Kampreglement voor deelnemers
aan het zeilkamp Noventus

Inleiding
Ruim 20 jaar organiseerde het Bisdom van
’s-Hertogenbosch zomerkampen voor
tieners en jongeren. Bijzondere kampen,
omdat er naast de karakteristieke
elementen van een kamp (zoals sport, spel,
kampvuur, muziek, uitstapjes, ontmoeting,
gezelligheid, etc.) een programma is om
Jezus Christus beter te leren kennen. Op
ieder kamp waren hiertoe
catechesemomenten en
Eucharistievieringen. Helaas worden de
zomerkampen vanaf 2011 niet meer
georganiseerd door het Bisdom. Om het
Zeilkamp niet te laten verdwijnen heeft de
parochie “De Twaalf Apostelen” het kamp
geadopteerd, en een doorstart gemaakt.
Het zeilkamp (jongens van 12 tot 18)
wordt dus vanaf 2011 georganiseerd door
de parochie “De Twaalf Apostelen” Zo
blijft dit geweldige kamp ieder jaar weer
een leuke en leerzame vakantieplek voor
vele jongens. Sinds 2019 biedt het de
parochie ook een tweede week aan voor
meisjes (12 t/m 18 jaar) zodat de meiden
ook kunnen mee genieten van deze
geweldige ervaring.
Om het kamp zo geordend en veilig
mogelijk te laten verlopen, zijn een aantal
duidelijke afspraken nodig.
Deze afspraken zijn van toepassing op het
kamp van de parochie “De Twaalf
Apostelen” en alle betrokken partijen. Elke
deelnemer, ouder, (groeps)leider en
hoofdleider zal bij bevestiging van
inschrijving een exemplaar krijgen
uitgereikt. Een kopie van deze afspraken is
op verzoek kosteloos op te vragen bij het
secretariaat van het kamp.

1. Deelnameprocedure
1.1 Geldigheid inschrijving
Voor deelname aan het zeilkamp van
parochie “De Twaalf Apostelen” is
schriftelijke inschrijving verplicht. Na
ontvangst van het ondertekende
inschrijfformulier wordt deze zo spoedig
mogelijk verwerkt en is het inschrijfgeld

verschuldigd en is de deelname definitief.
Een inschrijving is pas geldig wanneer
deze is ondertekend door de
ouders/verzorgers en deze vóór de uiterste
inschrijfdatum door het secretariaat van
het kamp ontvangen is.

en hoofdleiding worden er ieder jaar een of
meerdere voorbereidingsdagen gehouden.
Deelname hieraan is voor zowel hoofd- als
groepsleiders dan wel begeleiding met
andere taken verplicht.

1.2 Voorwaarden deelname
Deelname voor zowel deelnemers als
(hoofd)leiding is toegestaan indien:

2. Betaling en annulering

-

-

er geen belemmerende
informatie blijkt uit de opgave in
het vragenformulier dan wel
intakegesprek;
men akkoord gaat met het
algemene kampreglement;
de betaling van de kampsom is
ontvangen.
men geen informatie achterhoudt
die van belang kan zijn voor een
ordelijk en veilig verloop van het
kamp.

1.3 Wachtlijst
Op volgorde van binnenkomst wordt de
inschrijving verwerkt en beoordeeld voor
toelating. Wanneer blijkt dat er meer
belangstelling dan plaats is voor het
zeilkamp, wordt de belangstellende in
kennis gesteld en automatisch op de
wachtlijst geplaatst.
1.4 In de plaatsstelling
Indien de ingeschrevene / deelnemer
verhinderd is en een andere persoon in zijn
plaats wenst te stellen, dan is dit in het
algemeen mogelijk, mits deze persoon aan
de bij het kamp behorende
toelatingsvoorwaarden voldoet.
1.5 Katholieke identiteit
Deelnemers dienen zich bewust te zijn van
het katholieke karakter van het zeilkamp.
Dit vormt de leidraad voor zowel
deelnemers als (hoofd)leiding en is
uitgangspunt voor het kampreglement.
1.6 Voorbereidingsdag(en)
Voor aanvang van het zeilkamp zal het
kamp zowel praktisch als inhoudelijk
worden voorbereid. Voor een juiste
afstemming en toerusting van alle leiders

