroep waarin ze afspreken 
om samen naar de Chiro te gaan.

In de leefwereld van kinderen en jongeren, ook die in de 
Chiro, zijn (digitale) media alomtegen woordig.  Daarom 
willen we er op een positieve manier aandacht aan 
geven en het niet zomaar naast ons neerleggen. Er zijn 
dan ook eindeloos veel voordelen aan. We adviseren 
daarom om geen totaalverbod op  digitale media in 
te voeren in je Chirogroep. Het is wel  belangrijk om ze niet de bovenhand te laten krijgen in je werking. Ze 
moeten altijd gebruikt worden als een middel, niet als een doel op zich.

CHIROVISIE

 Sociale media zoals Facebook, Instagram, Snapchat 
en TikTok mag je pas gebruiken vanaf 13 jaar. 
Stimuleer jongere leden dus niet om een account 
aan te maken en respecteer ook de keuze van leden 
en ouders om niet op sociale media actief te zijn.

 Heb oog voor de leefwereld van je leden. Hebben 
ze nog geen interesse in sociale media, dan is het 
ook niet zinvol die te gebruiken in je activiteiten. 

 Gebruik sociale media alleen als ze een meerwaarde
geven aan je Chiroactiviteit. Goed gebruik kan een 
originele twist aan je activiteiten geven.

 Wees je bewust van de impact van sociale media. 
Wat buiten de Chiro gebeurt, kan ook binnen 
de Chirowerking impact hebben – cfr. pesten en 
uitsluiting, en sexting.

Fear of missing out  
Niet bereikbaar zijn via sociale media kan sommige 
leden, maar ook leiding stress bezorgen. Ze vrezen bv. 
dat ze zaken zullen missen en daardoor anders in hun 
vriendengroep zullen liggen. Hoewel het goed is om 
af en toe te ontsnappen aan deze druk, is het wel iets 
om rekening mee te houden. Smartphonegebruik ver-
bieden kan anders een drempel zijn om mee op kamp 
te gaan of zelfs naar de Chiro te komen. Maak hier dus 
samen afspraken over.

Sexting
Hou deze principes in je achterhoofd:

 Met sexting is op zich niets mis, het kan een belang-
rijk onderdeel zijn van de seksuele ontwikkeling 
en beleving van tieners. Als het vertrouwen tussen 
die twee partijen geschonden wordt, is er wel een 
probleem.

 Afgebeelde personen zijn altijd slachto� er. Je kan 
een slachtoff er aanmoedigen om voorzichtiger te 
zijn, maar het is nooit zijn of haar schuld dat die foto 
ongewild met anderen gedeeld werd. Wel die van 
de verspreider(s).

RICHTLIJNENRICHTLIJNEN

Opgelet: Ongewenst sextingfoto’s van 
 minderjarigen downloaden en verspreiden, 
kan beschouwd worden als kinderporno-
grafi e én dus als strafbaar feit. Zelfs als 
jongeren dat doen.

SOCIALE MEDIA
VEILIGHEIDSFICHE
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Voorzie aparte parkeerplekken voor 

 auto’s en voor fi etsen, liefst gescheiden 

van waar voetgangers je lokalen bereiken, 

zodat ze niet allemaal op dezelfde plek 

aankomen.

Begeleid aankomende en vertrekkende leden, bijvoor-

beeld door hen te helpen oversteken.

ROND JE CHIROLOKALEN

 Draag een � uovest als je de weg op gaat.

 Vooraan, achteraan en in het midden loopt/fi etst 

er leiding. De jongste leden lopen/fi etsen in het 

midden van de groep.

 Gebruik de meest veilige route: waar het minste 

verkeer is, vermijd grote wegen en drukke 

kruispunten.

 Spreek op voorhand signalen af. Bv. één keer fl uiten: 

stoppen; twee keer fl uiten: er is een tegenligger; 

enz.

 Vervoer geen kinderen of jongeren in een laadbak 

of aanhangwagen.

 Respecteer het laadvermogen van je auto, 

aanhangwagen, camionette, camion. Informeer je 

hierover bij je chauff eur/verhuurder.

Waar wandel je het beste? Op het voetpad

uiteraard, aan de rechterkant.

Geen voetpad? Wandel op:

 De verhoogde berm

 De gelijkgrondse berm

 Het fi etspad (maar verleen voorrang aan  

( bro m )fi  etsers)

 De rijbaan: aan de linkerkant, achter elkaar

ALGEMEEN

TE VOET

 Je draagt best een � etshelm.

 Grote groep? Splits dan op in kleinere groepen van 

maximaal 20 personen.

 Zorg voor genoeg afstand, maar vermijd dat je 

groep versnipperd raakt.

 Hou geen sprintjes of wedstrijden op wegen waar 

er ook auto’s rijden.

