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REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE (RIO) 
KROKUSKAMP VERKENNERS  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dit reglement bestemd voor gezinnen bevat alle informatie die nodig 
is voor de goede werking van het kamp waarvoor u uw kind heeft 
ingeschreven. Lees het alstublieft aandachtig door. 
 

 
Organiserende macht  

De VZW Adventjeugd Vlaanderen, organisator van dit kamp, is een jeugdbeweging van protestantse 
gezindheid.  
 
VZW ADVENTJEUGD 
Ernest Allardstraat 11, 1000 BRUSSEL 
Tel.: +32 02 511 36 80   
E-mail: info@adventjeugd.be  
Website: www.aj-ja.be 
 
Voorzitter: Louis-Guy Meersseman 
Verantwoordelijke van de kampen: Philippe Leduc 
Directeur van het Vonkjeskamp: Christophe De Clercq 
Secretariaat van de kampen: Valérie Ballieux  
 
Verzekering van de VZW: 
Adventist Risk Management  
PTP N04822699, Silver Spring, MD (USA) 
 

Data en plaats van het kamp 
 

Van zondag 27 februari (16 u) tot woensdag 2 maart (10 u 30). Het kamp vindt plaats in het 
"Gebouw 11" van de Hoge Rielen, Molenstraat 62, 2460-KASTERLEE. 

 

Het onthaal van de jongeren zal vanaf 15 u tot 17 u gebeuren. In geval van vertraging of onvoorziene 
omstandigheden, gelieve ons te contacteren op 0473 46 02 04. 
 
Voor kinderen met specifieke noden of met een handicap zullen wij alles in het werk stellen om hen, 
zonder extra kosten, te kunnen opvangen in alle veiligheid en met de medewerking van de ouders 
(op voorhand). Om dit met succes te kunnen doen, is het nodig om van bij de inschrijving aan het 
pedagogisch team de bijzonderheden te melden, waarmee dient rekening te worden gehouden voor 
het kind of de jongere. 
 

Pedagogisch project 
 
Het pedagogisch project van het kamp is in overeenstemming met de statuten van de VZW 
Adventjeugd Vlaanderen:  
 

mailto:info@adventjeugd.be
http://www.aj-ja.be/
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• « Bijdragen op een participatieve manier aan de harmonieuze ontwikkeling en groei van de fysieke, 
mentale, relationele en spirituele capaciteiten van jongeren om hen te helpen evenwichtige mensen 
te worden, actieve, verantwoordelijke en kritische burgers in de samenleving. » artikel 4 b.  

 
• « Opvoeden volgens Bijbelse en menselijke waarden zoals: vertrouwen, respect voor de natuur, 

broederschap, luisteren, dialoog, waardering, verantwoordelijkheidszin, enz. » artikel 4 c.  
 
Onze pedagogische teams werken aan de ontwikkeling van deze waarden door middel van de 
animaties georganiseerd tijdens onze kampen. 
 
De voorgestelde omgeving (kamphuis) maakt het ook mogelijk om de zin van het gemeenschapsleven, 
de ontdekking van de natuur en de naaste te ontwikkelen. 
 
Het kamp heeft zich de volgende doelstellingen gesteld: 
 
• De fysieke ontwikkeling van het kind, naargelang zijn capaciteiten, door middel van spel, sport of 

buitenactiviteiten; 
• De creativiteit van het kind, zijn toegang tot en zijn initiatie in de verschillende dimensies van 

cultuur, door middel van verschillende activiteiten op het gebied van animatie, expressie, creatie 
en communicatie; 

• De sociale integratie van het kind, met respect voor verschillen, in een geest van samenwerking 
en in een multiculturele benadering; 

• Leren over burgerschap en deelname aan het sociale leven. 
 
Om culturele en taalkundige uitwisselingen te bevorderen, worden deze kampen georganiseerd in 
samenwerking met de animatoren van de Franstalige zuster VZW (Jeunesse adventiste). 
 