1

2.1 Betaling
Uiterlijk 1 augustus 2019 dient het
volledige inschrijfgeld van €220,- te zijn
voldaan op:
Iban-nummer: NL48RABO0113058608
ten name van: P.J.W. Tilma onder
vermelding van Zeilkamp 2019 en naam
van de deelnemer(s).
2.2 Annulering
Inschrijvingen kunnen niet zonder kosten
worden geannuleerd. Inschrijvingen
kunnen alleen schriftelijk worden
geannuleerd. Bij annulering tot 7 dagen
voor aanvang van het zeilkamp wordt 25%
annuleringskosten berekend;
Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van
het zeilkamp wordt 50%
annuleringskosten berekend;
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang
van het zeilkamp en vanaf dag 1 wordt
100% annuleringskosten berekend.
2.3 Annulering door de parochie
Indien zich onvoorzien belemmerende
omstandigheden voordoen zal er in
uitzonderlijke gevallen besloten worden
om het zeilkamp te annuleren, dan wel het
programma en/of tijdsbestek van het kamp
te wijzigen (zonder daarbij het karakter en
de doelen van het kamp aan te tasten). Ook
indien het minimumaantal deelnemers
voor het kamp niet gehaald wordt kan de
beslissing worden genomen dat een kamp
wordt geannuleerd of gewijzigd. Van een
eventuele annulering van een kamp
worden de betreffende deelnemers van het
kamp zo spoedig mogelijk in kennis
gesteld. In geval van annulering, wijziging
of verplaatsing heeft de deelnemer het
recht om deelname te annuleren. De
parochie “De Twaalf Apostelen” zal
terstond zorg dragen voor terugbetaling
van alle ontvangen betalingen. Verdere

aanspraken worden in deze
overmachtsituatie niet geaccepteerd.

3. Aansprakelijkheid
3.1 aansprakelijkheid
Leidinggevenden van het zeilkamp van
parochie “De Twaalf Apostelen” zijn
verplicht tot naleving van alle redelijke
instructies ter bevordering van een goed
verloop van het kamp. Tevens dienen zij
de gedragsregels te respecteren welke de
parochie “De Twaalf Apostelen” nageleefd
wenst te zien op haar zeilkamp.
De parochie “De Twaalf Apostelen”
aanvaardt aansprakelijkheid voor de goede
uitvoering van de overeenkomst door
haarzelf en de door haar ingeschakelde
derden. Voor verlies, diefstal, schade of
letsel berokkend aan of door gebruikers
van de door de parochie aangeboden
accommodatie aanvaardt de parochie
alleen dan de aansprakelijkheid, indien
deze het gevolg is van opzet en/of grove
schuld van de parochie “De Twaalf
Apostelen” of haar medewerkers of op
grond van dwingend rechtelijke wettelijke
bepalingen voor rekening van de parochie
komt.
In alle gevallen waarin de parochie “De
Twaalf Apostelen” gehouden is tot
betaling van schadevergoeding, zal deze
beperkt zijn tot het in dit artikel bepaalde,
of indien de schade gedekt is door een
verzekering van de parochie “De Twaalf
Apostelen”, het bedrag dat daadwerkelijk
door de verzekeraar ter zake wordt
uitgekeerd.
3.2 Reisverzekering
- Deelnemers moeten zelf zorg dragen
voor een dekkende reisverzekering voor
het kamp.
- Uitgangspunt is dat iedereen zijn eigen
schade draagt. Het is dan ook verplicht dat
alle leidinggevenden een reisverzekering
afsluiten ter dekking van medische kosten
bij ongevallen en een verzekering afsluiten
ter dekking van wettelijke
aansprakelijkheid.
- De parochie “De Twaalf Apostelen” zal
op zijn beurt de kosten bij schade, ongeval
of aansprakelijkheid vergoeden tot het
bedrag waarvoor deze risico’s door de
collectieve Wettelijke
Aansprakelijkheidverzekeringsovereenkomst dan wel door de collectieve
Ongevallenverzekeringsovereenkomst van
de parochie “De Twaalf Apostelen”
worden gedekt.