 Laat niemand voor een lange afstand alleen fi etsen.

 Vanaf rakwi’s kan je met de groep op fi etstocht.

Waar veilig oversteken?

 Bewaakte oversteekplaatsen: zebrapad met 

verkeerslichten of bevoegde persoon

 Zebrapad zonder verkeerslichten

 Plaatsen waar je goed gezien kunt worden én zelf 

het verkeer goed ziet

Waar niet oversteken?

 Tussen geparkeerde auto’s

 In de bocht van een weg

 Op de top van een helling

 Onder een brug

Hoe veilig oversteken? Ideaal gezien ben je als leiding 

met z’n vieren:

 Eén leid(st)er staat op de plaats waar het 

oversteken begint

 Twee leid(st)ers staan in het midden van de weg, 

aan weerskanten van de overstekende groep, en zij 

houden oogcontact met de automobilisten

 Eén leid(st)er staat aan de overkant 

van de weg om de leden bij elkaar te 

houden.

MET DE FIETS

OVERSTEKEN

VERKEERVEILIGHEIDSFICHE

� uovest

ALGEMEEN

Waar wandel je het beste? Op het 
TE VOET

MET DE FIETS

OVERSTEKEN

aparte parkeerplekken
ROND JE CHIROLOKALEN
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  jan van bostraeten

 Koken en afwassen moet met drinkbaar water

gebeuren.

 Zorg voor een propere keuken.

 Was je handen voordat je gaat koken.

 Was je keukengerief altijd goed af met heet water 

en afwasmiddel.

 Zorg voor propere handdoeken en 

schotelvodden en maak je werkplek altijd 

goed schoon.

 Bewaar verse producten zoals melk, boter, 

vlees en vis koel.

 7°C is de maximumtemperatuur om 

gerechten koud te bewaren.

 Voor gehakt, gevogelte en vis is dat 

maar 4°C!

 Hou warme gerechten altijd op minstens 

60°C of koel ze direct af tot 7C°.

 Controleer regelmatig de temperatuur van 

de koelkasten en diepvriezers.

 Zorg dat tijdens het vervoer de temperatuur van 

producten niet te fel oploopt.

 Laat diepgevroren eten niet in de zon ontdooien

maar in de koelkast. Dat duurt langer, dus denk er 

op tijd aan!

 Respecteer de houdbaarheidsdatum van 

producten.

 Zorg dat vlees en vis altijd goed doorbakken zijn.

 Serveer bereid eten zo snel mogelijk.

 Bewaar al je voeding afgesloten, zodat er geen 

ongedierte aan kan.

60°

VOEDSEL EN KOKENVEILIGHEIDSFICHE

VOEDSELVEILIGHEID
DRINKEN

 Drink enkel leidingwater (of fl essenwater, 

natuurlijk). Drink dus geen rivier-, beek- of 

bronwater.

 Vraag aan je kampplaats een attest dat de 

drinkbaarheid garandeert.

 Een cantus met water lijkt een goed alternatief 

voor de alcoholische versie, maar dat is niet het 

geval. 

Opgelet: een teveel aan water kan ook 

 schadelijke gevolgen hebben! Dwing je leden 

 en / of leiding dus niet zomaar om meer water 

te drinken dan ze zelf willen.

4°

7°
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Waterspelletjes, gaan zwemmen of beektocht: activi-

teiten die bijna niet weg te denken zijn in de Chiro. In 

het water gaan is echter niet zonder risico’s. Neem je 

voorzorgen en hou je leden altijd goed in de gaten.

CHIROVISIE

WATERVEILIGHEIDSFICHE

 Wateractiviteiten doe je enkel als het daar warm 

genoeg voor is.

 Is het héél warm? Smeer iedereen goed en 

 regelmatig in met zonnecrème.

 Winterpret? Ga enkel op het ijs als de brandweer 

en gemeente daarvoor toestemming gegeven 

hebben.

 Kunnen al je leden zwemmen? Gebruik zwem-

vesten of zwembandjes bij twijfel, of pas je activiteit 

aan zodat niemand risico loopt.

 Maak altijd duidelijke afspraken met je leden: waar 

mogen ze wel/niet zwemmen? Wat doen ze wel/

niet in het water? Op welk signaal verzamelen ze 

weer?

 Zorg dat er altijd toezicht is, zowel in het water als 

vanop de kant.

 Tel regelmatig je leden.

 Aan zee zwem je in een bewaakte zone, en alleen 

als er een groene vlag uithangt.

 Zwem enkel in meren of rivieren waar het toege-

laten is.

 Spring nooit zomaar in onbekend water. Verken

de beek, de rivier of het meer met de leiding op 

voorhand en zorg dat iedereen stevige schoenen 

aandoet.

