
Zomerkamp 2018
BOEREN EN BOERINNEN

Van 4 tot 10 juli



KAPOENENLEIDING

■ Paulien Denul

■ 21 jaar

■ Takleiding

■ Vertaler- Tolk

■ Gaat mee van 4-7 juli



■ Ben Casteleyn

■ 21 jaar

■ Geneeskunde

■ Gaat mee van 6-10 juli



■ Emma Legein

■ 21 jaar

■ Kinesitherapie

■ Gaat mee 4 en 9-10 juli



■ Aurelio demeulenare

■ 23 jaar

■ Handelswetenschappen

■ Gaat mee van 7 tot 10 juli



■ Lore stroobandt

■ 18 jaar

■ Gaat volgend jaar Criminolgie studeren

■ Volledig kamp



WELPEN LEIDING

■ Gaëlle Desmecht AKELA

■ 21 jaar

■ Takleiding

■ Vastgoed

■ Gaat mee van 4 tot 7 juli



■ Fabio Soetaert PHAO

■ 19 jaar

■ Industriële ingenieurswetenschappen

■ Gaat heel het kamp mee



■ Benoit Vermeulen BAGHEERA

■ 20 jaar

■ Verpleegkunde

■ Gaat mee van 7 tot 10 juli



■ Hanna Debruyne IKKI

■ 21 jaar

■ Industriële ingenieurswetenschappen

■ Gaat heel het kamp mee



WAAR GAAT HET KAMP DOOR?
Domus damiano in Wilsele



Woensdag 4 juli 8u15 aan het station van Blankenberge

Voor vertrek vragen wij om de volgende zaken aan de

leiding af te geven:

• Identiteitskaart/SIS-kaart/ISI+kaart

• Medicatie (indien nodig, met duidelijke vermelding van

gebruik)

Vergeet zeker niet een lunchpakket en voldoende drankjes, in een 

kleine 



TERUGKOMST:

■ We zullen terug aankomen in het station in Blankenberge op dinsdag 10 juli om 

17u05. 

■ Ook dit uur kan nog wijzigen door vertraging, verandering van treinuren, … Mocht ze 

wijzigen, dan laten we dit uiteraard zo snel mogelijk weten!



Hoe ziet de dagindeling eruit?

1 dag in de week gaan we op 

dagtocht



Voorbeeld weekindeling (2016)



Bagagelijst

 
Slaapzak 

 Wit T-shirt die vuil mag worden 

(welpen) 

  

Slaapkussen (beperkte  grootte) 

 SPANNENDE/AANS LUI TEND E 

zwembroek of badpak (losse 

zwembroeken worden geweigerd 

in het zwembad) 

  

MATJE OF VELDBED 

 
 Scoutsdas en -hemd 

 
Matrasovertrek 

 
Zak voor de vuile was 

 
Knuffel 

 
Pantoffels 

 Toiletzak (tandenborstel, -pasta, 

bekertje, shampoo, …) 

 
Wandelschoenen 

 
Zonnecrème 

 
Sportschoenen 

 
Aftersun 

 
(eventueel) sandalen 

 
Washandjes 

 Kleine rugzak (vertrek & dagtocht) 

 
Handdoeken (2 grote, 2 kleine) 

 
Lunchpakket (vertrek) 

 
Kousen 

 
Brooddoos 

 
Ondergoed 

 
Drinkfles 

 
Waterdichte jas 

 
Zakgeld (max. €5 in kleingeld) 

 
Broeken (lang & kort) 

 
Zaklamp 

 T-shirts (lange en korte 

mouwen) 

 Envelop(pen) met adres(sen) en 

postzegel(s) opgeplakt 

 
Dikke trui (2 à 3) 

  
Identiteits-/SIS-kaart 

  
Rokje of kleedje 

  
……. 

 

Op dinsdag 3 juli van 19u30 - 20u kunt u aan het 

scoutslokaal in Wenduine, de valies van uw 

kapoen of welp meegeven. 

De plaats is echter wel beperkt, omdat het nu ook 

niet over een grote vrachtwagen gaat. Wij vragen 

dan ook om maar 1 valies van een normaal 

volume mee te geven, wat sowieso voldoende is.