4. Medische indicaties

4.1 Intake
Indien er sprake is van medische indicaties
blijkens opgave in het vragenformulier,
volgt er naar beoordeling van de
hoofdleider eventueel een aanvullend
persoonlijk gesprek om de mogelijkheden
tot deelname door te nemen. De
hoofdleider behoudt zich het recht voor
om deelname te ontzeggen indien de
lichamelijke dan wel geestelijke
gezondheid van de deelnemer
belemmerend kan zijn voor de veiligheid
van de deelnemers en het verloop van het
zeilkamp.
4.2 Deelname met medische indicatie
Bij toezegging van deelname dient de
hoofdleider zich van het volgende te
verwittigen:
-

-

-

-

-

-

In hoeverre een deelnemer zelf
in staat is zich aan medicijnen/of dieetvoorschriften te
houden;
Of het voor een deelnemer een
valkuil is zich hier niet aan te
houden;
Of een deelnemer zelf goed weet
welke stoffen schadelijk zijn en
daar zelf goed op kan letten?
Welke ervaringen de
ouders/verzorgers hebben
wanneer er tóch niet wordt
gehouden aan medicijn- en/of
dieetvoorschriften.
Waar dient in het uiterste geval
rekening mee te worden
gehouden?
In hoeverre een deelnemer
specifieke begeleiding / aandacht
nodig heeft.

toestemming van de ouders is roken op de
daarvoor aangewezen plek en tijd
toegestaan.
5.3. Verdovende middelen
Het gebruik van verdovende middelen
zoals drugs is verboden. Hierop zijn voor
zowel deelnemers als (hoofd)leiding geen
uitzonderingen mogelijk.
Bij overtreding van deze regels genoemd
hierboven bij: 5,1-5,2 en 5,3, is de
hoofdleider gerechtigd deelnemers dan wel
leiding naar huis te sturen.

6. Uitgangspunt
6.1 Veilige omgeving
De parochie wil zorgdragen voor een
veilige omgeving waarbinnen de relatie
met Jezus Christus centraal staat en een
programma wordt geboden dat de
deelnemers uitdaagt op hun eigen
lichamelijke en geestelijke niveau. Daarom
geld er voor het zeilkamp naast het
onderscheid van sekse ook een
leeftijdsgrens.
6.2 Seksualiteit
Voor elk zeilkamp dat door de parochie
“De Twaalf Apostelen” georganiseerd
wordt geldt dat
seksuele handelingen door zowel leiding
als deelnemers niet zijn toegestaan. Van
iedere vorm van ongewenste intimiteit
wordt, afhankelijk van de ernst, in overleg
met de hoofdleiding dan wel
parochiebestuur aangifte gedaan bij de
politie. Er wordt altijd contact opgenomen
met de ouders/verzorgers van de
betrokkenen.

5. Drank en verdovende middelen
7. Veiligheid en EHBO
5.1 Drank
Bij dit kamp, met deelnemers onder de
achttien jaar is het gebruik van
alcoholische dranken door alle deelnemers
niet toegestaan. Ook is het meenemen en
nuttigen van energiedrankjes (cafeïne
houdende dranken) niet toegestaan. Zelf
meegebrachte alcoholische dranken en
energiedrankjes worden derhalve door de
leiding in beslag genomen en niet meer
terug gegeven.