 Beken rivieren of meren kunnen bacteriën  bevatten. 

Ga dus op voorhand goed na of je er wel in wilt. 

Wees nadien alert voor ziektesymptomen.

 Iedereen die meevaart, moet goed kunnen 

 zwemmen. Voor de zekerheid doe je best iedereen 

een zwemvest aan, zeker bij jongere afdelingen.

 Voorzie een reddingsboei (binnenband auto, 

zwemband) en maak er een touw aan vast.

 Kantelt je vlot? Kijk zo snel mogelijk na of iedereen 

boven water gekomen is.

 Test je vlot eerst op veilig water als je ermee op 

snelstromend water wilt varen.

 Bevaar geen te snel stromend of te diep water.

 Vaar enkel overdag! In het donker kun je  onmogelijk 

voorzien wat er verderop is.

 Ga nooit met je vlot op het water bij onweer!

 Verken vooraf het water dat je wilt bevaren.

WATER

ZWEMMEN

VLOTTEN
  jan van bostraeten
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� Smeer iedereen regelmatig in met zonnecrème.
� Doe dat vóór jullie in de zon komen.
� Gebruik bij voorkeur factor 50, zeker bij jonge kinderen.

� Draag beschermende kleren: T-shirt, zonnebril, enz. Zorg ook dat iedereen een hoofddeksel draagt, om een zonneslag te vermijden.
� Mijd de zon tussen 12 en 15 uur.
� Ook in de schaduw kun je verbranden, neem ook daar je voorzorgen.
� Drink altijd voldoende water en wacht daarvoor niet tot je dorst krijgt.
� Vermijd zware inspanningen bij hitte of pas je activiteit aan. Op fi etstocht in de hitte kan bijvoorbeeld wel als je voldoende maatregelen neemt: insmeren, in de schaduw fi etsen, vroeg vertrekken, veel drinken en onderweg verkoeling zoeken.

ZON

Storm of onweer op komst?
� Bereid je daarop voor bij de start van je kamp: 
� Span tenten goed en waterdicht op. 
� Kies een goede plek voor de tenten. Kunnen de leden bijvoorbeeld vlot tot aan een veilige plek geraken? Staan de tenten niet helemaal  beneden in het dal?

� Span stormkoorden aan je tenten en graaf greppels (als dat mag van de bivakuitbater).
� Zorg ervoor dat stormkoorden en greppels ook zichtbaar zijn in het donker.
� Grote tenten (bv. reftertenten) hebben een maximale piekbelasting. Die leg je soms het  beste preventief neer bij noodweer. Vraag daarvoor  advies aan de brandweer.

NOODWEER
  joris roels

WEER
VEILIGHEIDSFICHE
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Er zijn betere manieren om je te verplaatsen dan liften.

Wil je toch liften?

 Enkel met de oudste afdeling! 

 Enkel als alle leden zich daar comfortabel bij voelen.

 Toets op voorhand af bij de ouders of zij het ook 

oké vinden.

 Laat leden nooit alleen liften, maar minstens met 

drie.

 Hou je aan de verkeersregels en zorg dat je altijd 

goed zichtbaar bent.

 Ga niet mee met verdachte chauff eurs: dronken, 

agressieve rijstijl, enz.

 Wil je als leiding zoveel mogelijk voorzorgen

nemen? Je kan aan je leden vragen om de 

nummerplaat door te sturen, of om het gsm

nummer te vragen van de chauff eur.

 Tito’s: er stapt iemand van de begeleiding mee.

 Keti’s en aspi’s kunnen al zonder begeleiding de 

weg op, als:

 je leden dat zelf zien zitten

 verkeersregels en veiligheid gerespecteerd 

 worden

 Iedereen draagt een fl uovest.

 Blijf altijd samen in groep, drop nooit iemand 

alleen.

 Zorg dat leden niet of zo weinig mogelijk langs 

grote wegen moeten wandelen.

 Ook op wegen met weinig (auto)verkeer zijn er 

risico’s: daar verwachten automobilisten niet gauw 

een groep jongeren.

 Zorg dat minstens iemand van de leden een gsm-

nummer van de leiding heeft.

 Een dropping kan, voor tito’s, keti’s en aspi’s.

DROPPING

TIP! Test de uitgestippelde route al eens uit. Is 

het niet te ver? Zijn er gevaarlijke punten?