Let op!! Matje of veldbed of matras



■ Voorzie elk kledingstuk van naamlabel

■ Geef kleren mee die vuil mogen worden en tegen een stootje kunnen.

■ Gsm, spelconsoles, fototoestellen, … worden niet getolereerd op zomerkamp.

■ Eén knuffelbeer en voorleesboekje meegeven is voldoende.

■ Snoep mag, maar liever niet! Alle snoepen worden ingezameld, en tijdens het kamp op gepaste 
tijdstippen uitgedeeld aan alle kapoenen en welpen.

■ Valies samen met uw kapoen of welp maken

■ Vergeet zeker je scoutsdas en scoutshemd (welpen en eventueel kapoenen) niet te dragen bij vertrek!

■ Foto van het gezin en een troostend woordje van de leiding doet wonderen!





Hoe mijn kind inschrijven?

■ U kan uw kapoen of welp inschrijven voor het zomerkamp door € 140 te storten op rekeningnummer 
BE72 4732 1833 3116 met vermelding ZOMERKAMP 2018 + TAK + NAAM. Dit dient te gebeuren voor 8 
juni 2018.

■ Indien je thuis met twee of meer bent die meegaan op kamp, dan dien je voor het tweede en jongere 
kind €5 minder te betalen. Bij het derde, jongere kind betaal je ook €5 minder dan de opgegeven prijs, 
enz.

■ Gelieve uw kapoen of welp in te schrijven voor 8 juni 2018. Hiermee bedoelen wij dat het bedrag van 
€140 voor 8 juni 2017 op onze rekening moet toegekomen zijn. Zo kunnen wij alle te verrichten 
administratie tijdig op orde stellen en voor iedereen een kampaandenken voorzien.

■ De laatste jaren merken wij dat steeds meer en meer ouders nog na 1 juni hun kapoen of welp 
inschrijven. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om, wie na 8 juni betaald, €20 extra aan te rekenen. Het 
inschrijvingsgeld bedraagt dan €160. Het organiseren van een

zomerkamp vraagt veel papier- en voorbereidingswerk (verzekering, 
bestellen van kampaandenken, …). Door leden die zich te laat inschrijven moet de leiding, die examens 
hebben op dat moment, nog allerhande papierwerk in orde maken, wat we op deze manier willen 
vermijden.



Individuele steekkaart inorde brengen

■ Vul de Steekkaart in op de GroepsAdministratie.

▪ Maak een account aan op www.groepsadmin.be (Klik op ‘Gebruiker 

aanmaken’)

▪ na het aanmaken van een account, log je je in.

▪ Vul de steekkaart in. (Klik op ‘Individuele steekkaart’ in het tabmenu)

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/


INDIVIDUELE 
STEEKKAART



Waarom is dit nodig?

■ Persoonlijke, sociale en medische informatie

■ Noodsituatie

■ Verplicht (Scouts & Gidsen Vlaanderen)

■ Vroeger: papieren versie

■ Nu: digitaal

■ Nakijken: bij het begin van het scoutsjaar en voor kamp



Stappenplan

■ 1. Ga naar groepsadmin.be

■ 2. Meld je aan. Als het de eerste keer is, moet je je registreren. 

■ 3. Vul de gegevens in die nodig zijn. Let op, hiervoor heb je het lidnummer 

nodig. Dat staat op de lidkaarten. Als je deze niet meer vindt, vraag het 

dan eens aan Emma Derynck, of stuur een mailtje naar 

polderwolven@gmail.com.

■ 4. Maak het account aan. Je krijgt een mail om het wachtwoord in te 

stellen.

■ 5. Meld je aan met het lidnummer en wachtwoord.

■ 6. Vul al je contactgegevens in en bewaar ze.

■ 7. Vul de individuele steekkaart zo volledig mogelijk in.

■ Vergeet je gegevens niet op te slaan!



Voorbeeld



Voorbeeld



Voorbeeld



Voorbeeld



Voorbeeld



Voorbeeld



Voorbeeld



Belangrijke data

■ Woensdag 8 juni: deadline inschrijven, geld moet op rekening gestort zijn

■ Dinsdag 3 juli van 19u30 tot 20u in de scoutsloods: afgeven bagage

■ Woensdag 4 juli om 8u15 aan het station in Blankenberge: vertrek



ZIJN ER NOG VRAGEN ? 


