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Doel van deze informatie
In dit boekje vind je alle informatie die van belang is als je mee wilt met een kamp
van LCKV Jeugdvakanties. Waar staat LCKV Jeugdvakanties voor, wat zijn de
verschillende functies, wat LCKV Jeugdvakanties van jou verwacht en hoe is LCKV
Jeugdvakanties te bereiken.
Staflid zijn bij LCKV Jeugdvakanties is erg leuk. Honderden vrijwilligers doen het dan
ook elk jaar weer met veel plezier. Een week plezier maken in de buitenlucht met de
staf en 42 kinderen! Meegaan als staflid is echter geen vrijblijvende activiteit. Als je je
eenmaal opgegeven hebt, is het niet de bedoeling dat je daarna nog afmeldt. Als je
ingeschreven bent, wordt er bij een kamp op je gerekend. Voor dit kamp word je ook
bij een aantal activiteiten verwacht. Hierover lees je meer in dit boekje.
Ook is het goed om te weten wat je van LCKV Jeugdvakanties kunt verwachten
én wat de LCKV Jeugdvakanties van jou verwacht voordat je je inschrijft als
staflid.
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LCKV Jeugdvakanties
Doelstelling LCKV Jeugdvakanties
Hieronder staat de formele en huidige doelstelling van de vereniging beschreven:
“LCKV Jeugdvakanties organiseert op verantwoorde wijze leuke en actieve
groepsvakanties voor kinderen en jongeren. De vereniging organiseert deze
vakantiekampen met vrijwilligers.”
•
•

•
•

•

•

Bij het bereiken van de doelstelling staat het respect voor een ieder en het
respect voor de omgeving waarin de vereniging opereert voorop.
Zowel voor deelnemers, staf als medewerkers achten we een onderscheid
naar welk kenmerk dan ook niet relevant. LCKV Jeugdvakanties houdt zich
het recht voor een deelnemer, staflid of een medewerker de toegang tot de
vereniging te ontzeggen, indien hij of zij daar in het feitelijk functioneren
aanleiding toe heeft gegeven.
De aanwezigheid van kinderen en stafleden uit alle geledingen van de
maatschappij zien we als een meerwaarde.
De vereniging hanteert geen winstoogmerk. Financiële argumenten alleen
mogen nooit de reden zijn voor een deelnemer of staflid om niet mee te gaan
op kamp. Vanuit dit uitgangspant stelt de vereniging zich ten doel een zo laag
mogelijke, financieel verantwoorde kampprijs aan te bieden.
LCKV Jeugdvakanties streeft ernaar haar werkzaamheden zoveel mogelijk
door vrijwilligers te laten verrichten. Alleen als de veiligheid of
aansprakelijkheid in het geding is, of de kennis of kunde niet binnen de
vereniging aanwezig is, zal LCKV Jeugdvakanties werkzaamheden
uitbesteden aan derden. LCKV Jeugdvakanties zoekt de beloning van de door
vrijwilligers verrichte werkzaamheden in het organiseren van sociaal
aantrekkelijke activiteiten.
LCKV Jeugdvakanties streeft naar kwalitatief goede kampen. De waarborgen
voor kwaliteit dienen structureel in de organisatie van de vereniging te zijn
verankerd. Het keer op keer waarmaken van de doelstelling is van
levensbelang voor de continuïteit van de vereniging. LCKV Jeugdvakanties
levert kwalitatief goede vakantiekampen als de kampen voldoen aan de
doelstelling. Dat betekent leuke vakantiekampen met actieve groepsgerichte
activiteiten die op een verantwoorde wijze door vrijwilligers worden
georganiseerd.

Kampterreinen
De meeste kampen worden op de ‘vaste’ terreinen gehouden. De terreinen liggen in
Drente (Diever), op Terschelling, in Brabant (Bladel en Chaam), in de Luxemburgse
(Wiltz) en de Belgische Ardennen (La Roche). Er is één kamp op Terschelling voor
lichamelijk gehandicapte jongeren (15-25 jaar).
We noemen het vaste terreinen, omdat alle tenten en spullen bij aankomst van het
kamp er al staan. Deze kampterreinen zien er qua inrichting hetzelfde uit. Er staan
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altijd 9 slaaptenten; 3 voor de jongens, 3 voor de meisjes en 3 voor de staf. Er is een
keukentent, een materiaaltent en een grote tent. Daarnaast zijn er toiletten aanwezig,
HUDO’s, of chemische toiletten. Ook zijn er houten eettafels met banken aanwezig
en sportvelden (voetbal en volleybal).
Naast de ‘vaste’ terreinen hebben we de bijzondere terreinen, voor de oudere
deelnemers. In Luxemburg vinden we Lieler. Een bijzonder kampterrein omdat er een
grote keet is in plaats van een grote tent en deelnemers slapen met z’n zessen in
één tent zonder tentchef erbij. Daarnaast zijn er twee kampen in Nahin (Frankrijk).
De uitrusting van deze kampen is beduidend primitiever dan die van de vaste
kampterreinen. Er wordt geslapen in kleine trekkerstentjes en meestal moeten die
door de deelnemers zelf worden opgezet. De nadruk bij deze kampen ligt op
‘outdooractiviteiten’.