LIFTEN

LIFTEN EN DROPPING VEILIGHEIDSFICHE

TIP! Op tocht, en je wilt niet dat je leden 

 liften? Geef een (groot) voorwerp mee waar

door chauff eurs hen niet gemakkelijk  kunnen 

meenemen, bv. een kruiwagen.

  jan snyers
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Permanentie

Chirojeugd Vlaanderen is in juli en augustus alle dagen 24 uur per 
dag bereikbaar in geval van nood!

juli - augustus

bivak

permanentie
03-231 07 95

Chirojeugd Vlaanderen

Opgelet: buiten de kantooruren kom je op een voicemail terecht. 
Spreek zeker een boodschap in als je een dringende vraag hebt. 
Vermeld zeker je naam, je Chirogroep en het telefoonnummer 
waarop we je kunnen bereiken. In dringende situaties bellen we je 
binnen de vijf minuten terug.

permanentie
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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.

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 dat zo snel 
mogelijk!

Hadden jullie last van 
een storm?

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?

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?

Zijn er voldoende oud
leidingsmensen, gewesters, 

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

Is er een dodelijk 
slachtoffer bij betrokken?

Is de groep erg 
aangeslagen?

Hebben jullie te maken 
met een groot aantal zieke 

leden? (1020%)

Is het nog haalbaar om het 
bivak te laten doorgaan 

ondanks de schade?

neen JA

JA

neen

neen

JA

JA

JA

JA
JA

JA

JA

neen
neen

JAJA

neen
neen

JA

neen

oké

JA

neen

neenneen

neen

JA

We geven alvast enkele tips voor als je te maken krijgt met noodweer, veel zieken of een 
ingrijpende gebeurtenis. De beslissingsboom 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.

Crisis op kamp? Contacteer de bivakpermanentie 
voor advies en begeleiding: 03231 07 95.crisis
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Als je je bivak stopzet

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

   Breng Chirojeugd Vlaanderen op de 
hoogte via de bivakpermanentie.

   Voorzie een vervoermiddel waarmee 
de voltallige groep thuis geraakt. 
(Bussen e.d. vallen niet onder de 
Chiroverzekering.)

   Overloop samen met de kampeige
naar het contract en bekijk onder 
andere hoe het zit met vroegtijdige 
stopzetting.

   Schakel hulp in van gewesters, 
oud-leiding, enz., bijvoorbeeld om het 
kampterrein op te ruimen.

   Zeg de eventuele drank en voedsel
bestellingen af bij het grootwaren-
huis, 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 wanneer 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 verzekeringsmaatschap-
pijen.
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Crisiscommunicatie

CONTACTEER CHIROJEUGD 
VLAANDEREN
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 03231 07 95.
Je kunt aan Chirojeugd Vlaanderen 
vragen om de crisiscommunicatie over 
te nemen of we kunnen je bijstaan als 
je het zelf wilt opnemen.

Stap  1

Stappen

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 
jullie 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 gebeurte-

nis, 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?

Stap  2

VERZORG DE COMMUNICATIE
• Zorg ervoor dat je de ouders, leden of 

andere betrokkenen (eerst) op de 
hoogte brengt. Geef hen mee wat ze 
moeten weten, zonder paniek te zaaien. 
Dat doe je het beste via mail of telefo-
nisch, 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. Schakel daarvoor Chiro-
jeugd Vlaanderen in, 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 
Chirogroep nog meer in de 
 problemen.

• Geef enkel feiten, geen interpretaties 
of emotionele getuigenissen.

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

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

Stap  3
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Spel

leden

Voor op bivak of op zondag

Voor een hele dag of als aparte activiteit

Voor rakkers, kwiks, rakwi’s, tippers, toppers en tito’s

Met ervaringsopdrachten voor leden om elkaars 

minder bekende kanten te leren kennen

Met tips om te werken aan een fijne sfeer in je afdeling

Pestzak

TANDPASTA VERSTOPPEN:  
PLAGEN OF PESTEN? 

DE IDEALE CHIROGROEP? 

NIET NAÏEF? 

Spel voor leiding  
    en aspiranten

Discussieer erover  
  met ‘Pesten herkennen’.

Houden zo, met ‘Pesten voorkomen’.

Schiet in actie met 

‘Pesten aanpakken
’.

Scan de QR-code of 
vraag het spel aan via 
spoorzes@chiro.be.

Deze spelbrochure vind je (gratis!) 
in De Banier.
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STARTSpelduur
Basisversie

Geluk(t)

Spel voor tito’s: leef je in in je personage, ga de uitdagingen 
aan en laat de geluksmeter stijgen.

Dat spel vind je online: https://kieskleurtegenpesten.be/

wp-content/uploads/2022/02/Gelukt-Materiaal.pdf
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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.

Hoe pak je het aan, op een positieve manier?

PROACTIEVE BEGELEIDINGSHOUDING

• Wees aanwezig en ken je leden.

• Wees eerlijk en spreek vanuit jezelf: ‘Ik voel me ... bij jouw 

gedrag’ (ikboodschap).

• 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.

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 probleemsituaties 

samen aan.