Ontwikkeling van fysieke mogelijkheden: 

Buitenspellen (bijv. sporenspel). 
Sport (ochtendgymnastiek, sportactiviteiten, fysieke proeven....). 
Gezonde en evenwichtige voeding (zie keukenhandleiding). 
 
Ontwikkeling van mentale mogelijkheden: 

Creatieve en cognitieve workshops. 
Het opstellen van regels voor het samenleven. 
Het kind helpen autonoom te worden. 
Taalkundige en interculturele uitwisseling, vooral met Franstalige en allochtone jongeren. 
Het kind waarderen. 
Evaluatie met de jongeren. 
 
Ontwikkeling van relationele mogelijkheden:  

Aanmoedigen om naar elkaar te luisteren. 
Aanzetten om conflicten op te lossen door de dialoog.  
Bevorderen van wederzijdse hulp, vertrouwen en samenwerking binnen een patrouille. 
Helpen bij taken en diensten. 
Het uurrooster respecteren. 
 
Ontwikkeling van de geestelijke mogelijkheden: 

De dag beginnen met een korte overdenking (ochtendwijding). 
Moment van uitwisseling en dialoog over bijbelse waarden met respect voor de overtuiging van  
een ieder.  
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Het animatieteam 

De coördinator stelt een animatieteam samen volgens de volgende criteria: 
 
- voldoende aantal voor de kinderen die moeten worden omkaderd 
- voldoende aantal animatoren met brevet 
- evenwicht animator/animatrice 
- taalkundig evenwicht 
- diversiteit van de capaciteiten 
 
Daarnaast is er een keukenteam, iemand die de boodschappen doet, een zorgverantwoordelijke/ 
verpleegster (verpleger) en externe medewerkers. 
 
Lijst van de staf 

Christophe DE CLERCQ (Chat) 
Rachelle RUELLE (Lori) 
Corian DELNAISSE  
Laura DELGADO (Colibri) 

Hangy TSIMISANDA 
Victoria DELGADO (Foudi) 
Mélissa DE CLERCQ (Ailurus) 
Raissa MUTUYIMANA (Wombat) 

 

Dagelijkse organisatie  

De dagindeling kan worden geraadpleegd in de onderstaande tabel.  
 
De ochtend bestaat uit:  
-  diensten (om de behoeften van het samenleven te leren kennen), 
- een bijbelse overdenking  
-  fysieke activiteiten (pleinspelen of voetbal, baseball, volleybal,...). 
- manuele of educatieve ateliers (knutselen, AJ-technieken, enz.) 
 
Uit respect voor de ideologische en filosofische overtuigingen van de niet-gelovige kinderen en ouders 
die op onze kampen worden verwelkomd blijven de bijbelstudies facultatief.  
 
Na het middagmaal, maar ook aan het eind van de namiddag is er vrije tijd of een siësta (facultatief) 
voorzien. Het is belangrijk dat het kind zijn ritme kan vinden tijdens het verblijf. Het is een tijd van 
regulatie die goed is voor zijn gezondheid. De siësta wordt niet opgelegd maar voorgesteld. Een rustig 
alternatief is mogelijk (lezen bijvoorbeeld). 
 
De activiteiten, voorzien voor de namiddag, worden gerealiseerd in overeenstemming met het 
dagthema. Er is een verscheidenheid dankzij de verschillende stijlen (sporenspelen, creatieve spelen, 
sportspelen, bosspelen, sterspelen, …).  
 
Het avondprogramma is een moment van ontspanning dat de dag afsluit (ludieke momenten, 
ploegenspelen, individuele spelen…).  De avond wordt afgesloten met een meer plechtig moment en 
een verhaal.   
 

Voorbeeld van een typische dag (7-11 jaar) 

Uren Activiteiten 

8.05 Gym 

8.15 Wassen 

8.45 Ochtendwijding 

9.00 Ontbijt 
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In de meeste gevallen worden de kinderen tijdens deze activiteiten ingedeeld in patrouilles of kleine 
groepen. Het gehele programma kan worden gemoduleerd in functie van de tijd, onvoorziene 
omstandigheden of een verandering in de organisatie. 
 
