
Checklist kamp
 � Aanvraag tenten bij ULDK indienen

 � Ondersteuning van de gemeente (kampvervoer, subsidie, tenten …) nagaan

 � Kookploeg bijeenzoeken

 � Datum communiceren

 � Kampthema bepalen

 � Zoektocht tenten indien weigering bij ULDK 

 � Kampverkenning

 � Kampprogramma uitwerken

 � Info over het kamp of de kampen op website van je groep plaatsen

 � Vóór 1 mei: bosaanvraag Wallonië

 � Kampregistratie via Digit invullen vóór 1 juni

 � Kampcharter ondertekenen

 � Kampvervoer regelen 

 � Kampmateriaal bijeenzoeken en controleren 

 � Kampboekje verdelen

 � Proost op kamp aanvragen

 � Meldingsplicht kamp Wallonië

 � Aanvraag Vlaamse bossen indienen

 � Aanvraag kampvuur

tips via ksa.be/kamp

check de tips op www.ksa.be/kamp > vervoer

 bevestiging van kamphuis of - terrein

Elke kampverantwoordelijke moet vóór 1 juni zijn of haar kamp registreren via Digit > Activiteiten > Mei. De registratie geldt voor alle kampen, Dus zowel voor groepskampen, kampen per leeftijdsgroep of buitenlandse kampen.

zijn er herstellingen 
nodig?

Wil je een proost voor je kampviering, mail dan in mei al naar proost 
Dirk (dirk@ksa.be). Werkgroep K zorgt daarnaast jaarlijks voor een 
uitgewerkte kampviering en -bezinning in een jaarthemakleedje. Je vindt 

dat materiaal vanaf eind juni op www.ksa.be/k.

Als organisator van een kamp in Wallonië moet je de gastgemeente op de 
hoogte brengen dat jullie een kamp houden op haar grondgebied. Dat moet 
ten laatste op de dag dat je kamp start gebeurd zijn, vroeger mag ook. Bij 
gemeenten met een apart kampreglement kan de meldingsdatum vroeger vallen. 

Elk bos is toegankelijk voor voetgangers, maar enkel op de boswegen. Een bos is daarnaast ook toegankelijk voor de jeugd in de officiële speelzones. 
Voor bosspelen buiten speelzones in Vlaanderen heb je toestemming nodig van de eigenaar. Is de eigenaar het Agentschap voor Natuur en Bos dan spreken ze niet van toestemming maar van een 'machtiging' die je voor een bosspel minstens  14 dagen op voorhand moet aanvragen. Voor een andere activiteit dan een bosspel moet je zowel voor privébos als voor openbaar bos een machtiging aanvragen en dat minstens 35 dagen op voorhand. 
Voor Wallonië moet je de bospapieren voor op kamp al aanvragen vóór 1 mei! 
Alle informatie over het aanvragen van toelating (wat, bij wie en hoe) en andere regelgeving vind je op www.opkamp.be.

Zowel in Vlaanderen als Wallonië ligt de afstand om vrij vuur te mogen maken op 25 meter van bos- en natuurgebied 
en op 100 meter van huizen. Je hebt sowieso toestemming van de eigenaar nodig. Wil je afwijken van de 25 meter-

regel, dan moet je dat aanvragen bij de provinciale dienst van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Bij 
gemeenten met een apart kampreglement kan het zijn dat je aan hen een toelating moet vragen. Dat vraag je best 
eens na bij je kampgemeente of uitbater. Bij periodes van droogte kan het zijn dat een kampvuur verboden wordt.

In de Oostkantons is de wetgeving rond kampen en dus ook rond kampvuren veel 

strenger. Bovendien heeft elke gemeente haar eigen kampreglement. Daarom is het 

aan te raden om voor je kamp eens langs te gaan op het gemeentehuis.

maart
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 � Alcoholbeleid opstellen tips via www.drugsinbeweging.be 

 � Verzekeringen voor leden, leiding, koks, materiaal, auto’s … in orde brengen 

 � EHBO-koffer in orde brengen   

 � Dubbelcheck of je kampvervoer (leden en materiaal) geregeld is

 � Dubbelcheck huurcontract

 � Maatregelen tegen (nacht)lawaai opmaken 

 � Info voor bezoekdag aan ouders bezorgen

 � Kampkaartjes bestellen via het provinciaal secretariaat. 

 � Topografische kaarten (stafkaarten) bestellen via het provinciaal of nationaal secretariaat

 � Lijsten met gegevens van deelnemers opstellen, ook met de contactgegevens van de thuiscontactpersonen

 � Draaiboek opstellen: kampprogramma met activiteitenoverzicht, dagindeling en taakverdeling

 � Kampgeld ophalen

 � Voorbereiden op natuurlijk gevaar via www.ksa.be/natuurlijkgevaar

 � Medische fiches verzamelen 

 � De kampmap aanvullen met:

 � Draaiboek

 � Deelnemerslijsten: leden en leiding, koks …

 � Contract kampplaats

 � Contracten, bestelbonnen leveranciers

 � Aanvragen en attesten voor kampvuur, geluid, bosspel …

 � Materiaallijsten

 � Nuttige adressen en telefoonnummers 

 � Documenten voor kampvervoer, toezeggingsformulier ULDK

 � Kampbegroting

 Zit je met één van je to do’s in de knoei? 
Surf dan eens naar www.ksa.be/kamp. Daar staat uitgebreide info ter beschikking. 
Heb je meer hulp nodig, contacteer dan je provinciaal secretariaat.

Tussen zonsondergang en zonsopgang is alle lawaai dat omwonenden 
kan verstoren strafbaar. Bovendien is hinder van elektronisch 
versterkt geluid zowel overdag als ‘s nachts strafbaar. Dus van zodra 
je activiteiten organiseert die met veel lawaai gepaard gaan, vraag je 
best aan de gemeente toestemming, zeker als ze na 22 uur plaatsvinden 
(bijvoorbeeld de kampvuuravond). Elektronisch versterkte muziek raakt 
steeds een gevoelige snaar, tips voor het geluidsbewust organiseren 
van je kamp vind je op www.ksa.be/kamp > regelgeving.

voorbeeld fiche op www.ksa.be/ehbo

in te vullen op de kaft

zie fiche verzekeringen

Bekijk de kampkaartjes op www.ksa.be/winkel. Voor 0,25 euro per stuk kan je het 
thuisfront verrassen met een leuke kaart. De winst op de kaartjes gaat naar Bizon vzw.

inhoudslijstje op www.ksa.be/ehbo

met een 
leveringstermijn 
van minimum drie 

weken

start kamp
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