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Organiseren van een activiteit 
Wat te doen als je een activiteit wilt organiseren. 

1. Begin op tijd! 10 tot 12 weken van te voren voor een grote activiteit, 

2. Schrijf een plan met daarin de volgende punten 

a. Grote lijnen wat de bedoeling is op welke datum, 

b. Benodigdheden aan materialen, vergunningen, geld en mensen, 

c. Beschrijf wat de mogelijke gevaren zijn en hoe je dit tot een minimum gaat 

beperken.  

d. Wat er voor voorzorgmaatregelen getroffen worden.  

a. Denk daarbij aan gecontroleerde EHBO voorzieningen (en iemand die 

hier mee om kan gaan),  

b. zwemvesten bij een water activiteit, iets om iemand weer op te warmen, 

snel vervoer over water en de weg, voldoende leiding,  

c. hygiëne als er voedsel wordt verstrekt. 

3. Vul het kampformulier op tijd in en stuur deze op naar het bestuur 

4. Mochten er punten in staan waar het bestuur vraagtekens bij heeft kan er contact worden 

opgenomen 

 

In het aller ergste geval kan het groepsbestuur besluiten dat een activiteit niet doorgaat. 
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‘Wij gaan op kamp’ 
Scouting Nederland (2019) Op kamp https://www.scouting.nl/spel/op-kamp  

Ook voor deze activiteit geldt: Vul het kampformulier op tijd in en stuur deze op naar het bestuur. 

Mochten er punten in staan waar het bestuur vraagtekens bij heeft kan er contact worden 

opgenomen. In het aller ergste geval kan het groepsbestuur besluiten dat een kamp niet doorgaat. 

 

Op kamp gaan is voor veel scouts het hoogtepunt van het jaar. Ze zijn actief op een andere plek en 

slapen een paar dagen niet thuis. 

De bevers logeren een weekendje in het eigen clubhuis. De welpen gaan een aantal dagen tot een 

week op kamp in een ander clubhuis. In de scoutsleeftijd gaan jeugdleden een paar keer per jaar op 

kamp ergens op een kampeerterrein in Nederland. Explorers gaan bij voorkeur op expeditie in het 

buitenland, maar binnen Europa. Roverscouts ontdekken de wereld binnen en buiten Europa. 

Op zoek naar een kamplocatie 
Als de datum voor het kamp geprikt is, is een volgende stap het vastleggen van de kamplocatie. Ga 

ruim op tijd op zoek naar een locatie, zodat je een ruime keuze hebt. Bij jongere scouts is het 

belangrijk een accommodatie te kiezen waarbij de verschillen tussen het kampleven en het gewone 

leven niet al te groot zijn. Denk daarbij aan normale wc's, wasgelegenheid en de mogelijkheid om 

met z'n allen aan tafel te eten. Bij oudere speltakken kan de kamplocatie primitiever zijn. Om je te 

helpen kiezen, zijn er verschillende mogelijkheden in binnen- en buitenland op een rijtje gezet. Je 

kunt terecht bij gebouwen en terreinen van groepen, labelterreinen, niet-Scouting-locaties en 

terreinen in het buitenland. 

Kampprogramma en -thema 
Begin op tijd met het opstellen van een programma voor het kamp. Vanaf de scoutsleeftijd kun je de 

jeugdleden actief betrekken bij het plannen van een kamp. Explorers en roverscouts organiseren hun 

kamp zelf. Het kamp staat of valt met een goed thema. Als er voorkeur is voor een bepaalde 

omgeving, kijk dan of je er met een thema bij kunt aansluiten. 

Kijk ook of een thema wel voldoende mogelijkheden biedt. Hierbij gaat het niet alleen om dat jij als 

leidinggevende activiteiten bij het thema kunt verzinnen, maar vooral of de jeugdleden er hun 

fantasie in kwijt kunnen en of het bij hun leeftijd en ontwikkeling past. Een thema loopt als een rode 

draad door het kampprogramma heen. Gebruik het thema ook om nieuwe activiteiten te bedenken. 

Op de pagina (te bereiken via de link) onder veel gestelde vragen en in de kompassen voor leiding 

lees je meer over het maken van een programma voor kamp en het gebruik van een thema. 