Stafbezetting
Een ‘vast’ terrein betekent niet alleen een standaard materiaaluitrusting, maar ook
een standaard stafbezetting. 6 stafleden, de tentchefs, slapen bij de deelnemers in
de tent. Ze trekken de hele week met de kinderen op en motiveren en helpen hen
waar nodig. In het gehandicaptenkamp vervullen de begeleiders deze rol. Daarnaast
gaan er op een standaard kamp ook nog 8 losse stafleden mee. Twee stafleden
zorgen voor het sport- en spelprogramma (sportknotsen), twee zorgen voor het eten
(koks) en twee voor de boodschappen, de kantine voor de deelnemers en de
administratie (adjudanten). Tot slot hebben we de hoofdleiding. Dit zijn ervaren
stafleden die door het bestuur voor die functie zijn gevraagd. De hoofdleiding is ‘de
baas’ op kamp en is verantwoordelijk dat alles goed verloopt. Zij bepalen ook of je als
staflid mee mag op hun kamp.

Tentchef of tentcheffin
Als tentchef of cheffin ben je de begeleider van een groep van ongeveer 7 kinderen.
Bij LCKV Jeugdvakanties noemen we zo’n groep ‘je tent’. Je neemt samen met de
deelnemers deel aan alle spelen en activiteiten. Je motiveert en stimuleert de
kinderen en probeert ze zo enthousiast mogelijk te maken en te houden. Doordat je
de hele dag bij de deelnemers bent, ben je voor hen ook de eerste persoon waar ze
bij eventuele problemen op terug kunnen/durven vallen. Naast het motiveren is dus
ook het signaleren van eventuele problemen een belangrijke taak voor de tentchef of
tentcheffin. Dat betekent niet, dat je alle problemen ook zelf moet oplossen. Vraag
eventueel hulp bij een van de andere stafleden.
Voor het kamp hoef je als tentchef niets voor te bereiden. Behalve dan misschien wat
verkleedkleding, tijdschriften en pennen te verzamelen. Maar tijdens het kamp zal het
genoeg energie kosten. ‘cheffen’ is zwaar! De hele dag de deelnemers op sjouw
hebben, kan vermoeiend zijn en je geduld zal soms aardig op de proef gestelt
worden. Maar ‘cheffen’ is ook ontzettend leuk. Als geen ander in het kamp krijg je
een nauwe band met de deelnemers. Zeker als je voor het eerst meegaat als staflid
is het een prachtige functie om LCKV Jeugdvakanties goed te leren kennen.

5

Begeleider (gehandicaptenkamp)
De functie van begeleider in het kamp voor lichamelijk gehandicapte jongeren lijkt erg
op de functie van tentchef. Het grote verschil is dat je binnen de groep één
deelnemer begeleidt. Samen nemen jullie deel aan de bosspelen, dagtochten,
sportrondes en verkleedpartijen. Je motiveert, enthousiasmeert en stimuleert jouw
deelnemer. Als een deelnemer zelf iets niet kan, zoals wassen, aankleden of eten,
ondersteun je daarbij. Slapen doen jullie met een aantal andere begeleiders en
deelnemers in een tent. Als begeleider ben je het eerste aanspreekpunt voor jouw
deelnemer. Naast motiveren is signaleren van eventuele problemen ook een
belangrijke taak van de begeleider. Dit wil niet zeggen dat je deze problemen ook
zelf moet oplossen. Vraag eventueel hulp bij een van de andere stafleden.
De functie van begeleider is ontzettend leuk. Door de nauwe samenwerking tussen
begeleider en deelnemer ontstaat een hele sterke band en samen met de rest van de
groep beleef je een week om nooit te vergeten.

