
 

 

Functieprofiel: Organisator Jeugdkamp / lid kampcommissie VOLEVO 

 
Verantwoordelijkheid 

De kampcommissie is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het 
jeugdkamp. Tijdens het jeugdkamp dragen de commissieleden de verantwoordelijkheid 
over de kinderen.  
 
 
Activiteiten 

De kampcommissie heeft de volgende taken tijdens de voorbereiding: 
- Regelen van een kamplocatie in Nederland. 
- Contact onderhouden met de beheerder van de kamplocatie 
- Bezoeken kamplocatie 
- Vergaderen; agenda’s opstellen en notulen maken 
- Zorg dragen voor voldoende verantwoordelijk kader die meegaat.  
- Versturen van uitnodigingen naar de leden 
- Registreren van aanmeldingen 
- Deelnemers overzichten maken 
- Begroting opstellen en afstemmen met de penningmeester 
- Vervoersschema maken voor de heen en terug weg 
- Informatie verspreiding naar leden/ouders 
- Bedenken van een weekend vullend programma 
- Het opzetten van een tijdsplanning voor het weekend 
- Het verzamelen van de benodigdheden gedurende het kampweekend 

 
 
Tijdens de uitvoering: 

- Het organiseren en uitvoeren van het eigen onderdeel 
- Aanspreekpunt zijn voor de kinderen 
- Eten en drinken regelen voor alle aanwezigen 
- Eventuele problemen of EHBO gevallen oplossen 
- Het de kinderen naar hun zin maken 

 
Tijdens de afsluiting/evaluatie: 

- Afsluitend financieel overzicht opstellen 
- Het opzetten van een vergader tijdsplanning voor het volgende seizoen 
- Afsluitend verslag maken 

 

Wat wordt er van jou verwacht? 

Actieve participatie gedurende de voorbereiding van het jeugdkamp. Hiermee 
wordt bedoeld dat het lid; 

o aanwezig is bij de kampvergaderingen 
o actief meedenkt bij het verzinnen van spellen en activiteiten 
o een proactieve houding heeft 
o zich aan de gemaakte afspraken houden 
o de taken uitvoert zoals deze zijn verdeeld 
o zich inzet voor het werven van deelnemers. 

 
 
 
 



 

 

Actieve participatie gedurende de uitvoering van het jeugdkamp. Hiermee wordt 
bedoeld dat het lid; 

o aanwezig is tijdens het kampweekend 
o verantwoordelijkheid neemt over de kinderen 
o verantwoordelijkheid neemt voor een eigen onderdeel 
o mede commissieleden ondersteunt daar waar nodig 
o problemen oplost indien deze zich voordoen 
o zich flexibel opstelt 
o de deelnemers een onvergetelijk kamp bezorgd mee helpt met opruimen bij 

terugkomst in Leidschendam-Voorburg 
 
Actieve participatie gedurende de afronding van het jeugdkamp. Hiermee wordt 
bedoeld dat het lid; 

o aanwezig is bij de evaluatie 
o actief bijdraagt aan de evaluatie 
o zelfreflectie kan toepassen op eigen handelen gedurende het weekend 

 
Talenten 

 
- Organisatietalent 
- Samenwerken 
- Creatief 
- Jouw mening goed kunnen neerzetten 
- Enthousiast 

Tijdsbeslag 

De jaarplanning van de kampcommissie zal bij benadering als volgt zijn: 
- Half november, eerste kampvergadering 
- Half januari, tweede kampvergadering 
- Eind maart, derde kampvergadering 
- Eind april, spellen/activiteiten klaar voor het draaiboek 
- Twee à drie weken voordat het jeugdkamp plaats vindt een afsluitende 

vergadering om het draaiboek door te spreken. 
- Ongeveer drie weken na afloop van jeugdkamp de evaluatie.  

 
Indien nodig kan er in de voorbereidende periode een bezoek aan het kamphuis gepland 
worden. 
 


