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Overal waar deze algemene voorwaarden niet aan voldoen, besluit het bestuur van Stichting 

Jeugdcarrousel.  

Algemene voorwaarden Kamp ’t Stokperdje 2023 

1 Algemene informatie 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het kamp van 2023 van Stichting Jeugdcarrousel 

(’t Stokperdje). Het kamp vindt plaats van donderdag 30 april t/m donderdag 4 mei 2023 bij Scouting 

Gillesa in Gilze. De Teddyberen komen van zondag 30 april t/m maandag 2 mei 2023.  

 

Deelname aan het kamp is op eigen risico. ’t Stokperdje is niet aansprakelijk voor verlies of 

beschadigde eigendommen. Het wordt aangeraden om enkel oude(re) spullen mee te nemen op 

kamp die voorzien zijn van naam.  

 

2 Inschrijving 

Een inschrijving is compleet wanneer de volgende onderdelen zijn gebeurd: 

- Het inschrijfformulier is ingevuld; 

- Er is een bevestigingsmail gestuurd over het ontvangen inschrijvingsformulier; 

- De kosten zijn betaald. 

 

Bij inschrijving gaat men akkoord met deze algemene voorwaarden.  

Er is een deelnemerslimiet per club. Het is mogelijk om op een reservelijst te komen. 

 

Indeling van deelnemers aan het kamp gaat op basis van de groepen bij de Berenbende.  

Deze is als volgt: 

Groep 1 – 2 – 3      Teddyberen 

Groep 4 – 5      Pandaberen 

Groep 6 – 7     IJsberen 

Groep 8 - 1e klas    Grizzly’s 

2e klas t/m het jaar waarin hij/zij 16 wordt Kodiak’s  

Mocht een deelnemer op het speciaal onderwijs zitten, wordt dit per situatie bekeken.  

3 Kosten en betaling 

De kosten voor het kamp zijn als volgt:  

 Groep 1/2/3 Groep 4 t/m 16 jaar 

Lid Beren  €52,50   €85,00 

Geen lid  €60,00  €95,00 

Van de kosten wordt niet afgeweken. Alles is inbegrepen: eten, drinken, activiteiten en locatie. 

 

Vóór aanvang van het kamp op zondag 30 april 2023 dient er betaald te zijn. Wanneer dit niet het 

geval is, kan er niet deelgenomen worden aan het kamp.  

 

Wanneer een deelnemer zich niet aan de regels houdt, is het mogelijk naar huis gestuurd te worden. 

Dit geldt ook voor alcohol- en drugsgebruik. In dit geval is het niet mogelijk om de betaalde kosten 

terug te krijgen.  
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4 Kennismaking 

Voorafgaand aan het kamp worden alle deelnemers uitgenodigd bij de betreffende club waar hij/zij 

mee op kamp gaat. Er wordt kennis gemaakt met de leiding en andersom. De mogelijke data worden 

via de mail gecommuniceerd.  

Teddyberen Zaterdag  14.00 uur – 15.30 uur  

Pandaberen Zaterdag  14.00 uur – 16.00 uur 

IJsberen Woensdag  18.30 uur – 20.30 uur 

Grizzly’s Donderdag  19.00 uur – 21.00 uur 

Kodiak’s Donderdag  19.30 uur – 21.30 uur.  

5 Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Gegevens 

De personen die toegang hebben tot de gegevens zijn:  

- Het bestuurslid Berenbende;  

- De penningmeester; 

- De kokende leiding; 

- De leiding van de betreffende club.  

 

Beeldmateriaal 

Tijdens het kamp zullen er foto’s en filmpjes gemaakt worden. Bij inschrijving gaat men hiermee 

akkoord. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor PR, op social media en op de website van ’t 

Stokperdje.   

6 Medicijnen 

Medicijnen kunnen, indien gewenst, tijdens het kamp op een plaats worden bewaard waar de 

kinderen niet zelf bij kunnen.  

7 EHBO 

Tijdens het kamp is er leiding aanwezig met een EHBO-diploma en reanimatie-diploma.  

8 Uitzonderingen 

Mogelijke uitzonderingen worden per aanvraag in het bestuur besproken.  

9 Contact 

Bij vragen kan er contact opgenomen worden met het bestuurslid Berenbende: 

Anne Jochems - berenbende@stokperdje.nl  
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