Sportknotsen
De sportknotsen hebben voor het kamp wel wat werk te verzetten. Zij verzorgen het
sport- en spelprogramma voor de hele week. Je mag daarbij al je fantasie gebruiken,
want een afwisselend, origineel, actief en gevuld programma doet het altijd goed. Het
mag duidelijk zijn, dat je bij de aard van de spellen moet letten op de leeftijd en de
belevingswereld van de kinderen en de omstandigheden en regels van het terrein.
Geef de kinderen ook voldoende rust. Een goed gevuld programma houdt niet in dat
het ook afmattend moet zijn.
Speciaal voor sportknotsen is er het sport- en spelweekend. Er is tijdens het
weekend veel functiegerichte informatie. Zo moet je een groep van 42, soms kleine
kinderen stil kunnen krijgen voor een uitleg van een spel. Daar zijn technieken voor
en die kunnen we je leren. En om te voorkomen dat je het wiel opnieuw gaat
uitvinden geven wij je ook leuke ideeën voor spelen en activiteiten. Kijk voor meer
informatie over bijvoorbeeld de data op http://www.lckv.nl. Daarnaast is er bij
LCKV Jeugdvakanties een informatiemap verkrijgbaar. Hierin kun je terugvinden hoe
je een sport en spelprogramma kunt opbouwen en worden diverse spelen uitgelegd.
Deze map is ook te vinden op http://www.lckv.nl.
Tijdens het kamp komt er ook veel praktische organisatie op je af. De coördinatie met
de koks (voor het tijdstip van eten), met de adjudanten (tijdstip kantine), het afzetten
van een spelbos overdag en ’s nachts, het regelen van een boerenkar voor een
dropping, het op tijd denken aan de juiste kleding voor een spel (je zal niet de eerste
knots zijn die met de kinderen in een korte broek door de brandnetels gaat rennen).

Koks
Als kok verzorg je alles rond en tijdens de maaltijd. Van tevoren stel je een menu
samen, waarbij je rekening houdt met de leeftijd van de deelnemers en het
beschikbare budget. In samenwerking met de adjudanten stel je elke dag een
boodschappenlijst samen. Je coördineert de corvee en overlegt met de sportknotsen
wanneer er gegeten kan worden. Je moet je ook redelijk houden aan die tijd, want
anders kunnen de geplande spelen in het water vallen of wordt je eten koud. Indien
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de planning dat toelaat kun je meedoen met de spelen. De ervaring leert dat de
keukentent het zenuwcentrum van het kamp is. Stafleden komen hier even uitrusten,
deelnemers komen hun enthousiaste verhalen vertellen en ook de stafvergaderingen
vinden hier plaats. De koks kunnen de keukentent ombouwen tot een gezellige basis
van het kampterrein.
Om voor 60 personen op tijd het eten op tafel te zetten is een hele klus. Op de
informatiebijeenkomst voor koks zullen we bij de koks dan ook vooral op dit aspect
ingaan: het plannen van de maaltijd. Maar ook zal je op deze bijeenkomst een groot
aantal originele ideeën opdoen, hoe je van de maaltijd iets leuks kan maken. Kokend
frituurvet, vlijmscherpe messen, korte broeken en spelende kinderen willen niet altijd
hand in hand gaan. Op de informatiebijeenkomst zullen we dan ook zeker stil staan
bij de veiligheid. Ook over hygiëne in de ‘primitieve’ omstandigheden van een kamp
is heel wat te vertellen. Een heel handig hulpmiddel op kamp is het koksboekje. Hier
staan tientallen recepten en kook- en baktijden in voor maaltijden voor een grote
groep mensen. Dit boekje is standaard op ieder kamp aanwezigen en terug te vinden
op de site: http://www.lckv.nl.

Adjudanten
Als adjudant krijg je met een heleboel dingen te maken binnen het kamp. Jij bent
degene die de boodschappen doet. Samen met de hoofdleiding regel je het
administratieve gedeelte van het kamp. Daarnaast draai je de kantine. Dat is een
winkeltje, waar de deelnemers met hun meegenomen zakgeld snoep en frisdrank
kunnen kopen. Veel adjudanten maken van hun kantine een waar showprogramma
en dat slaat bij de deelnemers altijd aan. De kantine kan bijvoorbeeld een mooi
onderdeel zijn in het sport- en spelprogramma of juist tijdens een rustmoment.
Tot slot heb je een ondersteunende rol bij de rest van het programma. Dat kan
betekenen dat je spook bent tijdens een of ander nachtspel, maar ook dat je de
helpende hand toesteekt bij corvee. Als je al je zaken efficiënt regelt, heb je in deze
functie ook de tijd om met het sport- en spelprogramma mee te doen. Maar in
tegenstelling tot de chefs en de sportknotsen hoeft dat niet. Juist daarom vinden
sommige mensen ‘het adjuderen’ een prachtige functie.