OPGELET!
• Gebruik een straf niet als krachtproef. Kinderen luisteren 

meestal al naar jou gewoon omdat je ouder bent.  

Maak daar geen misbruik van door vanuit die positie 

straffen op te leggen.

• 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.
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Alcohol, drugs en roken

Goede afspraken over alcohol en roken op kamp zijn 
superbelangrijk. Je bent verantwoordelijk voor de 
leden en hun veiligheid. Bewust omgaan met 
alcoholgebruik is dus een must. Enkele tips om jullie 
daarbij te helpen!

RESPECTEER DE WET
• Soft en harddrugs zijn bij wet verboden en heel 

schadelijk. Ze hebben dus geen plaats op kamp. 
• Leden jonger dan 16 jaar mogen geen alcohol 

drinken. Ook niet als je de toestemming hebt van 
de ouders. Volg hier dus de wet.

• Leden en leiding jonger dan 18 jaar mogen geen sterkedrank drinken (ook geen 
Breezer of mixdrankjes). Voor 18+ raden we het gebruik van sterkedrank op 
kamp af.

RICHTLIJNEN EN AFSPRAKEN
• Drink geen alcohol tijdens of vlak vóór (spel)activiteiten op kamp.
• Drink je ‘s avonds in de leidingstent nog een pintje? Zorg dat er enkele personen 

bob zijn en dus niet drinken. 
• Maak vóór het kamp afspraken met de leiding en leden over alcohol en roken op 

kamp. Betrek ook de ouders daarbij.
• Speel het drugbattlespel dat je als bijlage in deze zending vindt. Denk zo 

spelenderwijs na over alcohol en drugs op kamp. 
• Lees de ‘Zot op kamp’gids voor meer tips over omgaan met alcohol op kamp. 
• Zorg voor een aparte plek om te roken, uit het zicht van de 

leden. 

Scan de QR-code 
voor de ‘Zot op 
kamp’-gids

ALCOHOL, DRUGS EN ROKEN

In de Chiro geven we het goede voorbeeld, ook op het vlak van alcohol en drugs. De Chiro is een plaats waar je ervaringen kan opdoen in een veilige  om geving.  Alcohol kan een plek krijgen in de Chiro als je de wet volgt en er duidelijke afspraken zijn die leden en  leiding op een verantwoorde manier laten omgaan met alcohol. Als leden of leiding een fout maakten,  verdienen ze ook een tweede kans.
In de Chiro streven we naar rookvrije groepen (ook  e-sigaret) en duidelijke afspraken over roken voor of na de activiteiten.

VEILIGHEIDSFICHE

CHIROVISIE

 Onder invloed naar een Chiroactiviteit komen, is niet oké. 
 Spelen die ‘het gebruik van alcohol’ als doel hebben, zijn niet gepast in Chirocontext. Alcohol schenken?
 Wel: tijdens bepaalde momenten, bijvoorbeeld na een avondspel.
 Niet: tijdens of vlak vóór de (spel)activiteiten op zondag, op weekend of op kamp. 

 Dwing niemand om alcohol te drinken.  Respecteer het als iemand niet wil drinken en voorzie  vol doende non-alcoholisch aanbod. Maak afspraken die gedragen zijn door iedereen in jouw Chirogroep. 
 Maak een alcohol- en drugsbeleid op maat van jouw groep, ook voor op kamp. Evalueer die afspraken geregeld. Hou je aan de wet: roken of alcohol onder  zestien jaar mag niet, sterkedrank onder achttien is verboden.

 Maak ook met je aspi’s duidelijke afspraken over hoeveel en wanneer ze mogen drinken. Geef leiding en ouders daar ook inspraak in. Sommige keti’s zijn al zestien, andere nog niet.  Leden jonger dan zestien mogen niet roken of  drinken. Je kan dus het beste de alcohol achter-wege laten bij keti’s.

Rook niet:
 in het zicht van leden. Zet leden dus ook niet aan tot roken.
 tijdens (spel)activiteiten.

Maak afspraken:
 Op welke momenten mag er gerookt worden? Bv. vlak voor of na een activiteit, tijdens de pauzes, enz. Spreek een vaste plek af waar er gerookt mag  worden. Voorzie hier een asbak.

TIP! Voorzie minstens één iemand van de leiding die bob is als er alcohol geschonken wordt.

TIP! Er zijn heel wat interessante  methodieken om tot afspraken te komen.  Scan de QR-code.

