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Praktische informatie 

Vertrek/aankomst 

 

We vertrekken op maandag 15 juli om 9u aan het goederenstation en we komen vrijdag 29 

juli om 17u toe, terug aan het goederenstation. (Houd de website/facebookpagina in de gaten 

voor eventuele vertragingen.) 

Bij vertrek zullen we de identiteitskaarten verzamelen. Vergeet deze zeker niet! 

Indien uw zoon/dochter medicatie dient te nemen, geef deze medicatie dan bij vertrek aan de 

leiding. Liefst vooraf al melden door een mailtje te sturen. 

 

Inschrijven 

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar giversscoutsieper@gmail.com 

Het kamp heeft de prijs van 220, - EUR en dient voor 25 juni gestort te worden op het 

rekeningnummer: BE36 7380 0996 7881 + vermelding: Kamp 2022 + naam Giver (waarbij 

naam Giver vervangen wordt door de naam van uw zoon of dochter). 

Aangezien wij ons vlees op voorhand moeten bestellen en wij er zeker van willen zijn dat uw 

kind niks te kort komt, zullen wij een meerprijs van 25 euro aanrekenen  wanneer het 

kampgeld niet op tijd wordt overgeschreven.  

Mogen wij erop rekenen dat dit door u gerespecteerd wordt? Uiteraard wordt u indien nodig 

door de takleiding herinnerd via mail, om u niet op kosten te jagen.  

Dit is enkel een preventieve maatregel om voor ieder kind voldoende vlees te kunnen voorzien 

(in het verleden hadden we hier al problemen mee...). 
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Wat neem ik mee in mijn rugzak? 
● Picknick voor de eerste middag!! Snoep en chips die overblijven bij aankomst op de 

kampplaats worden aan de leiding afgegeven. 

● Kledij: 
Voldoende kousen 
 Ondergoed voor 15 nachten 
 Pyjama 
 Degelijke stapschoenen en sportschoenen 
 Speelschoenen/schoenen die mogen vuil zijn 
 Zwemgerief (jongens: geen short met zakken en niet langer dan de knieën) 
 Regenkledij en kledij die vuil mag worden/kapot mag 
 Broeken (kort & lang) 
 T-shirts 
 Truien 

 
● Toiletgerief: 

 Washandjes  
 Handdoeken 
 Badhanddoek 
 Zeep en shampoo 
 Tandenborstel, tandpasta 
 Kam/borstel 
 Zonnecrème!  
 (Lippenbalsem) 
 Spray/stick tegen de insectenbeten 
 Zakdoeken 

 
● Allerlei: 

 Zonnebril, zonnepet/zonnehoed 
 Slaapmatje 
 Slaapzak, kussen, knuffelbeer 
 Linnenzak/plastiek zakken voor vuile was & schoenen 
 Zaklamp 
 Minstens 3 keukenhanddoeken + gamel/bestek/beker 
 Postzegels, enveloppen adressenlijst, briefpapier (als je een brief wil schrijven) 
 Leesboek, stripboek  
 Verkleedkledij (in thema natuurlijk) 
 Kleine rugzak voor op daagse 
 Zakgeld: maximum 10 euro 
 Ipod, mp3 om muziek te luisteren, waarvan geen scherm op te zien is.  
 één NOKIA, oud telefoon per patrouille 
 Identiteitskaart en Europees ziekteverzekeringskaartje (dat blauw kaartje) 

● Geneesmiddelen: 
 Eventuele medicatie (kan vooraf aan de leiding worden meegegeven, naamtekenen 

en dosis op de doos schrijven) 
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Wat neem ik NIET mee in mijn rugzak 

× Snoep, chips, drankjes, koekjes, … met uitzondering voor de picknick van de eerste dag 
× Gsm, videospelletjes, elektronische toestellen 
× Horloges 
× Waardevolle spullen laat je beter thuis, dan kan je ze zeker niet verliezen! 
× campingstoeltjes laat je thuis, anders dien je ze bij aankomst af te geven aan de 

leiding! 
 

Uniform perfect in orde 

 

 

 

  Een degelijke verzekering voor elk 
Daarnaast willen wij u ervan op de hoogte brengen dat voor elk kind – net zoals doorheen het 

jaar – een degelijke verzekering (geregeld vanuit Scouts & Gidsen Vlaanderen) is afgesloten 

die eventuele lichamelijke letsels en burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Een document met 

meer info over de verzekering zal samen met de digitale versie van het kampboekje worden 

verstuurd.  

Medische gegevens 
Bij medische problemen wordt door onze leiding geen risico genomen en wordt uw kind indien 

nodig op tijd naar het ziekenhuis gebracht. Hiervoor hebben we de voorziene 

verzekeringspapieren (in het Frans en/of Nederlands) mee op kamp.  

Er wordt niet meer gevraagd om een extra medische fiche in te vullen, aangezien wij medische 

gegevens digitaal kunnen terugvinden (en op papier meenemen op kamp) op de 

Groepsadministratie. 

Reistoelating minderjarigen 

Wij vragen u, als ouder om voor uw kind een reistoelatingsdocument in te vullen en te 

ondertekenen voor de periode van Grootkamp en die af te geven bij vertrek aan de 

aanwezige leiding.  

  

Groene 
broek/rok 

Beige hemd 

Das met 
dasring 
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Mogen wij wel vragen deze gegevens nog even te controleren en indien nodig aan te passen, 

zodat wij uw kind van de beste medische zorgen kunnen voorzien. Dit kan via: 

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

Gedeeltelijke terugbetaling van het kamp 
Net zoals bij de tochten kan ook een aanzienlijk deel van het kampgeld teruggewonnen 

worden. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden. 

● De mutualiteit: 

Bijna elke mutualiteit voorziet specifieke formulieren waarmee u een deel van het 

kampgeld kunt terugkrijgen. Vraag dit formulier aan bij uw mutualiteit en laat dit 

invullen door de (groeps)leiding. 

● Fiscaal attest 

Ouders van kinderen jonger dan 14 jaar kunnen een belastingvermindering krijgen. Dit 

kan na kam via mail aangevraagd worden bij de groepsleiding. 

(groepsleidingscoutsieper@gmail.com)   

 

Na elke tocht voorzien we de mogelijkheid om deze 2 formulieren in te laten invullen door 

de (groeps)leiding. Omwille van de aankomst bij het goederenstation bij terugkeer zal het 

laten invullen van de formulieren niet mogelijk zijn na het kamp. Het eerstvolgende moment 

waarop dit wel opnieuw kan is bij terugkomst van overgangstocht op 25 september 2022. 

Adres 

Scouts Ieper 

*Naam en Voornaam van de gast* 

Léon Bachelot 
7 Place de l'église 

MAUCOMBLE- FRANKRIJK  

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/
mailto:groepsleidingscoutsieper@gmail.com
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In geval van nood 
Je kan de leiding bereiken op kamp in geval van nood op volgende nummers. Hierbij willen 

we benadrukken dat dit enkel om hoogdringende redenen is en niet om te horen hoe ze het 

stellen op kamp!  

 

Andreas Top : +32 472 76 05 79  

Marie Stroobant: +32 468 57 88 60 

 

Indien u nog vragen heeft, stuur ons gerust een mailtje:  giversscoutsieper@gmail.com 

Tot op kamp!  

De leiding 

Andreas, Marie, Juliette, Brecht en Dries 

mailto:giversscoutsieper@gmail.com