Hoofdleiding
De hoofdleiding bestaat uit 2 soms 3 personen. Ze heten HO, KC en DS. Deze
afkortingen stammen uit de vroegere tijden en staan voor Hoofd Officier, Kamp
Commandant en Derde Staflid. In de loop der jaren zijn de afkortingen echter de
naam geworden.
De hoofdleiding is uiteindelijk verantwoordelijk dat alles op een kamp goed verloopt.
In naam houdt de HO zich voornamelijk bezig met de chefs en sportknotsen en richt
de KC zich vooral op de koks en adjudanten. De 2 functies overlappen elkaar echter
in vele opzichten.
Met een aantal hoofdleiderscombinaties gaat een DS mee. Een DS draait één jaar
mee met een hoofleidersduo als een soort stagiair. Als alles goed gaat kan hij of zij
het jaar daarop zelf HO of KC worden.
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Je wordt niet zomaar hoofdleider. Na voldoende kampervaring kun je tijdens kamp
worden voorgedragen door de hoofdleiding. Ook kun je jezelf aanmelden. Het jaar
erna doorloop je een DS-procedure. Als alles goed is verlopen, word je aan het einde
van de procedure goedgekeurd door het bestuur als hoofdleider.
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Wat verwacht LCKV Jeugdvakanties van jou
Deelnemers en hun ouders verwachten van LCKV Jeugdvakanties dat de vereniging
op een verantwoorde wijze leuke groepsvakanties organiseert. In de afgelopen 90
jaar zijn tienduizenden mensen tot grote tevredenheid een week op vakantie gegaan
met onze vereniging. LCKV Jeugdvakanties heeft hiermee een naam hoog te
houden. Wij verwachten van onze stafleden dat zij die verantwoording waarmaken.
Dit betekent concreet dat je met respect omgaat met andere mensen op kamp,
respect hebt voor het milieu, de regels van de vereniging en de regels van het terrein
én dat je nadenkt over de consequenties van bepaalde handelingen.
LCKV Jeugdvakanties vindt het belangrijk dat alle stafleden goed voorbereid op
kamp gaan. De vereniging ondersteunt daarom in de voorbereiding op een kamp. Wij
verwachten van onze stafleden dat zij actief deelnemen aan deze voorbereidende
activiteiten.

