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Kampregels 
 
1.Introductie 
Tijdens het kamp gelden er een paar regels. Deze kan je hieronder lezen. 
Verder kan de leiding tijdens het kamp regels toevoegen. 
 
2. Dagprogramma en corvee: 
2.1 Dagprogramma 
- Iedereen doet mee met de spellen. 

2.2 Corvee 
- Iedereen houdt zich aan de corveelijst. 

3. Het gebruik van de ruimtes 
3.1 Algemeen  
- Je ruimt je eigen spullen op. 

- Iedereen houdt de ruimte netjes. 

3.2 Slaapzalen 
- Matraslakens en kussenslopen zijn verplicht (zelf meenemen). 

- Kussens enkel op bed gebruiken niet buiten. 

- Niet met schoenen aan op het bed. 

- Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het netjes, heel en schoon houden van de slaapzalen. 

- Geen overmatig gebruik van deodorant. 

3.3 Keuken 
- Indien je geen corvee hebt, kom je niet in de keuken. 

- In de keuken alleen met dichte schoenen met harde zool, dus geen slippers of sloffen. 

3.4 Toilet ruimtes 
- Houdt de wastafels en toiletten schoon, want je bent niet de enige die hier gebruik van maakt. 

- Je douchet elke dag. Op kamp worden momenten aangegeven waarop dit mag/ moet.  

- Je wast je handen nadat je naar de wc bent geweest. 

- Na het douchen zorg je dat je de douche netjes en schoon achter laat. 

- Geen overmatig gebruik van deodorant. 

3.5 Buiten 
- Tussen 22.00 en 07.00 uur geen lawaai buiten. 

- Buiten spelen tijdens vrije tijd mag mits toestemming van leiding. 

- Je blijft op het gebied wat door de leiding als speelterrein is aangegeven. 

- Balspellen alleen op de plek die wordt aangewezen door de leiding.   

- Speelgoed voor buiten kan je halen bij de leiding. Hier breng je het ook naar terug. 

- Je mag niet spelen waar auto’s staan. 

- Laat het bos heel en breek niet onnodig takken af. 

4. Huishoudelijk 
4.1 Eten en drinken 
- Voor het eten was je je handen. De leiding geeft dit aan. 
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- Voor en na elke maaltijd wordt er een moment gegeven voor mensen die willen 

bidden.  

- Drinken wordt verzorgd door de kampleiding. Het is dus niet de bedoeling dat je 

dit zelf meeneemt. Dit geldt in het bijzonder voor energydranken en alcoholische 

dranken. 

4.2 Afval 
- Iedereen gooit zijn eigen afval in een prullenbak of afvalzak. 

- Gooi nooit afval in de natuur. 

4.3. Geld 
- Tijdens kamp zijn er geen mogelijkheden voor het uitgeven van geld. Het is dus niet nodig om 

geld mee te nemen op kamp.  

5. Mobieltje, roken, drank- en drugsgebruik, medicijnen, overige: 
5.1 Mobiele telefoons en elektrische apparaten 
- Alle elektronische apparaten zoals; DS, tablets, MP3-spelers, etc. zijn niet toegestaan tijdens 

kamp.  

- Alle mobiele telefoons worden bij aanvang van het kamp ingenomen en bewaard door de leiding. 

Je krijgt hem weer terug wanneer je weer wordt opgehaald.  

5.2 Roken 
- Er wordt niet gerookt!  

- Het bezitten van tabaksproducten is verboden. 

5.3 Alcoholische drank 
- Alcoholische drank meenemen/ drinken is niet toegestaan en word direct in beslag genomen. 

- Alles omtrent alcoholische drank is ook van toepassing op alle soorten drugs.  

6. Gedrag en overtredingen: 
6.1 Respect 
- Iedereen respecteert elkaar. 

- Pesten, geweld en discriminatie worden niet getolereerd. 

- Let op je taalgebruik, vloeken is niet nodig. 

- Je komt niet aan de spullen van een ander. 

6.2 Gedrag  
- Je staat in voor je eigen gedrag en de gevolgen hiervan. 

- Houdt het gezellig voor jezelf en je medekampgenoten. 

- Zijn er conflicten zoals: ruzie, pesterijen, geweld, enz. meldt dit dan bij jouw groepjesbegeleider. 

 6.3 Overtredingen 
- Je krijgt een waarschuwing als je één van de regels overtreed. 

- Als de kampleiding het nodig vindt volgen er consequenties (zoals niet meedoen met een spel, 

extra corvee, etc.) 

- Bij ernstige overtredingen worden je ouders altijd ingelicht en mogelijk gevraagd je direct op te 

halen. 

7. Gezondheid en medicatie: 
7.1 Gezondheid 
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- De kampleiding is verantwoordelijk voor jouw gezondheid. Mocht er aanleiding 

tot zorgen met betrekking tot jouw gezondheid, zullen zij contact opnemen 

met jouw ouders.  

7.2 Medicatie 
- Medicijnen worden bij aanvang van het kamp afgegeven bij de leiding samen met een 

ondertekende medicijnenlijst.  

- Als je gebruik moet maken van je medicijnen, vraag er dan naar bij je leiding. 

- Het is niet toegestaan om medicijnen in eigen beheer te hebben tijdens het kamp.  
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Bagagelijst 

Probeer zoveel mogelijk spullen te voorzien van naam. We zijn met een grote groep 
mensen op kamp en dan willen er nog wel eens spullen verwisselen/ kwijtraken.  
 
Slaapspullen : 

- Slaapzak/ dekbed met hoes 
- Kussen met kussensloop  
- Een hoeslaken 
- Warme pyjama 
-  (je mag ook je knuffel meenemen als je dat wil) 

 
Toiletspullen : 

- Toilettas 
- Set tandenpoetsspullen (borstel, tandpasta, evt. beker) 
- Shampoo, douchegel, etc. 
- Badhanddoek 
- Washandje 

 
Kleding : 

- Ondergoed voor vijf dagen + extra 
- Sokken voor vijf dagen + extra 
- Warme kleren voor vijf dagen (3 truien, 3 broeken) 
- Regenkleding 
- Oude kleren 
- Kleren voor de bonte-avond 
- Zwemspullen  

 
Schoeisel : 

- Stevige schoenen (waterdicht) 
- Regenlaarzen 
- Doucheslippers 
- Evt. sloffen 

 
Overige spullen : 

- Zaklamp met batterijen 
- Schrijfspullen (papier,pen, potlood, etc.) 
- 2 theedoeken 
- Plastiekzak (voor de vuile was) 
- Identiteitskaart (voor 14+) of kopie paspoort (voor 14-) 
- Overige spullen voor de bonte avond 
- Iets lekkers (niet te veel, 1 zak is genoeg) 
- Evt. medicijnen 

 
 


