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Hoofdstuk 1

Inleiding

Tijdens een Jeugdkamp krijgen de kinderen (lid of geen lid van SVC’08) leuke
activiteiten aangeboden.
Wat

:

SVC’08 Voorjaars- en Zomerjeugdkamp(en)

Voor wie

:

Voor alle jeugdleden van SVC´08 en vriendjes,
vriendinnetjes of broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes, etc.,
in de volgende leeftijdsklassen (jongens en meisjes):
Voorjaarskamp
Ukkies
4 t/m
Mini (F)=MP 5 t/m
F-pupillen 6 t/m
E-pupillen 9 t/m

5 jaar
6 jaar
8 jaar
10 jaar

Zomerkamp
F-pupillen 6 t/m 8 jaar
E-pupillen 9 t/m 10 jaar
D-pupillen 11 t/m 12 jaar
En eventueel, afhankelijk van het aantal aanmeldingen in de
leeftijdsklassen hierboven:
C-junioren 13 t/m 14 jaar (jongens en meisjes); deze laatste
groep geldt alleen voor het zomerkamp.
Door wie

:

Waar/Wanneer :

1.1

SVC’08 in de personen van hoofdkampleider en jeugdkampleiders.
Uitgangspunt: leiders zijn lid van de vereniging.
Indien hiervan wordt afgeweken, dan dient het bestuur van
SVC’08, via de jeugdcommissie, hiermee akkoord te gaan.
De locatie wisselt, voor zover mogelijk. Het Zomerkamp vindt
altijd plaats tijdens de eerste week van de schoolvakantie Regio
Midden Nederland.
Het Voorjaarskamp wordt traditioneel gehouden
Rond Hemelvaartsdag (woensdag, hemelvaartsdag, vrijdag) en
vindt plaats in en rondom de accommodatie van SVC’08.

Doelstellingen jeugdkamp(en)

SVC’08 wil graag haar voetballende jeugdspelers (maar ook broertjes, zusjes, neefjes,
nichtjes, vriendjes, etc) in de in de inleiding vermelde leeftijdsklassen naast het voetbal
een meerdaagse activiteit aanbieden. Dit omdat het jeugdkamp een ingeburgerd
fenomeen binnen SVC’08 is, alom bekendheid geniet en door veel ouders en hun
kinderen als positief ervaren wordt. Naast het voetbal leren de kinderen kennis maken
met andere sporten, spelen, omgevingen, etc. Voorts zorgt het kamp voor herkenning
en binding tussen de kinderen.

1.2

Geschiedenis jeugdkamp(en)

Het eerste Zomerjeugdkamp (destijds SV’35) dateert al weer van 1972. Dit kamp is
destijds opgezet met als doel de jongere jeugd een herkenbaar “uitje” te geven naast de
destijds traditionele buitenlandse reis voor A-, B- en C-jeugd. In 2012 werd derhalve als
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mijlpaal het 40e Zomerjeugdkamp gehouden. De kampen hebben de jeugd naar vele
locaties geleid.
Het eerste Voorjaarsjeugdkamp (destijds JAC) dateert van ca 1980. De doelstelling
voor dit kamp is uiteraard identiek aan die van het Zomerjeugdkamp. Het sport- en
spelaanbod was altijd divers, de gezelligheid uniek, de begeleiding van een hoog
kwalitatief gehalte.