De methode die wordt toegepast voor het beheer van de activiteiten is teamwork, de samenwerking 
en het delen van de moeilijkheden. Hierdoor voelt elke animator zich nooit voorbijgestreefd door de 
gebeurtenissen, noch moet hij zich alleen behelpen bij een probleem.  De taakverdeling gebeurt in 
onderling overleg tijdens de voorbereidende vergaderingen.  
 
Dagelijks worden de onderhoudstaken verdeeld en geplaatst onder de verantwoordelijkheid van een 
animator.  
  
• Verantwoordelijke voor de dag: letten op het goede verloop van de dag op gebied van timing, 

respecteren van het uurrooster en  samenkomsten fluiten.  
 Anticiperen en controleren dat elk spel op tijd klaar is, de verantwoordelijke leider helpen indien 

nodig. 
 Controleren van de timing met het keukenteam. 
 
• Nachtverantwoordelijke: Ervoor zorgen dat er kalmte heerst, dat alle kinderen in bed liggen. Hij/zij 

is ook de eerste die 's nachts ingrijpt bij een probleem. 
 

• Verantwoordelijke voor de siësta: Er op letten dat het rustig is in iedere slaapplaats; dat alle 
kinderen op bed liggen. Hij/zij is de eerste die ingrijpt bij een probleem tijdens de siësta. 

 
• Medisch verantwoordelijke: een verantwoordelijke is belast met het verzamelen van de medische 

fiches en met ervoor te zorgen dat elk kind in behandeling deze correct volgt.  In geval van ziekte 
of ongeval zal hij of zij de zorgverantwoordelijke, aanwezig op het terrein, raadplegen en samen 
met hem of haar de raadzaamheid bepalen om naar de dokter of het ziekenhuis te gaan. 

 

Gezondheidsprotocol 
 
Tot op heden is het gezondheidsprotocol voor de kampen van februari 2022 nog niet bekend. Uit 
voorzorg zullen alle medewerkers vóór het kamp sowieso getest worden. We nodigen elke ouder uit 
om hetzelfde te doen voor hun kinderen en het welzijn van iedereen. 

9.30 Diensten 

10.00 Inspectie van de slaapplaatsen 

10.30 Bijbelse animatie 

11.00 Sport en spel 

12.30 Lunch 

13.15 Siësta of vrije tijd 

14.00 Namiddagspel 

17.00 Vrije tijd 

17.30 Douchen 

18.00 Avondeten 

18.45 Avond 

20.15 Avondverhaal 

20.45 Tandenpoetsen 

21.00   Gaan slapen 
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Veiligheid  
 
Het animatieteam zal erop toezien dat de volgende veiligheidsregels in acht worden genomen: 
 
• Hygiëne (stromend water, handen wassen....). 
• Voedselinstructies (allergieën, aanwijzingen van de keukenploeg...). 
• Verkeersveiligheid (fluovest, autotransport, enz.). 
• Het medische- en hygiënische aspect (medische fiches, medische onderzoeken, EHBO tas, enz.). 

Elke toediening van medicatie moet gestaafd worden met een medisch voorschrift. 
• De morele en fysieke integriteit van de kinderen. 
• Het gebruik van materiaal (opruimen, hantering, ...). 
• Activiteiten (aangepast aan de leeftijd, naleving van de grenzen, veilig speelterrein, aangepaste 

omkadering). 
 

Evaluatie 
 
Elke avond is er een moment gereserveerd voor evaluatie op verschillende niveaus (relationeel, 
animatie, werking). Er wordt informatie verzameld bij de kinderen, de patrouilleleiders, de animatoren 
en andere helpers. Dankzij deze dagelijkse evaluaties kan de directeur aanpassingen aan het 
programma of bijstellingen aan de werking voorstellen. Zij maakt het ook mogelijk de aandacht op 
een speciaal probleem te vestigen en het te verhelpen zonder te wachten op het einde van het kamp. 
Aan het einde van het kamp wordt een algemene, globale en diepgaande evaluatie uitgevoerd met 
de verschillende helpers. 

