
 
 
 

Jinkamp 1.0 
8/ 07 - 15/ 07/ 2020  



INLEIDING 
 
yowww zonen en dochters van ouders en kindjes van ons!  
Zoals jullie uiteraard al door hebben zal het kamp niet 
doorgaan in Polen “sad face” maar we gaan een goeie week in 
ons Belgiëlandje doorbrengen ergens 
in de provincie Luik hehe  

 
Wij hebben er al zin in! 
#leidingislit 

 
 
 
   



Praktisch  
Wanneer? 

 
Op woensdag 8 juli worden jullie om 10u verwacht aan de 
scoutslokalen. 
Op woensdag 15 juli circa 16u droppen wij jullie weer af aan 
de scoutslokalen en zijn jullie weer vrij van ons <3  
 
Waarheen? 
 
Wij rijden richting provincie luik meer gaan we nog niet vertellen hihi 
 

 
ps; Wees gerust ¾ van de leiding heeft al meerdere jaren hun rijbewijs 
en zijn veilige chauffeurs! 
   



Inschrijving 
Nu om zeker te weten dat jullie allemaal meegaan en we dus niemand 
vergeten bij vertrek is het aangeraden jullie in te schrijven.  
Spijtig genoeg is het ons niet gelukt om een volledig gratis kamp te 
fixen want uit onderzoek is gebleken dat er nogal veel gegeten wordt 
tijdens de scoutsactiviteiten en dit kan zeker niet ontbreken op ons 
kamp. #friteuseopdeschoot 
 
De kampprijs bedraagt € 79,95 
 
Inschrijven doet u door te storten op het rekeningnummer BE19 7785 
9237 4712 met vermelding van naam Jin dit kan tot ten laatste 
01/07/2020 
 
Voor de liefhebbers een mooi overzicht van de berekening: 
 

 BEREKENING KAMPPRIJS 

 
Geplande uitgaven           

Geschatte kosten energie (gas,water, elektriciteit) 50 euro 

Schatting brandstofkosten tijdens kamp 150 euro 

Aankoop EHBO 30 euro 

Stafkaarten, documentatie… 30 euro 

Aankoop spelmateriaal 30 euro 

Geplande uitstappen + omschrijving           

uitstap 1: Luik (auto's parkeren) 35 euro 

kost 1: diverse kosten: coronamaatregels 5 euro 

Leiding: 4  pers  x  8  dagen  x 7  €/dag  =  224  euro 

Leden: 12  pers  x  8  dagen  x 7  €/dag  =  672  euro 

                     

Totaal geplande uitgaven: 1 226,00 euro 

Aantal deelnemers:  16 pers 

Vermoede kostprijs per deelnemer (1) 76,63 euro 



                     

Individuele steekkaart 
 
Gelieve online te bevestigen of deze nog up to date is, zo niet deze aan 
te passen. 
 
Stap 1: surf naar groepsadmin.be  
Stap 2: meld je aan. Voor velen zal dit de eerste keer zijn op deze 
website dus moet je je kind eerst registreren. Voor elk kind maak je 
apart een login aan, het is immers de bedoeling dat ze hun gegevens 
zelf beheren als ze oud genoeg zijn.  
 
Als je al een gebruikersnaam hebt kan je meteen naar stap 5. 
 
Stap 3: vul de gegevens in die nodig zijn. LET OP! Bij controle gegevens 
moeten jullie het lidnummer ingeven. Dit vind je op de lidkaart van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Indien jullie het lidnummer niet 
terugvinden, mogen jullie altijd mailen naar de groepsleiding of de VGA 
van de groep (verantwoordelijke groepsadministratie). 
 
Stap 4: maak het account aan Je krijgt een mail om je wachtwoord in te 
stellen.  
Stap 5: Meld je aan met het lidnummer en je wachtwoord. 
Stap 6: Vul alle contactgegevens in en bewaar je gegevens. Onderaan 
kan je meerdere contacten registreren.  
Stap 7: Vul de individuele steekkaart zo volledig mogelijk in. Vergeet je 
gegevens niet op te slaan!    



Wat nemen we mee??? 
❏ tent 3a4 personen  
❏ slaapzak + matje + kussen & knuffel 
❏ pyjama 
❏ kledij 
❏ leiding is lit swagger kledij  
❏ ondergoed & sokken 
❏ regenjas  
❏ zwemgerief 
❏ schoenen 
❏ ja ook wandelschoenen/ bottines hehe 
❏ waterschoenen 
❏ tandenborstel en tandpasta 
❏ handdoeken 
❏ gasvuurtje & gasbidonnetje  
❏ keukenhanddoek 
❏ zaklamp 
❏ drinkbus 
❏ zonnehoedje  
❏ zonnecrème 
❏ zakdoeken 
❏ mondmasker 2x & hand sanitizer   
❏ kampeerstoeltje! 
❏ medicatie indien nodig 
❏ powerbankssss  
❏ een extra zakcentje 
❏ plus al de rest waar je nog aan denkt. (ue boom bijvoorbeeld op 

eigen risicoooo) 
 
Probeer dit allemaal in 1 valies te steken zodat we degelijk kunnen 
stapelen in de auto. Spreek ook op voorhand af met wie je een tent gaat 
delen om het gemakkelijk te maken een 3a4 personen per tent. 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i3cQRQBpaMjR0VcNSsU3m-J
qexzm_GCCJElc4p6ccSM/edit?fbclid=IwAR3sKiOyEWl9EAptfCCUjt9brMi
Od7mNYOfY_cnQe96QHTfMtbyeZz2Lvog#gid=0 

(extra hulpmiddeltje om tentbuddys te fixen) 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i3cQRQBpaMjR0VcNSsU3m-Jqexzm_GCCJElc4p6ccSM/edit?fbclid=IwAR3sKiOyEWl9EAptfCCUjt9brMiOd7mNYOfY_cnQe96QHTfMtbyeZz2Lvog#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i3cQRQBpaMjR0VcNSsU3m-Jqexzm_GCCJElc4p6ccSM/edit?fbclid=IwAR3sKiOyEWl9EAptfCCUjt9brMiOd7mNYOfY_cnQe96QHTfMtbyeZz2Lvog#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i3cQRQBpaMjR0VcNSsU3m-Jqexzm_GCCJElc4p6ccSM/edit?fbclid=IwAR3sKiOyEWl9EAptfCCUjt9brMiOd7mNYOfY_cnQe96QHTfMtbyeZz2Lvog#gid=0


Contact 
In geval van nood kan u ons bereiken op volgende gsm-nummers. 
 
Leiding: 
Ellen: 0499142931 
Jeroen: 0471575925 
Charlotte: 0488271236 
Simon: 0489335427 
 
 
 
 
Wij kijken er alvast super hard naar uit! Hopelijk jullie ook! 
Xoxo leiding loves jullie <3 
 