ALCOHOL

ROKEN (EN VAPEN)

  jan van bostraeten

Opgelet: Ouderlijke toestemming voor alcohol onder de zestien jaar maakt het niet oké of wettelijk.
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Meer info over alcohol, drugs en roken 
vind je op chiro.be/drugs en in de 
Veiligheidsfiche bij deze zending.
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Sociale media

Hoe ga je om met sociale media op bivak?  
Hier een aantal tips die je op weg kunnen helpen: 

• Maak tijdens je kampvoorbereidingen tijd om met je 
leidingsploeg afspraken te maken over het gebruik van 
sociale media en je smartphone tijdens het kamp. 

• Denk samen na over hoe je als Chirogroep tijdens het 
kamp jullie sociale media willen inzetten. Dat kan een 
leuke en makkelijke manier zijn om ouders tijdens het 
kamp op de hoogte te houden van jullie avonturen, wat 
meestal ook leidt tot minder bezorgde telefoontjes en 
berichtjes. Win-win dus!

• Maak voor en/of aan het begin van het kamp duidelijke 
afspraken met je leden over het gebruik van smart-
phones. Zorg dat die afspraken duidelijk en gedragen 
zijn, dat voorkomt conflict op een later moment.

• Hou in de gaten welk effect smartphone- en sociale-
mediagebruik hebben op de sfeer in de groep.

• Op kampfoto’s zien we er niet altijd op ons paasbest uit 
en dat is helemaal oké. Maar mensen verschijnen 
misschien liever niet zo op sociale media. Sowieso zijn er 
ook leden, leiding of mensen van de kookploeg die liever 
niet op Instagram of TikTok staan. Denk dus twee keer na 
voor je iets online publiceert. En niemand wil dat alle 
ouders die gênante foto gezien hebben, toch? 

• Tijdens de warme zomermaanden lopen leden en leiding 
ook weleens met minder kleren aan of in zwemkleding 
rond. Foto’s of filmpjes daarvan post je best niet open-
baar, want het zou jammer zijn mochten die om de 
verkeerde reden aandacht krijgen.

• Zorg dat ouders en leden iemand hebben om aan te 
spreken als ze liever niet hebben dat een bepaalde foto 
online staat. Dan kan die vlot verwijderd worden en is 
iedereen tevreden.

Meer tips? Lees de veiligheidsfiche die je in deze zending 
vindt!
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Ça va?!

MET EEN GOED GEVOEL  
OP KAMP
Op kamp gebeurt er heel veel. Je speelt, 
lacht, huilt en maakt vooral veel pret. 
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 iedereen op een 
andere manier met gevoelens om. 
Probeer samen met je medeleiding of 
afdeling uit wat er voor jullie werkt. 
Aarzel niet om hulp in te schakelen via 
de bivakpermanentie. 

 Lees de veiligheidsfiche over 
psychisch welzijn voor meer 
informatie. 

Je kamp is liefst een veilige omgeving 
waarin iedereen zich goed voelt. 
Respecteer altijd de 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 
bijvoorbeeld 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 ‘omkleedhoek’, zo hebben je 
leden toch een plekje waar ze op hun 
gemak kunnen zitten.

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.

DO’S
• Maak afspraken over 

relaties tussen leiding, 
relaties tussen leden, en 
relaties tussen leiding en leden. Wat 
kan op kamp? Wanneer kan het? Wat 
kan niet op kamp?

• 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? Hoe reageer je als er iets 
uitkomt?

DON’TS
• Relaties en ontluikende 

seksualiteit zijn normaal 
voor jongeren in Chiro-
context. Verbied niet zomaar dingen, 
denk er goed over na en overleg in 
functie van een aangename groeps-
sfeer op kamp. 
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RELATIES EN SEKSUALITEIT

Relaties zijn in de eerste plaats � jn, maar jammer 

genoeg loopt het niet altijd goed. In deze fi che vind je 

daarom enkele tips om seksueel grensoverschrijdend 

gedrag te voorkomen en aan te pakken.

Relaties en seksualiteit in de Chiro: wanneer kan het?

Relaties en seksualiteit in een Chirogroep is soms 

een moeilijk onderwerp om te bespreken. Toch is dat 

 nodig. Kinderen en jongeren maken een seksuele 

 ontwikkeling door. Relaties en seksuele ontdekkingen 

horen daar bij. Je kunt dat niet tegenhouden door er 

niet over te praten.

Als Chirogroep kan je een veilige plek creëren  waarin 

die relaties en seksuele ontwikkelingen tot uiting 

 mogen komen. Goede afspraken helpen bij het 

 scheppen van een gezonde omgeving.

VEILIGHEIDSFICHE

CHIROVISIE

Praat over dit thema met de leidingsploeg en maak 

vooral afspraken over wat wel en niet kan tijdens de 

Chiroactiviteiten. Zet het functioneren van je Chiro-

groep daarbij voorop.

Hierover kan je afspraken maken:

 Hoe mag een koppeltje in de Chiro zich wel en niet 

gedragen?