Informatiebijeenkomsten
Vlak voor het kampseizoen worden er verschillende informatiebijeenkomsten
georganiseerd. Op een informatiebijeenkomst voor tentchefs vertellen we
bijvoorbeeld hoe je het best kunt omgaan met algemene zaken zoals heimwee, het
creëren van overwicht in een groep, moeilijke kinderen enz.
Als je een losse staffunctie hebt (kok, adjudant of hoofdleider), krijg je op een andere
informatiebijeenkomst functiegerichte informatie. Hoe kook je voor 60 man? Hoe kun
je het meest efficiënt de soms aanzienlijke geldstromen op een kamp bijhouden?
Hoe ga je om met probleemsituaties enz. Daarnaast geven we informatie over het
kampterrein waar jij naartoe gaat.
Op de site kan je vinden hoe laat en waar de bijeenkomsten zijn.
Wat zijn leuke spelen, hoe krijg je een groep van 42 kinderen stil, wat zijn adventuretechnieken e.d. Op het sport- en spelweekend wordt hierop in gegaan. Zoals eerder
gezegd vind je op de site wanneer het sport- en spel weekend is.
Wij vinden het erg belangrijk dat alle stafleden goed voorbereid op kamp gaan.
Schrijf je je vanavond in als staflid dan verwachten we ook dat je komt op de
informatiebijeenkomst.
Kijk voor de laatste informatie over de data, inhoud en plaats van de
informatiebijeenkomsten op onze website http://www.lckv.nl
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Stafavond en Stafweekend
Twee andere belangrijke bijeenkomsten die worden georganiseerd zodat je goed
voorbereid op kamp kunt gaan, zijn de stafavond en het stafweekend. De stafavond
is bedoeld als eerste kennismaking met de rest van je staf. Met het stafweekend ga
je in de meeste gevallen een weekend met alle stafleden van jouw kamp in een
huisje of naar een kampeerterrein toe.
Het doel van het stafweekend is drieledig:
Kennismaken
Je maakt kennis met de andere stafleden van je kamp. Het is tenslotte wel fijn dat je
iedereen kent voor je op kamp gaat en dat je samen een hecht team vormt. Niet
alleen jij moet kennismaken met de staf. De kans is groot dat heel veel stafleden
elkaar niet kennen.
Afspraken maken
De staf maakt samen afspraken over de regels die jullie op het kamp zullen stellen.
Over sommige regels valt niet te discussiëren. Die worden door het bestuur en de
ledenvergadering van LCKV Jeugdvakanties vastgesteld. Sommige zaken beslist de
hoofdleiding weer. Maar er blijven genoeg onderwerpen over, waarover je
gezamenlijk als staf kunt bepalen welke regels je precies stelt en hoe je gaat
reageren op bepaalde situaties. Wat doe je als deelnemers niet naar bed willen, of
’s nachts blijven overlopen? Wat doe je met een deelnemer die iets niet lust bij het
eten? Hoe reageer je als staf op een vervelende deelnemer? Mag je alcohol drinken
als staf, en wanneer en hoeveel? Mogen deelnemers roken? Door over al die zaken
van tevoren goede afspraken te maken voorkom je mogelijke problemen op kamp.
Plannen maken
Wat voor spelen ga je doen? Welke verkleedkleding moet je meenemen? Wat voor
eten wordt er gekookt? Weliswaar zijn er sportknotsen en koks die daar in eerste
instantie voor moeten zorgen, maar met z’n veertienen verzin je altijd meer dan in je
eentje.
Misschien is er nog wel een vierde doel ook. De gezelligheid! Want zo’n stafweekend
is namelijk ook gewoon hartstikke leuk. Zo leuk, dat je na het weekend vaak al staat
te trappelen om op kamp te gaan.
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Kosten
Staflid zijn bij LCKV Jeugdvakanties is een vrijwilligersactiviteit. Je wordt niet betaald
voor het kamp. Sterker nog, het kamp kost je geld. Aangezien wij onze kampen
toegankelijk willen houden voor alle deelnemers, en misschien wel juiste diegene die
geen andere vakantie kunnen betalen, proberen we onze kampprijs zo laag mogelijk
te houden. Van de stafleden verwachten wij daarom dat zij hun eigen drank, snoep
en eten tijdens de kampweek betalen. De kosten voor drank en snoep heb je zelf in
de hand, de kosten van het eten varieert per kamp, maar ligt gemiddeld op €30,- per
week. Voor buitenlandse kampen ligt dit bedrag rond de €36,- per week.
Het stafweekend wordt gesubsidieerd door de vereniging, maar komt toch al snel op
€50,- per persoon, al naar gelang je eigen consumpties. De verrekening hiervan
verloopt via de hoofdleiding.
Soms kan LCKV Jeugdvakanties buitengewoon verlof regelen bij je werkgever. Je
kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Leiding.

Meer informatie
Wil je meer informatie over onze vereniging, dan kun je altijd op maandagavond
tussen 19.30 en 21.30 schrijven, bellen of langskomen. Onze medewerkers staan
voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.
LCKV Jeugdvakanties
Voorschoterweg 8e
2324 NE Leiden
071-572 22 55
http://www.lckv.nl
Je bent ook van harte welkom in onze bar. Deze is elke maandagavond van
20.30 uur tot 23.00 uur geopend en ligt aan de Voorschoterweg. Wil je nog meer
doen voor LCKV Jeugdvakanties dan staflid alleen, loop dan op en maandagavond
eens binnen op het secretariaat.
Volg ons ook via de diverse Social Media:
Twitter: #lckv en http://www.twitter.com/lckv
Hyves: http:lckv-staf.hyves.nl/ en http://lckv.hyves.nl
Facebook: groep LCKV

Samenvatting
Staflid zijn op een vakantiekamp van LCKV Jeugdvakanties is heel leuk. Verslavend
leuk zelfs! Je bent een week in de buitenlucht, maakt veel lol met de staf en
deelnemers en je leert ook veel spelen en sociale vaardigheden.
Maar de vrijwilligersactiviteit is niet vrijblijvend. Meegaan als staflid schept een
bepaalde verantwoording. En daar zal LCKV Jeugdvakanties je aan houden. Zo
wordt er van jou verwacht, dat je actief zult deelnemen aan de bijeenkomsten die
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worden georganiseerd en dat je je op kamp zult houden aan de regels van de
vereniging en de hoofdleiding.
Als je je hierin kunt vinden, heten we je van harte welkom als staflid bij
LCKV Jeugdvakanties.
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