Veiligheid en verzekeringen 
Voordat je op kamp gaat, is het belangrijk goed na te denken over de fysieke en sociale veiligheid 

tijdens kamp. De veiligheidsbladen en andere informatie over veiligheid helpen je hierbij. Een 

onmisbaar hulpmiddel voor ieder kamp is het gezondheidsformulier met relevante gegevens van de 

deelnemers aan het kamp. Wees je ook bewust van de geldende regelgeving omtrent kamperen  en 

andere belangrijke regels die er zijn rondom het lopen van droppings, gebruik van gas, het graven 

van een hudo enzovoorts. Op de pagina (te bereiken via de link) onder veel gestelde vragen lees je 

alles over verzekeringen voor kampen in binnen- en buitenland. Kijk ook eens naar de speciale 

Scoutingverzekeringen. In de kompassen vind je een handige noodlijst voor leiding. Soms is er een 

calamiteit waarbij het nodig is om direct actie te ondernemen. Je kunt Scouting Nederland daarom 

https://www.scouting.nl/spel/op-kamp
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24 uur per dag bereiken. Voor kampen in het buitenland gelden aanvullende regels en 

aandachtspunten. Hierover lees je verderop meer. 

Kampprijs 
Het totaalbedrag dat je aan de leden vraagt, is de hoeveelheid geld per lid maal het aantal personen 

dat meegaat. Bij bevers is dit bedrag niet zo hoog, omdat enkele nachten logeren in eigen gebouw 

niet zo duur is. Vanaf de welpen zijn de kosten voor een kamp hoger. Er moet bijvoorbeeld een 

locatie worden gehuurd en er zijn meer kosten voor het eten, drinken en programma, omdat het 

kamp meerdere dagen duurt. Op de pagina (te bereiken via de link) onder veel gestelde vragen lees 

je meer over de gemiddelde bedragen. 

Bij waterwerkgroepen is de kampprijs meestal iets hoger dan bij landscouts. Bij sommige groepen 

betalen de leden niets voor het kamp, omdat het kampgeld al bij de contributie is inbegrepen. 

Andere groepen kiezen voor een tussenvorm. Wat de leiding betaalt, is vaak afhankelijk van de 

groepscultuur. Bij sommige groepen betaalt de leiding de helft van het bedrag van de leden, bij 

andere groepen betaalt de leiding niets. Sta in elk geval stil bij wat het effect is van leiding op de 

begroting, zeker bij een kleine speltak. 

Op kamp in het buitenland 
Een internationaal kamp is een unieke ervaring voor jeugdleden. Explorers ontdekken Europa en 

roverscouts gaan wereldwijd op kamp. De manier van reizen bepaalt ook het beeld van het kamp: 

meer lichtgewicht, meer naar buiten gericht en niet op één kampterrein. Een trektocht met een 

rugzak in de Eifel of een sterkamp op een Gilwell Park met een bezoekje aan Londen zijn twee heel 

verschillende kampen. 

Mag je met een jongere leeftijd al naar het buitenland? 
De richtlijn van Scouting Nederland is dat scouts tot 15 jaar kamperen in Nederland. Op deze manier 

blijven er nog nieuwe uitdagingen over als scouts overvliegen naar de explorers. In de Explorergids 

en de Roverscoutsgids lees je alles over het organiseren van een kamp in het buitenland: hoe kies je 

de bestemming? Wat moet er mee? Wat zijn de kosten? Waar moet je rekening mee houden en wat 

zijn de regels? 

. 
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Onderkoeling 

Herkennen 

Milde onderkoeling 
• Rillen, klappertanden 

• Koude, bleke huid 

• Stijging van de 
bloeddruk 

• Sufheid en 
slaperigheid 

• Trage ademhaling 

• Pijnlijke handen en 
voeten 

Gematigde onderkoeling 
• Trage, oppervlakkige 

ademhaling 

• Trage, zwakke polsslag 

• Zwaar rillen, 
bibberaanvallen die plots 
stoppen 

• Niet meer in staat zijn te 
denken en verslapping 
van de aandacht 

Zware onderkoeling 
• Spierverslapping 

• Rillen is gestopt 

• Weinig of geen 
ademhaling 

• Verlies van bewustzijn 

• Zwakke, 
onregelmatige of zelfs 
geen polsslag 

 

Wat moet je doen? 
Als je te maken krijgt met een geval van onderkoeling, bel dan zo snel mogelijk de 112 en neem 

intussen de volgende maatregelen:  

1. Verplaats het slachtoffer 

 NOTE: Wanneer een ernstig onderkoeld slachtoffer verticaal uit het water gehaald

 wordt bestaat de kans dat het bloed zich verplaatst van de romp naar de ledematen, 

 waardoor een zwak functionerend hart kan bezwijken! 