Hoofdstuk 2
2.1

Voorbereidingen

Organisatie

De gehele organisatie is in handen van leiders van SVC’08. Deze zijn over het algemeen
door het seizoen heen als vrijwilliger actief in verschillende functies. Waar nodig kunnen
ouders als leider/keukenploeg deelnemen; de hoofdleiders van de kampen stemmen dat
wel eerst met de jeugdcommissie af.
Tijdens de hemelvaartssperiode en de eerste zomervakantieweek worden de krachten
gebundeld om de begeleiding van het jeugdkamp uit te voeren. Naast de
hoofdkampleider(s) zijn in beide kampen leiders en keukenpersoneel actief. De
samenstelling dient wel van dien aard te zijn dat er sprake is van een uitgebalanceerde
verdeling tussen ervaren/volwassen leiders en jonge leiders (in opleiding). De
minimumleeftijd om als kampbegeleider te kunnen optreden is 18 jaar.
De hoofdleiding bestaat uit duo’s, waarbij de een verantwoordelijk is voor de organisatie
en de andere de volledige eindverantwoordelijkheid heeft. De eindverantwoordelijkheid
betreft o.a. (toezicht op) de algehele afronding van het kamp voordat “de deur gesloten
wordt” en de financiele afwikkeling met de jeugdpenningmeester (waaronder afrekening
met de kantinecommissie, indien van toepassing).
Enkele kenmerken:
- er wordt een eigen programma samengesteld, welke ook door de leiders zelf
worden uitgewerkt en uitgevoerd;
- het programma is gevarieerd;
- er is aandacht voor hygiëne;
- er wordt ten allen tijde rekening gehouden met geloofsovertuigingen, allergieën,
medicatie, enzovoorts.
- Voorjaarskamp: altijd locatie SVC’08;
- Zomerkamp: zoveel mogelijk wisselende locaties, hoewel dat door enerzijds de
hoge kosten en anderzijds het gegeven, dat niet op alle locaties zelf gekookt mag
worden, steeds lastiger wordt;
- Zomerkamp: busvervoer van SVC’08 naar de kamplocatie en vice versa.

2.2

Vrijwilligers

Zoals eerder gesteld bestaat het begeleidingskorps uit alleen maar vrijwilligers die
volledig belangeloos en zonder financiële vergoedingen hun tijd en moeite steken in het
vermaak van de kinderen.

2.3
-

Planning

Evaluatie: Evaluatie voorjaarskamp vindt in de maand juni plaats; die voor het
zomerkamp vindt plaats in de maand september. Hierbij is minimaal een lid van de
jeugdcommissie van SVC’08 aanwezig.
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-

-

-

-

-

Reserveren locatie: Het reserveren van de locatie voor het volgende zomerkamp
vindt direct na de evaluatie plaats. Hierbij heeft een “binnenlocatie” de voorkeur
boven tenten (o.a. vanwege weersomstandigheden en het afsluiten van de
gebouwen). Jeugdcommissie en hoofdkampleider(s) bepalen in onderling overleg wie
de reservering plaatst. De rekening gaat naar de jeugdpenningmeester en wordt ten
laste van de centrale kamprekening betaald.
Voorbereidende vergaderingen: Uiterlijk in januari polsen de (zomer)
hoofdkampleider(s) de begeleiding voor het nieuwe kamp. In februari roept hij/zij de
eerste vergadering ter voorbereiding bijeen. Op de eerste vergadering spreken de
kampleiders gezamenlijk de overige vergaderingen ter voorbereiding op het kamp af.
Voor het voorjaarskamp start de voorbereiding in december van het voorafgaande
jaar. Naast het polsen van de leiders wordt ook gesproken met de kantinecommissie
en jeugdcommissie.
Beide hoofdkampleiders dienen tijdig een begroting in bij de jeugdpenningmeester
en maken hierover afspraken met de jeugdpenningmeester/jeugdcommissie.
Afsluitende weken voor vertrek: Uiterlijk in april, maar indien mogelijk eerder,
worden de zogenaamde sponsorborden voor het zomerkamp in de kantine
opgehangen.
Wat nog doen na terugkomst/afloop kamp: Jeugdkampspullen worden
schoongemaakt en opgeruimd in de daarvoor bedoelde jeugdruimte onder de
tribune. De leiders van het voorjaarskamp dragen gezamenlijk zorg voor het schoon
achterlaten van de accommodatie.
Jubilea. Bij een jubileum van een kamp wordt gestreefd de deelnemers een extra
aandenken te geven. Indien hiervan wordt afgeweken wordt daarover door de
hoofdleiding eerst overlegd met de jeugdcommissie (bijv aandenken tussentijds).