 

Inschrijvingsprocedure, administratie en financiën  

 
Alle jongeren tussen 7 en 11 jaar zijn welkom, met respect voor de culturele verschillen en religieus 
of filosofisch toebehoren.  
 
Uw kind kan niet deelnemen  
- als het ziek is op de eerste dag van het kamp,  
- als het positief getest is op Covid na 16 februari 2022,  
- als het Covid symptomen heeft binnen drie dagen voor het begin van het kamp.  
(Deze drie situaties gelden als overmacht). 
 
De prijs van het verblijf bedraagt 75 €. Voeg 7 € toe als het AJ lidgeld voor '21-'22, dat geldig is tot 
31 oktober 2022, nog niet is betaald. Deze bijdrage geeft recht op een verplichte verzekering. Deze 
omvat de dekking van de ziektekostenverzekering en de burgerlijke aansprakelijkheid. Ze is 
complementair aan de Mutualiteit of aan een privé familiale verzekering. 
 
De inschrijving wordt pas gevalideerd na ontvangst van de betaling van het verblijf en van de 
verplichte verzekering. Het verschuldigde bedrag dient gestort te worden op de rekening van de 
Adventjeugd - BE28 3630 3156 1820 (BIC : BBRUBEBB) – met vermelding van "Vonkjeskamp + 
Naam en Voornaam". 
 
Het volledige deelnamebedrag, inclusief het jaarlijks AJ-lidgeld, dient ten laatste te zijn voldaan op 
24 februari 2022. In geval van financiële moeilijkheden gelieve dan zo snel mogelijk contact op te 
nemen met het AJ secretariaat en dit voor aanvang van het kamp. Bovendien kennen sommige 
Ziekenfondsen een volledige of gedeeltelijke terugbetaling toe voor vakantieactiviteiten.   
 
In geval van annulering van de inschrijving na 24 februari 2022 zal 15 % van het bedrag van het 
verblijf worden ingehouden door de VZW. In geval van annulering zonder te verwittigen wordt geen 
enkele terugbetaling toegekend. In geval van annulering door overmacht is 100% restitutie mogelijk. 
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In geval van voortijdig vertrek uit het kamp, behalve in geval van overmacht, wordt geen terugbetaling 
gedaan. 
 
Het administratief dossier, dat u wordt bezorgd, bevat het reglement van inwendige orde (RIO), de 
bevestiging van de inschrijving, een toegangsplan, een materiaallijst, een toelating om op kamp te 
gaan en een in te vullen medische fiche. De toestemming van de ouders, de medische fiche en 
de identiteitskaart van het kind moeten ons verplicht op de eerste dag van het kamp aan het 
onthaal worden afgegeven. De medisch verantwoordelijke zal ook aanwezig zijn om specifieke 
instructies en medische fiches te verzamelen. Het is deze laatste die de medische opvolging van uw 
kind tijdens het verblijf zal regelen en die erop zal toezien dat uw instructies worden nagevolgd 
(behandeling die bezig is). Alle medische informatie wordt verzameld op de geneeskundige fiche, die 
naar behoren moet worden ingevuld en ondertekend. Zonder deze documenten kunnen wij uw kind 
niet ontvangen.  
 

Reis en vervoer  

 
Heen- en terugreis zijn volledig ten laste en op verantwoordelijkheid van de ouders. Vroegtijdig vertrek 
van het kamp zal zoveel mogelijk moeten worden vermeden en kan pas na overleg met de 
kampdirecteur. Indien het vervoer van een kind gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een 
andere persoon dan de wettelijke verantwoordelijke, dan zal deze vervoerder een schriftelijke 
toelating moeten bezitten getekend door de wettelijke verantwoordelijke. Wij adviseren om het 
transport te organiseren binnen de grenzen van de gezinsbubbel. Er wordt geen pendeldienst vanaf 
een treinstation georganiseerd. 
 