7.1 Veiligheid
Zowel deelnemers als leiding laten alles na
wat de veiligheid van het zeilkamp in
gevaar kan brengen of kan verstoren.
Te allen tijden is het in ieder geval ten
strengste verboden om:
-

5.2 Roken
Voor zowel (hoofd)leiding als deelnemers
geldt een algemeen rookverbod op de
terreinen waarop het kamp plaatsvindt. Het
is te allen tijden verboden te roken in
slaapverblijven, toiletten en andere
gedeelde of overdekte ruimten. Uitsluitend
met toestemming van de hoofdleiding kan
worden besloten welke plek en tijd
geschikt is om te roken. Alleen met
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-

de veiligheidsinstructies van de
kamplocaties te negeren;
zonder toestemming open vuur
te ontsteken;
(opstellingen van) meubilair of
bomen te beklimmen;
zonder toestemming het
kampterrein te verlaten danwel
verboden terrein te betreden.

7.2 EHBO
Op ieder kamp dat door de parochie “De
Twaalf Apostelen” wordt georganiseerd

gaat een EHBO’er met EHBO-uitrusting
mee.

8. Apparatuur
De parochie is niet verantwoordelijk voor
schade/verlies/overlast van elektronische
apparatuur die eigendom is van
(hoofd)leiders of deelnemers. Hieronder
vallen in ieder geval alle soorten:
-

Fototoestellen;
Mobiele telefoons;
Ipods etc.
Geluidsdragers;
Geluidsinstallaties;
(Spel)computers;
overige apparatuur die bij
beoordeling van de hoofdleiding
valt onder niet noodzakelijke
apparatuur.

9. Muziekinstrumenten
Men kan muziekinstrumenten meenemen.
Gelieve op het vragenformulier in te
vullen welk muziekinstrument wordt
meegenomen. Deelnemers zijn zelf
verantwoordelijk voor de verzekering van
muziekinstrumenten en voor eventuele
schade of verlies.

10. Bezoekers
10.1 Niet-deelnemers
Voor alle niet-deelnemers aan een
zeilkamp is het niet toegestaan om zonder
uitnodiging dan wel toestemming van de
hoofdleider het kampterrein te betreden en
kampactiviteiten te bezoeken.

de deelnemer/ouder(s) de hoofdleider van
het kamp of de parochie “De Twaalf
Apostelen” ter plaatse hierover te
informeren. Deze zal trachten een
aanvaardbare oplossing te vinden.
Indien de klacht desondanks van kracht
blijft, dient de deelnemer dan wel de
ouders/verzorgers deze op papier te zetten.
Een klacht kan tot maximaal vier weken na
de laatste overnachting van het kamp
worden ingediend bij het
zeilkampsecretariaat van de parochie “De
Twaalf Apostelen”.
Adres: Blauwe Hof 4012, 6602 WX
Wijchen.

12. Reisdocumenten
Deelnemers dienen in het bezit te zijn van
een geldig paspoort, ID-kaart of ander
wettig identiteitsdocument. De hoofdleider
van het zeilkamp dient tijdens de duur van
het kamp in het bezit te zijn van kopieën
van deze documenten.

13. Toepasbaarheid
13.1 Geldigheid
De parochie “De Twaalf Apostelen”
behoudt zich het recht voor deze
voorwaarden tussentijds te wijzigen.
13.2 Aanvullende regels
Vanwege de uiteenlopende karakters van
zeilkampen is het mogelijk dat er voor dit
kamp aanvullende regels gelden. Deze
moeten aan het begin van het kamp
worden medegedeeld.

10.2 Fotografen en Filmploegen
Het zeilkamp mag uitsluitend worden
bezocht door fotografen en filmploegen
indien deze in opdracht van de parochie
“De Twaalf Apostelen” zijn gestuurd of
toestemming hebben van de hoofdleider
van het zeilkamp.

11. Klachten
11.1 Klachten
Het programmadraaiboek van het kamp is
evenals de deelnemersinformatie die aan
de deelnemer wordt toegestuurd, met de
grootst mogelijke zorg en accuratesse
samengesteld. Er is veel aandacht besteed
om een zo duidelijk mogelijk beeld te
geven van de accommodatie en de
activiteiten. Mocht het zeilkamp
desondanks niet overeenkomstig de
verwachtingen zijn, zulks naar de in
Nederland geldende opvattingen, dan dient
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