 Wanneer gelden de afspraken? (Bijvoorbeeld: 

mogen er andere dingen tijdens een leidingskring 

dan op een Chironamiddag?)

 Zijn er andere afspraken nodig voor leden dan voor 

leiding?

Bijvoorbeeld:

Goede afspraak: niet tongzoenen tijdens de leidings-

vergadering.

Want: is een concrete, duidelijke afspraak over concreet 

gedrag.

Slechte afspraak: geen koppels in de leidingsploeg

Want: dit is een te algemene en te verregaande 

 afspraak.

In een goede relatie is er geen machtsonevenwicht. 

Een relatie tussen iemand van de leiding en een lid 

is dus niet evident aangezien leiding meer mag dan 

 leden. Hetzelfde geldt voor een relatie tussen twee 

 leden die veel verschillen in leeftijd.

We zeggen niet dat dat niet kan, maar er moet 

 voldoende aandacht voor zijn dat beide partners zich 

er goed bij voelen.

Niet iedereen ervaart hun seksuele voorkeur als iets dat 

duidelijk vastligt. Benoem daarom af en toe expliciet 

de andere mogelijkheden dan een man-vrouwrelatie 

en laat merken dat holebirelaties oké zijn.

TIP! Je inkleding of toneeltjes kunnen daar 

ook een belangrijke rol in spelen. Stereotiepe 

personages en homomopjes zorgen voor een 

gevoel van onveiligheid.

Opgelet: de wet is daar wel heel duidelijk in, 

respecteer dat (zie verder).HETERO OF HOLEBI

RELATIES

  jan van bostraeten

  jan van bostraeten
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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?

DO’S
• Bel de bivakpermanentie.
• Luister altijd naar alle betrokken 

partijen.
• Probeer samen tot een gedragen oplossing te 

komen die ieders veiligheid garandeert.
• Overleg: maak beslissingen niet alleen, dat 

voorkomt later heel wat problemen.
• Hou rekening met de privacy van de betrokkenen. 

Niet heel jullie Chirogroep of zelfs leidingsploeg 
moet weten wat er aan de hand is. Let daar ook op 
bij communicatie met ouders.

• 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.).

DON’TS
• Een onderzoek leiden: je hoeft niet 

alles tot in detail uit te pluizen. 
• Geen zorg dragen voor jezelf: voor jou kunnen 

bepaalde situaties te veel worden. Respecteer dat! 
Je bent geen hulpverlener. Zoek op tijd 
 ondersteuning.

Lees de veiligheidsfiche over relaties en seksualiteit 
voor meer tips en doorverwijzingen. 

Alles over seksualiteit, relaties en je goed in je vel 
voelen? Check de website: chiro.be/infovoorleiding/
relatiesenseksualiteit.

Chirojeugd 
Vlaanderen 
helpt je!

Komen jullie zelf niet tot een 
oplossing? Is de situatie te zwaar 
om ze 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? Check chiro.be/
aanspreekpuntintegriteitapi.
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De buurt

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 en de groepen die na jullie komen. 
Hoe?
• Laat je buren weten wie jullie zijn en 

hoe ze jullie kunnen contacteren. Stop 
op voorhand bijvoorbeeld briefjes in de 
brievenbussen, hang een papier op aan 
jullie kampterrein, enz.

• Beperk lawaaioverlast. Speel 
 versterkte muziek bijvoorbeeld enkel 
tijdens wek- en verzamelmomenten af, 
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 bezoekje te brengen.

Kampeigenaar

Hij of zij is dé persoon bij uitstek die de 
buurt goed kent. Zorg ervoor dat je een 
constructief contact onderhoudt. Hij of zij 
kan jullie goede tips bezorgen en het is 
goed voor een extra vlot verloop van jullie 
kamp.

Tip: zorg ervoor dat de communicatie 
tussen de eigenaar en de groep altijd 
door dezelfde personen kan gebeuren. 
Zo is het gemakkelijker om afspraken te 
maken. 
Loopt de communicatie toch fout? Neem 
dan contact op met de bivakpermanentie 
of CJT (koepel voor Vlaamse 
 kampuitbaters, 09-210 57 70).

Kampcharter

Samen met andere jeugdbewegingen, gemeenten en uitbaters 
stelden we het kampcharter op. In dat charter staan enkele 
afspraken maar vooral een constructieve 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!
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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 op het vlak van afval, 
speelzones, enz. Zo zijn jullie goed op de 
hoogte van wat mag en wat niet, én 
scoren jullie alvast punten bij de 
 gastgemeente.

volg ons op
SpotifySpotify

CHIRO
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Duurzaam op kamp 
Afval op kamp

Denk na over hoe jullie minder afval kunnen creëren op 
kamp en sorteer op een correcte manier. De volgende tips 
kunnen daarbij helpen.

