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Protocol Aannamebeleid Leiding 

Verwachting 
Leiding zijn bij de DeeBeetje-kampen is vrijwilligerswerk. Het is echter geen vrijblijvend werk. Dit wil 

zeggen dat we, als je je hebt aangemeld, wel enkele zaken van je verwachten: 

 Leiding dient kennis genomen te hebben van het Huishoudelijk reglement en het Beleid 

Veilig Kamp. Tevens dient leiding een vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen. 

 Leiding heeft geen recht op een (reiskosten)vergoeding. 

 Leiding hoort, in principe, aanwezig te zijn op de leidingdag. 

 Nieuwe leiding hoort, in principe, aanwezig te zijn op de leidingavond voorafgaand aan de 

leidingdag. 

 In geval van een zomerkampweek hoort de leiding in de loop van de zaterdag voorafgaand 

aan de kampweek aanwezig te zijn (dus 1 dag eerder dan de data die in promotiemateriaal 

wordt gecommuniceerd). Het tijdstip wordt in overleg met de hoofdleiding bepaald. 

 Met nieuwe leiding wordt een intakegesprek gevoerd door de verantwoordelijke 

hoofdleiding. Bij dit gesprek is een bestuurslid aanwezig en er zal een verslag gemaakt 

worden van dit gesprek. 

 Na afloop van een kampweek(end) krijgt elke vrijwilliger de kans om een reactie te geven 

door middel van een evaluatieformulier. 

Aanmelding als leiding 
Wil je je aanmelden als leiding, houd dan rekening met onderstaande zaken: 

 Leiding moet minimaal 18 jaar oud zijn. Assistent leiding 17 jaar. 

 Aanmelden als leiding kan alleen door het leiding-inschrijfformulier volledig ingevuld via mail 

of post te sturen aan de verantwoordelijke voor aanname leiding. 

 Voor deelname als leiding bij een kampweek hanteren we een minimum leeftijdsverschil van 

4 jaar met de oudste kinderen uit de week (voor de leeftijdsgroep 13-15 moet je bijvoorbeeld 

minstens 19 jaar oud zijn). 

 Het is toegestaan in hetzelfde jaar bij meerdere kampweken mee te gaan als leiding en/of 

deelnemer, maar er moet minimaal een DeeBeetje-vrije week tussen de twee kampweken 

zitten waar je je voor aanmeldt. 

 Ontvangstdatum van het inschrijfformulier via email of post bepaalt de aanmeldingsdatum. 

Mondelinge aanmelding of een email zonder inschrijfformulier telt voor deze datum niet. 

 Alle aanmeldingen voor het voorjaarsweekend die voor 14 februari zijn ontvangen, krijgen 13 

februari als aanmeldingsdatum. 

 Alle aanmeldingen voor zomerkampweken die voor 14 maart zijn ontvangen, krijgen 13 

maart als aanmeldingsdatum. 

 Alle aanmeldingen voor het najaarsweekend die tot en met de zaterdag na de laatste 

kampweek zijn ontvangen krijgen als aanmeldingsdatum de datum van deze zaterdag. 
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Overschot aan leiding-aanmeldingen 
Een kampweek of weekend kent een beperkt aantal plaatsen, dat afhankelijk kan zijn van het aantal 

deelnemers. Indien er teveel leiding-aanmeldingen voor een week of weekend, wordt op basis van 

een aantal criteria een selectie gemaakt: 

 Waar mogelijk wordt eerst geprobeerd in onderling overleg te zien of een herindeling van 

enkele mensen in een andere kampweek mogelijk is. 

 Leiding die in meerdere zomerweken als leiding meegaat moet een keuze maken voor één 

van deze weken waarbij onze voorkeur uitgaat naar de keuze voor een week waarin geen 

overschot bestaat. 

 Iemand die niet als leiding is mee geweest gedurende de kampweken in de zomer, krijgt 

voorrang bij het eerstvolgende najaarsweekend. 

 Iemand die niet als leiding is mee geweest gedurende de kampweken in de zomer en het 

najaarsweekend, krijgt voorrang bij het eerstvolgende voorjaarsweekend. 

 Datum van binnenkomst van het inschrijfformulier bepaalt de volgorde van indeling volgens 

het principe "Wie het eerst komt, die het eerst maalt" 

 Als er na toepassen van bovenstaande criteria nog altijd een overschot aan leiding is ineen 

week, zullen beschikbare plaatsen worden verloot. Hiervoor geldt dat: 

o er apart voor heren en/of dames wordt geloot om een juiste man/vrouw verdeling in 

de kampweek te waarborgen. 

o het loten gebeurt door de verantwoordelijke aanname leiding en een 

onbelanghebbende.  

