
 Gedragsregels  

Geachte ouders/verzorgers, beste deelnemer,  

  

In elke gemeenschap bestaan regels om die gemeenschap zo goed mogelijk te doen functioneren. Ook 

voor onze kampeerweken kennen we die regels. Wij zijn immers met een hele groep mensen samen en 

we willen veiligheid en gezelligheid voor allen garanderen. De regels zijn vastgelegd in het 

deelnemerstatuut van het BJK. Om nu te zorgen dat iedereen duidelijk weet wat wij, met name het 

algemeen bestuur, hoofdleiding en leiding, met elkaar hebben afgesproken worden deze regels hierna 

samengevat. Het betreft dus de huishoudelijke regels, de regels waar we dagelijks mee te maken 

hebben en die van directe invloed zijn op de sfeer op het kamp. Wij verwachten dat je het met de 

volgende punten eens bent:  

  

Ik vind dat iedereen zich veilig moet voelen op de Betuwse Jeugdkampen daarom houd ik mij 

aan de volgende regels:  

  

1. Ik accepteer de ander en ik discrimineer niet;  

2. Ik scheld niet en ik doe niet mee aan uitlachen en/of roddelen;  

3. Ik blijf van de spullen van anderen af;  

4. Als iemand mij hindert dan vraag ik hem of haar om daarmee te stoppen;  

5. Als dat niet helpt vraag ik een leiding om hulp;  

6. Als er ruzie is, speel ik niet voor eigen rechter;  

7. Ik bedreig niet, ik neem geen wapens of drugs mee;  

8. Ik gebruik binnen en buiten het kamp geen geweld;  

9. Ik help anderen om zich aan deze afspraken te houden.   

De Betuwse Jeugdkampen regels:  

  

1. Aanwijzingen en instructies van hoofdleiding en leiding moeten door jullie worden opgevolgd;  

2. Als je je ernstig hebt misdragen kan een definitieve uitsluiting van deelname aan het kamp 

volgen;  

3. Indien besloten wordt door de hoofdleiding dat een deelnemer naar huis gestuurd wordt dan  

is de verantwoordelijke ouder/verzorger degene die de deelnemer komt ophalen. Uiteraard 

heeft de ouder/verzorger een telefoonnummer doorgegeven waarop hij/zij dagelijks 

bereikbaar is. Restitutie van het betaalde kampgeld is in een dergelijk geval niet mogelijk;  

4. Het meenemen  van  elektrische apparatuur, bijvoorbeeld een walkman of een mobiele telefoon, 

en/of zakgeld is op eigen risico. Vergoeding bij verlies, breuk of diefstal is niet mogelijk;  

5. Roken is nergens toegestaan;  

6. Bij  het vernielen van artikelen in welk vorm dan ook, bijvoorbeeld tenten, zullen de kosten op 

de vernieler(s) worden verhaald.   

Informatiebronnen: www.betuwsejeugdkampen.nl  
PR@betuwsejeugdkampen.nl  
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