2. Breng het slachtoffer zo snel mogelijk naar binnen, naar een warme plaats en trek hem 

warme, droge kleren aan 

3. Wikkel het slachtoffer direct in een isoleerdeken, met de goudkleurige zijde naar buiten om 

verdere afkoeling te voorkomen 

4. Geef het slachtoffer een warme (alcoholvrije) drank. Doe dit niet wanneer het slachtoffer 

overgeeft 

5. Indien het (nog) niet mogelijk is het slachtoffer naar binnen te brengen, zorg er dan voor dat 

u het slachtoffer uit de wind houdt en deel uw lichaamswarmte met het slachtoffer 

6. Als het slachtoffer nog praat, kunt u hem in een bad met lauwwarm water leggen 

7. Doe dit niet wanneer er sprake is van een zware onderkoeling, in dat geval kan het 

slachtoffer in shock raken 

8. Bedek het hoofd van het slachtoffer 

9. Laat het slachtoffer niet rechtstreeks op de koude grond zitten 

10. Bewaak de ademhaling en de hartslag van het slachtoffer. Wanneer één van deze twee is 

gestopt of gevaarlijk laag of oppervlakkig is, start dan onmiddellijk met reanimeren totdat de 

hulpdiensten arriveren 

11. Dek het slachtoffer toe met warme dekens 

Geef een onderkoeld slachtoffer nooit alcoholhoudende dranken en zet een onderkoeld slachtoffer 

nooit bij een warmtebron. Alcohol en warmtebronnen zorgen voor een verwijding in de 

bloedvaten, waardoor er meer warm bloed naar de koude huid stroomt en daar afkoelt. 
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Grensoverschrijdend of ontoelaatbaar gedrag 

Wat is grensoverschrijdend of ontoelaatbaar gedrag? 
Grensoverschrijdend gedrag uit zich door handelingen van een groep of individu, die door een 

persoon, die deze handelingen als tegen zich gericht ziet, als vijandig, vernederend of intimideren 

wordt beschouwd.  

Het gedrag komt tot uiting in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag en het kan gaan om 

- Extreem pesten waar jij als leiding geen invloed meer op hebt,  

- Agressief gedrag (leden of leiding onderling of waar ouders bij betrokken zijn)  

- Discriminatie en  

- Seksuele toenadering of –intimidatie.  

Een strikte afbakening van deze begrippen is niet mogelijk. Het gedrag kan zowel opzettelijk als 

onopzettelijk zijn, maar degene die er mee wordt geconfronteerd ervaart het als ongewenst en 

onaangenaam. 

Wat moet je doen? 
Is er sprake van grensoverschrijdend of ontoelaatbaar gedrag neem dan zo snel mogelijk contact op 

met de vertrouwenspersoon, groepsbegeleider of iemand van het bestuur. Zij kunnen hierop indien 

nodig het protocol ‘Grensoverschrijdend gedrag’ van Scouting Nederland inzetten te vinden op 

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/calamiteiten/5-protocol-ongewenst-

gedrag/file  

De vertrouwenspersoon, groepsbegeleider of het bestuur bepaalt in overleg met de aangever welke 

handelingen nodig zijn, afhankelijk van de oorsprong.  

De vertrouwenspersoon zal nooit handelen zonder toestemming van de aangever met als 

uitzondering situaties waarbij de veiligheid van een ieder in direct gevaar is of is geweest.  

  

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/calamiteiten/5-protocol-ongewenst-gedrag/file
https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/calamiteiten/5-protocol-ongewenst-gedrag/file
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Ontruiming 
Het evacuatiepunt ligt bij de kampvuurkuil. Dit is zodat de hulpdiensten vrij baan hebben om bij het 

clubhuis te kunnen komen! 

 

Blijf kalm en laat één persoon de leiding nemen.  

 

1. Evacueer alle personen via de beschikbare vluchtwegen naar het verzamelpunt bij de 

kampvuurkuil 

2. Alarmeer overige leiders door het roepen van “BRAND, BRAND” op een zo kalm mogelijke 

manier, 

3. Laat één persoon 112 bellen. Geef de volgende dingen door: 

a) Wat heb je nodig 

b) Waar heb je dat nodig (Drachten) 

 Vervolgens wordt je doorverbonden met de dichtstbijzijnde alarmcentrale die de volgende 

  informatie nodig heeft: 

a) (nogmaals) Wat heb je nodig? 

b) Waar heb je dit precies nodig? (Clubhuis Scouting Drachten, Kruising 

‘Buitensvallaat en ‘de Werf’, in de jachthaven) 

4. Stuur één leiding naar de weg langs de jachthaven om de hulpdiensten de weg te wijzen, 

5. Laat één persoon er voor zorgen dat de toerit naar het clubhuis vrij is van obstakels, 

6. Iedereen controleert zijn eigen team en speltak! Helpen is aardig maar helpt vaak alleen 

maar tegen! 

7. Van elk team blijft minimaal 1 teamlid bij de kinderen, de rest kan met in achtneming van het 

gevaar (proberen) de brand te bestrijden of als het een ernstig ongeval betreft de EHBO-er(s) 

te assisteren. 

8. Stel het groepsbestuur op de hoogte van het voorval. 

 

 

 

 