2.4
-

-

De inschrijving

De inschrijving van beide kampen is mogelijk vanaf januari en sluit eigenlijk pas
kort voor het vertrek naar het kamp.
Hiervoor wordt met regelmaat door de hoofdkampleider(s) een oproep op de website
gedaan.
De financiële verplichtingen zijn bij de oproep gevoegd en omvatten het vervoer, het
gebruik van de kamplocatie (alleen voor het zomerkamp) , het vertier in het kamp
en het eten en drinken in het kamp. Zakgeld wordt door de ouders zelf vastgesteld
(bijv. voor het kopen van een snoepkaart).
Een informatiebulletin voor ouders en jeugdleden wordt jaarlijks door de
hoofdkampleider(s) geactualiseerd.
Afhankelijk van de beschikbare slaapplaatsen op de kamplocatie c.q. in de
accommodatie van SVC’08 is er sprake van een maximum aantal mogelijke
inschrijvingen. Feitelijk wordt gestreefd naar een maximum aantal kinderen van 45
voor beide kampen.

2.5

Materiaal

Belangrijke voorwaarde voor het slagen van zo’n grootschalig evenement is het
materiaal. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen het materiaal benodigd in
de keuken (wordt zelf meegenomen of is op SVC’08 aanwezig) ) en het materiaal
bedoeld voor de spelen en sporten. Afhankelijk van de spelen wordt het materiaal van
SVC’08 meegenomen/gebruikt of wordt dat door inspanning de leiders d.m.v. hun
connecties elders in bruikleen meegenomen/gebruikt.
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2.6

Begroting

Tijdens de voorbereiding maakt de hoofdkampleider een begroting op. Gezien de ruime
ervaring van zoveel jaren heeft die begroting inmiddels een relatief structureel karakter.
Wel worden de kosten uitermate laag gehouden. Dit is mede te danken aan het
improvisatievermogen van de leiders, het “slim” inkopen van de keukenploeg, het
vooraf regelen van materiële bijdragen van enkele sponsors die sympathie vertonen
voor de kamptraditie en het sponsoren van bepaalde kampactiviteiten door hieraan
ruchtbaarheid te geven in de kantine van SVC’08 door bijv. het ophangen van
sponsorborden. Door al die moeite blijft de bijdrage van de ouders voor de kampen zo
laag mogelijk.
De leiders van beide kampen betalen geen bijdrage aan het kampgeld (worden dus
”vrijgehouden”). Wel financieren de leiders een eigen “consumptiepot” voor drankjes en
snacks. Deze pot maakt geen deel uit van de begroting.

2.7

Sponsoring

Naast de fondsen die gegenereerd worden door de zgn. sponsorborden in de kantine
(mensen kunnen daar inschrijven op bijv. het sponsoren van brood, melk, limonade,
maar ook zwembadbezoek etc.) wordt een beroep gedaan op de vrienden van SVC’08.
Eventuele tekorten worden vanuit het budget van de jeugdcommissie van SVC’08
aangevuld. Wel dient hierover vooraf duidelijk gecommuniceerd te worden (begroting +
tussentijdse indicatie van een mogelijk tekort (of overschot)). Streven blijft echter dat
het kamp selfsupporting is.

2.8

Centrale rekening

Alle inkomsten en uitgaven voor het kamp lopen via de bankrekening van de jeugd. Het
bestuur geeft er de voorkeur aan de geldstromen m.b.t. SVC’08 op bestaande SVCrekeningen te beheren. Na afloop van het kamp wordt verantwoording afgelegd aan de
jeugdcommissie van SVC’08. De jeugdvoorzitter zal vervolgens het bestuur van SVC’08
informeren.

