
Door: Daan
Aangepast: donderdag 31 maart 2022

Inleiding

Om iedereen te laten genieten van een veilig en leuk kamp zijn er een aantal regels waar we ons allemaal aan moeten
houden.

Algemeen

Beslissingen die gaan over iedereen op kamp, worden altijd genomen door Daan. Als hij afwezig is dan
door Cay, indien beide afwezig door Jessica.

• 

Iedereen doet actief mee met alle activiteiten, dat geldt voor de kinderen, maar ook voor de leiding.• 
Overdag zijn de tenten verboden terrein, tenzij er door de leiding gevraagd wordt om iets te pakken of om te
kleden.

• 

De kinderen blijven uit de keukentent en de sport&spel tent. De leiding probeert ook zoveel mogelijk uit deze
tenten te blijven.

• 

Iedereen dient zich te houden aan de gedragscode zwembranche.• 
Tijdens het kamp werken we aan de hand van een aantal protocollen. Deze protocollen zijn bedoeld als leidraad,
we wijken er van af als dat in een bepaalde situatie noodzakelijk is.

• 

Veiligheid

Er wordt GEEN alcohol gedronken tijdens het kamp.
(De enige uitzondering hierop is bij de barbecue op vrijdagavond)

• 

Er is voldoende EHBO/BHV kennis aanwezig.• 
We controleren de kinderen op teken volgens het tekencontroleprotocol.• 
Elektriciteit wordt alleen aangesloten op de voorgeschreven manier.• 
Voor het aansteken van het kampvuur mogen alleen de volgende hulpmiddelen worden gebruikt:

Aanmaakblokjes♦ 
Brandgel♦ 
Lucifers♦ 
Papier/karton♦ 

• 

Bij het kampvuur moeten altijd minstens 5 gevulde emmers water staan.• 
Medicijnen worden alleen toegediend volgens het medicijnprotocol.• 
Medicijnen die kinderen zelf bij zich hebben worden ingenomen en beheerd door de keukenploeg. Ook
paracetamol!

• 

We maken gebruik van het 4-ogen-principe. Dus altijd minimaal 2 mensen die elkaar “controleren”.• 
Leiding die niet op het veld is:

Moet bereikbaar zijn (GSM en/of portofoon).♦ 
Moet EHBO middelen bij zich hebben en kunnen gebruiken.♦ 
Moet het noodweerprotocol kennen.♦ 
Moet risicovolle situaties voorkomen en oplossen.♦ 

• 

Noodgeval of EHBO geval

Als er een noodgeval is, dien je als volgt te handelen:

Bel 112 als dat nodig is en laat iemand contact opnemen met de Hoge Rielen om de hulpdiensten te begelein.• 
Verleen zo snel mogelijk EHBO (of haal er een EHBO-er bij)• 
Neem contact op het ziekenhuis of de huisartsen wachtpost• 
Neem contact op met de ouders van het kind• 
Als er iemand mee moet naar het ziekenhuis of de wachtpost, is dat bij voorkeur de groepsleiding.• 

Belangrijke gegevens
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Huisartsen wachtpost Herentals: Nederrij 99, +32 14 22 22 00• 
Ziekenhuis Herentals: Nederrij 133, +32 14 24 60 03 (spoed)• 
Hoge Rielen: +32 14 55 84 10 (eerst 112 bellen!)• 
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