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Kampreglement KLJ Wiekevorst
Algemeen
• Je moet respectvol en beleefd met elkaar omgaan en elkaar dus zeker niet uitsluiten.
• Je moet de eigendom van een ander, van jezelf en van de KLJ respecteren.
Vandalisme of diefstal worden niet getolereerd en kledingstukken laat men niet
rondslingeren.

• De leden moeten gehoorzamen aan de leiding en de kookouders.
• De slaapvertrekken van de jongens en meisjes zijn gescheiden. Er mogen dus geen meisjes op
de jongenskamers komen of omgekeerd.

• Wanneer er een probleem is (bv fiets kapot, ziekte, …) kan je dit altijd tegen de leiding of
kookouders zeggen.

• Wanneer je taakgroep of -vendel een taak heeft, moet iedereen van deze groep of vendel deze
uitvoeren vanaf het begin.

• Er wordt door de -16’ers geen alcohol gedronken, noch gerookt.
• De +16’ers mogen enkel buiten roken en enkel nadat de -16’ers zijn gaan slapen.
• De +16’ers mogen enkel nadat de -16’ers zijn gaan slapen alcohol drinken, maar het
alcoholgebruik moet binnen de perken blijven.

• Het gebruik van drugs is voor iedereen verboden.
• Alle lokalen (refter, slaapzalen, tenten, …) moeten netjes gehouden worden.
• Enkel de +16 mag hun gsm meenemen op kamp. Deze mag ook enkel worden gebruikt nadat
-16 is gaan slapen.

• Enkel de leiding mag de muziekinstallatie(s) bedienen. De +16 mag dit ook, maar enkel met
uitdrukkelijke toestemming van de leiding.

• Op kamp wordt geen onaangekondigd bezoek toegelaten, noch van KLJ-leden, noch van
ouders of oud-leiding.

• Er wordt geen alcoholische drank van thuis meegebracht.
• Tijdens het kamp wordt er geen sterke drank gedronken.
• Iedereen gaat van het begin tot het einde mee op kamp. Voor gegronde redenen kunnen

uitzonderingen worden gemaakt, mits toelating van de leiding. Als er iemand een dag (avond)
of enkele dagen het kamp verlaat, mag hij pas de volgende ochtend terugkomen.

Refter
• Voor het eten wordt er altijd eerst een gebedje gezegd.
• Er wordt rustig en beleefd gegeten.
• Bij het inscheppen zorgt men ervoor dat heel de groep eten heeft; men kan nog altijd een
tweede keer bijnemen.

• Er wordt niet met eten gemorst.
• Enkel in uiterste nood mag je tijdens het eten naar het toilet gaan (na toestemming van de
leiding). Ga daarom voor het eten naar het toilet.
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Slapen
• Voor de -16’ers gaan slapen, is er eerst een bezinning en wordt het avondlied gezongen.
Iedereen wordt verondersteld deze bezinning bij te wonen.

• Je moet elkaars nachtrust respecteren en elkaar zeker niet wakker houden.
• De -16’ers moeten zich aan de afgesproken uren houden om te gaan slapen.
• De +16’ers mogen opblijven totdat de laatste leider of leidster gaat slapen. Ze moeten wel

allemaal ’s ochtends op de afgesproken uren opstaan en doorheen de dag fit genoeg zijn om
aan alle activiteiten deel te nemen.

Sancties
• Wanneer men zich niet aan bovengenoemde afspraken houdt, zullen er door de leiding de

nodige sancties worden opgelegd. Bij herhaaldelijk overtreden van de afspraken of wanneer
er een ernstige overtreding plaatsvindt, kan de leiding beslissen om de overtreder naar huis
te sturen.
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