Hoofdstuk 3
3.1

Verzekeringen

Verzekeringen

Wegens de jaarlijks terugkomende vragen over dit onderwerp is hier een duidelijk
toelichting over wie en wanneer ze verzekerd zijn bij activiteiten die vallen onder de
KNVB. De SVC’08-Jeugdkampen vallen hier NIET onder!!!
Dit impliceert dat een ieder op eigen risico aan een jeugdkamp deelneemt. Eventuele
kosten zijn dus voor rekening van de ouders van het kind zelf (geldt uiteraard ook voor
de leiders). Elke deelnemer is derhalve verzekerd via de eigen ziektekostenverzekering.
Het afsluiten van een eventuele reisverzekering is aan de ouders zelf
voorbehouden.
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Hoofdstuk 4
4.1

Het Kamp

Taakverdeling vrijwillig(st)ers

In de regel gaan er ca 15-20 vrijwillige begeleiders mee, uiteraard afhankelijk van het
aantal deelnemende kinderen.
Benodigde vrijwillig(st)ers:
- 2 hoofdkampleider(s)
- 3 a 4 mensen in de keukenploeg
- aantal leiders afhankelijk van het aantal kinderen (zijn groepsleider en spelleider).
Als norm geldt twee leiders op een groep van ca 8 kinderen.
- 1 persoon administratieve/financiële ondersteuning voor hoofdkampleider.
- EHBO’er(s).

4.2

Kampprogramma

De voorbereiding - en uitvoering - van het kampprogramma is (zoals eerder gesteld)
volledig in handen van de kampleiders en kan per jaar wisselen. Enkele vaste elementen
zijn altijd terug te vinden zoals: gezamenlijk ontbijt, lunch en avondeten,
ochtendgymnastiek, kampkrant zingen, dag- en avondspelen.

4.3

Gedragsregels

De normale gedragsregels zoals die “maatschappelijk” bekend zijn en de gedragsregels,
zoals vastgelegd door het bestuur van SVC’08 in samenwerking met de commissie
Regelementen & Sportiviteit van SVC’08, gelden ook in het kamp. De kampleiding kan
op basis van regelmatige overtreding van de normale gedragsregels kinderen naar huis
sturen. Ouders worden hierover uiteraard geïnformeerd.

Hoofdstuk 5

Publiciteit

Gebruikte Publiciteitsmiddelen:
In eerste instantie wordt de aankondiging van het kamp gedaan op de website van
SVC’08. Daarbij wordt het inschrijfformulier voor de ouders van de betreffende
jeugdleden bijgevoegd. Daarnaast wordt een informatiebulletin opgesteld. In de kantine
worden verder nog affiches/flyers opgehangen.
De oproep op de website wordt zo nodig een of meerdere malen herhaald.
Voorts ontvangen de ouders voor vertrek naar het kamp een brief met bijzonderheden.
Bijv. wat nemen we mee? Is er sprake van bijzondere omstandigheden voor kinderen
(zoals medicijngebruik?), datum en tijdstip vertrek van en aankomst op SVC’08, etc.
Tijdens het kamp verzorgt SVC TV, indien aanwezig, periodiek beeldrapportages op de
website. Daarnaast kan de kampleiding bij afwezigheid van SVC TV een leuke
samenvatting op de website plaatsen omtrent het kampprogramma. Na het kamp zorgt
de kampleiding voor een terugblik welke aan de Scheveningse Courant ter plaatsing
wordt aangeboden.
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Hoofdstuk 6

Evaluatie

Er zullen altijd zaken zijn die voor verbetering vatbaar zijn in het streven naar een
optimale organisatie.
Hieronder is een aantal aandachtspunten aangegeven t.b.v. de jaarlijkse evaluatie:
Organisatie
- instructie aan de leiding
- materiaal
- administratie/financiën
- planning
- inschrijving
- accommodatie
- programma
- taakverdeling vrijwilligers
- gedrag deelnemers.
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