 Uitgelote mensen komen op de reservelijst van de betreffende week/weekend. Bij de 

reservelijst wordt aangegeven vanaf welk kinderaantal je mee mag gaan. 

 Twee mensen van de reservelijst nemen deel aan de voorbereidingen. 

Assistent-leiding 
Binnen een leidingteam zijn een aantal plaatsen beschikbaar voor assistent-leiding zijnde leiding die 

jonger is dan 18 jaar. Belangrijk hierbij is dat deze mensen geen verantwoordelijkheid mogen dragen 

binnen een week. Voor de aanname van assistent-leiding gelden de volgende richtlijnen: 

 Er zijn maximaal twee assistent-leiding plaatsen per kampweek. 

 Er is één plaats voor assistent-leiding beschikbaar tijdens het voorjaarsweekend en het 

adventure-kamp. 

 Assistent-leiding moet minimaal 17 jaar oud zijn. 

 Er zijn situaties, ter beoordeling van het bestuur, waarin een uitzondering gemaakt kan 

worden om een 16-jarige als assistent-leiding mee te laten draaien.  

 Indien een 16-jarige mag deelnemen als assistent-leiding, geeft dit geen garantie dat men in 

het volgende jaar ook als assistent-leiding kan deelnemen. 

 Er mag alleen assistent-leiding mee tijdens de kampweken voor deelnemers van 8 t/m 13 

jaar. 

 Assistent leiding tellen niet mee voor het aantal leiding in de week. 
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Don Bosco Youthnet 
Binnen een leidingteam zijn een aantal plaatsen beschikbaar voor buitenlanders die zich via Don 

Bosco Youthnet aanmelden. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: 

 Maximaal twee Youthnet-deelnemers per kampweek. 

 Twee Youthnetters gaan als één leiding mee. Als er genoeg leiding is zijn de Youthnetters een 

aanvulling op het team. 

 Het moet ruim voor de kampweek bekend zijn welke Youthnetters meegaan zodat: 

o er vóór de kampweek begint al contact geweest is tussen Hoofdleiding en 

Youthnetters 

o de Youthnetters ook één of enkele activiteiten kan voorbereiden 

 Youthnetters voor de jongste leeftijdsgroep moeten bij voorkeur ook de Nederlandse taal 

een klein beetje machtig zijn. 

Overige opmerkingen 
 

 Ieder weekend en iedere kampweek draait met minstens vijf leiding, bestaande uit 

mannelijke en vrouwelijke leiding. 

 Om te voorkomen dat de verhouding kind – leiding scheef loopt gaan we uit van een 

maximum van 1 leiding op 3 kinderen. Dus bij 30 kinderen mogen er tien man/vrouw leiding 

mee. Deze verhouding mag oplopen tot 1 leiding op 4,5 kind. Deze maatregel is genomen om 

te voorkomen dat grote groepen kinderen met te weinig leiding gedraaid worden.  

 Het bestuur van de stichting kan in individuele gevallen uitzonderingen maken op de regels 

en richtlijnen uit dit protocol 
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Overzichtsschema leidingaantallen 
 
 

08 t/m 11 
weekend 

13 t/m 15 
schuurkamp 

15 t/m 17 
fietskamp 

10 t/m 13* 
schuurkamp 

08 t/m 11 
schuurkamp 

10 t/m 12 
tent 

15 t/m 17 
weekend 

Hoofdleiding X X X X X X X 

Assistent-hoofdleiding optioneel X optioneel X X optioneel optioneel 

Kookstaf 1 X X  X X  X 

Kookstaf 2 X X  X X  X 

Fourageur  X  X X X  

Leiding 1 X X X X X X X 

Leiding 2 X X X X X X X 

Leiding 3 X X X X X X X 

Leiding 4 X X X X X X X 

Leiding 5 X X X X X X X 

Leiding 6 X X  X X  Vanaf 18 

Leiding 7 Vanaf 18 X  X X  Vanaf 21 

Leiding 8 Vanaf 21 X  X X  Vanaf 24 

Leiding 9 Vanaf 24 X  X X  Vanaf 27 

Leiding 10 Vanaf 27 X  X X  Vanaf 30 

Leiding 11 Vanaf 30 X  X X  Vanaf 33 

Assistent-leiding 1 X n.v.t. n.v.t. X X X  

Assistent-leiding 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t. X X n.v.t.  

Youth-Net 1  X X X X X  

Youth-Net 2  X X X X X  
 

* leeftijdsgroep 10 t/m 13 jaar is groep 6 t/m 8 van de basisschool. Kinderen die al in het voorgezet onderwijs zitten mogen niet meer  met deze leeftijdsgroep mee. 

 