Levenskwaliteit  

 
De levenskwaliteit gedurende het verblijf is van het grootste belang opdat de jongeren een 
aangename vakantie beleven. Wij waken over het ritme van de jongere evenals over een evenwichtig 
leven tijdens het verblijf. Conform aan ons pedagogisch project, waken we erover de jongere te 
betrekken bij de verschillende aspecten van het leven tijdens het verblijf (programma, diensten, 
projecten, enz.).  
 
De infrastructuur (gebouw en domein) en de activiteiten zijn zo ingericht en voorzien dat het 
gemeenschappelijk leven, de hygiëne en de activiteiten op een optimale manier kunnen verlopen.  
 
Om het zeer onaangename ongemak van de verspreiding van luizen in het kamp te vermijden, zullen 
wij zo vrij zijn om het haar van uw kind bij aankomst te inspecteren.  
 
Ons kamp biedt een evenwichtig en overheersend ovo-lacto-vegetarisch dieet aan. Vis (bijv. tonijn of 
kabeljauw) kan ook op het menu staan.  
 

Beeldrechten  
 
Het beeldrecht vloeit voort uit de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
en artikel XI.174 van het Wetboek van economisch recht. Volgens deze wetgeving moet de toestem-
ming van een persoon worden gevraagd om zijn afbeelding vast te leggen, tentoon te stellen of te 
reproduceren. 
 
In het geval van minderjarigen is de toestemming van de ouders of de wettelijke voogd vereist en 
zodra de afgebeelde persoon de leeftijd van verstandigheid heeft bereikt, moet de minderjarige deze 
toestemming samen met zijn of haar ouders of wettelijke voogd geven. Dit is de paragraaf in het 
ouderlijk toestemmingsformulier:  
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"Om zijn activiteiten te illustreren en te promoten, gebruikt de Adventjeugd de foto's die zij bezit of 
die haar, voornamelijk door de animatoren, worden toegestuurd.  Door deelname aan deze activiteiten 
kan elk kind gefotografeerd of soms gefilmd worden met het oog op publicatie of verspreiding op de 
communicatiemedia die zij beheert. De Adventjeugd zorgt ervoor dat deze foto's en video's passend 
en respectvol zijn voor het imago van eenieder.  Door ondertekening van dit document accepteer ik 
deze modaliteiten.  Als mijn kind op een foto of video verschijnt die mij niet bevalt, kan ik op elk 
moment mijn recht op herroeping uitoefenen en schriftelijk verzoeken (Adventjeugd, Ernest 
Allardstraat 11, 1000-Brussel of via info@adventjeugd.be) het gebruik van deze foto of video te 
stoppen." 
 

Gedrag 
 
De kinderen en de adolescenten worden verzocht zich correct te gedragen naar personeel en materiaal 
toe en de levensnormen van de Adventjeugd na te leven, zoals het zich onthouden van schadelijke 
stoffen (tabak, alcohol of drugs) en een respectvolle relatie tussen meisjes en jongens. 
 
In het tegenovergestelde geval, wanneer de situatie als zorgwekkend wordt beschouwd voor het 
goede verloop van het verblijf, kan tot repatriëring van de jongere worden besloten en dit ten laste 
van de families.  
 

Contact 
 
Omwille van de groepssamenhang en om educatieve redenen vragen we met nadruk aan de ouders 
om geen bezoek te brengen aan hun kind tijdens de duur van het kamp. In noodgevallen, maar enkel 
en alleen in dit geval, kan u ons bereiken op de volgende nummers :  
 
Pedagogisch directeur van het Vonkjeskamp: Christophe DE CLERCQ (0473/460204) 
Algemene verantwoordelijke van de kampen: Philippe LEDUC (0494/538794) 
Secretariaat en administratie: Valérie BALLIEUX (0477/705551) 
 
We willen er echter op wijzen dat het GSM-netwerk niet overal gegarandeerd is. Misschien kan u de 
voorkeur geven aan een SMS. Het team zal ook niet aarzelen u te raadplegen indien nodig. 
 
We wensen u kind een aangenaam verblijf in ons kamp toe. 

mailto:info@adventjeugd.be