GA VOOR MINDER AFVAL
• Koop koeken en andere etenswaren in grote 

 verpakkingen. Vermijd producten die nog eens apart 
verpakt zitten. Fruit en groenten zijn vaak los 
 beschikbaar.

• Drink uit herbruikbare bekers en vraag vóór het kamp 
aan de leden om hun eigen drinkbus mee te nemen.

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

• Vraag vóór het kamp aan je leden om een boterhammen-
doos mee te nemen.

• Voorkom zoveel mogelijk afval, ook in je spel- en knutsel-
materiaal.

SORTEER CORRECT
• Ontdek op betersorteren.be wat er in welke afvalstroom 

mag in de gemeente waar jullie op kamp gaan.
• Informeer vooraf bij de kampuitbater of bij de gemeente-

lijke jeugddienst of milieudienst hoe het precies zit met 
de afvalophaling.

• Maak geen keukenafvalputten.

Meer info vind je op opkamp.be/afvalopkamp.

Voor meer info over minder plastic 

in de Chiro: scan de QR-code!

46



Hygiëne en het milieu

• Gebruik ecologische producten om schoon te maken 
(Ecover e.d.).

• Gebruik biologisch afbreekbare zeep op tenten-
kamp. Niet-afbreekbare zeep en shampoos mogen 
niet in de natuur terechtkomen. (Opgelet: Ecover is 
niet biologisch afbreekbaar!)

• Informeer bij de kampeigenaar of het toegelaten is 
om een hudo te graven. 

• Graaf geen hudo naast een beek of andere water-
wegen. Je moet minstens 50 m afstand houden.

• Gebruik geen bleekwater maar zand of kalk om 
geurtjes in de hudo te lijf te gaan.

Meer tips, bijvoorbeeld over hoe je effectief geurtjes 
tegengaat of wat je moet doen met wc-rolletjes, vind 
je op opkamp.be/hudo.

Kampvuur

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

• Overdrijf niet: hou niet elke avond een 
(groot) kampvuur en maak het vuur niet 
groter dan nodig.

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

• Gooi geen afval op het vuur. Dat is enorm 
schadelijk voor het milieu en jullie eigen 
gezondheid.

Ga naar chiro.be/alternatiefkampvuur voor 
alternatieven waarmee je het toch gezellig kan 
maken zonder een (groot) vuur aan te steken.
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Administratie
• Voer je jaarovergang in het GAP pas uit nadat je alle 

kampadministratie in orde gebracht hebt.
• Bezorg ingevulde attesten van deelname aan de 

ouders van je leden.

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 voor 2023 geboekt? Is die nog groot 
genoeg? Snor het contract eens terug op!

   Maandag 7 november 2022 is dé dag om je tenten 
aan te vragen bij de ULDK. Vergeet niet op voor-
hand een nieuwe account aan te maken, want een 
account doorgeven mag niet. 

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

TERUG THUIS
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De Banier

De Banier legt 
Chirogroepen graag in 
de watten met 
Chirospullen, 
knutselmateriaal, 
spelgerief, ver-
kleedaccessoires en 
zelfs EHBO- en 
veiligheidsmateriaal. Steek je kostbare 
tijd niet in materiaal zoeken, maar in het 
voorbereiden van toffe activiteiten en een 
geweldig Chiro bivak. Laat De Banier je 
helpen bij het vullen van je materiaalkof-
fers met de handige snelbestellijst: 
debanier.be/snelbestellijstchiro.html.

Heeft jouw groep een beperkt budget? 
Geen probleem! De Chirowinkels 
hebben voor alle Chirogroepen jaarlijks 
75 euro shoppingtegoed klaarliggen! 
Kijk snel naar de voorwaarden:  
debanier.be/promobon.

Misschien kun je die extra centjes wel gebruiken om een 
cadeautje te kopen voor de beste kampkoks? Check onze 
groepsaankoop 2022 voor bivakouders: debanier.be/
inspiratie/post/groepsaankoopbivak2022.

Op kamp  
zonder zorgen

debanier.be
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10% directe korting op groepsuitrusting voor Chirogroepen.
Ga naar hopper.be/groepsuitrusting of scan de QR-code. 

Worstenbakkers, 
houtkappers en 
tentenslapers vinden 
hun gerief bij hopper. 
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

1722 
Noodnummer bij niet-dringende interventies, 
wordt geactiveerd bij noodweer.

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 om 
iemand van je leden of medeleiding.

Algemeen noodnummer: 112
Tandartsen van wacht: 0903-399 69 
huisartsen van wacht: 1733

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

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

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

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

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

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

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

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

nuttige nummers

Bivakpermanentie Chirojeugd 
Vlaanderen: 03-231 07 95


