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Beste Koers-deelnemer, 
 
Je hebt je ingeschreven voor een Koers-vakantie! Fijn, een goede keus: je kiest daarmee voor een 
vakantie met inhoud waarin ontspanning én bezinning centraal staan. Hierbij ontvang je meer 
informatie, zodat je goed voorbereid op kamp kunt! 
 
Jeugdbond-stijl 
De Jeugdbond wil je een vakantie met meerwaarde bieden. Daar kun je ons op aanspreken, maar daar 
hebben we jou ook bij nodig! De Bijbel staat centraal tijdens het kamp. Die Bijbelse lijn komt ook naar 
voren in de regels die op kamp gelden. Deze regels zijn niet bedoeld om je ‘dwars te zitten’, maar juist 
om je een goede vakantie te geven. Bij inschrijving ben je met deze regels akkoord gegaan. Wil je ze nog 
eens nalezen? Kijk dan op de Koers-website. We gaan er vanuit dat je hieraan een positieve invulling 
gaat geven! 
 
Als Jeugdbond vinden we dat de bezinning – Bijbelstudies, spreker, thema(avond), dagsluitingen, 
enzovoort – er tijdens de vakantie helemaal bij hoort. Er wordt dus van je verwacht dat je daar 
betrokken en positief aan meedoet. Concreet wordt onder meer verwacht dat je eerbied toont voor Gods 
Woord, met respect omgaat met sprekers en serieus deelneemt aan het gesprek en/of het zingen. 
Als Jeugdbond hebben we een eigen liederenbundel. Deze bundel gebruiken we op onze kampen; 
andere bundels zijn niet toegestaan. 
 
Als deelnemer van een groepsvakantie van de Jeugdbond verwachten we verder van je dat je in je 
woorden en daden laat zien dat jij je leven wilt richten naar Gods Woord, de Bijbel. Concreet betekent dit 
onder meer dat je op kamp Gods Naam met eerbied gebruikt, voorzichtig omgaat met andere mensen, 
eigendommen van anderen, de schepping en je taalgebruik niet aanstootgevend is. 
 
Gebruik van telefoon / laptop / tablet enzovoort kan de groepssfeer schaden. Daarom worden deze door 
jou alleen (functioneel) gebruikt, naar de regels die de staf daarin stelt. Tijdens sociale, bezinnende 
momenten en ’s nachts wordt er sowieso geen gebruik van gemaakt.  
 
Kleding 
Dat je christen bent, mag ook op vakantie gezien worden. Bijbelse lijnen met betrekking tot kleding 
gelden ook op kamp. Verwacht wordt daarom dat je jezelf netjes kleedt, zowel op zondag als in de rest 
van de week. Concreet betekent dat onder meer dat je niet-uitdagende kleding draagt die tenminste je 
bovenlichaam, schouders en benen tot de knieën bedekken; dat je als meisje een rok/jurk draagt; dat je 
sportkleding alleen tijdens sportactiviteiten draagt; dat je bij zwemactiviteiten nette badkleding (dames 
een badpak of tankini en heren een short en geen passende zwembroek) draagt. 
 
Middelengebruik 
Voor een goed en gezellig kamp zijn geen stimulerende middelen nodig. Het (overmatig) gebruik van 
drugs, alcohol, pepdrankjes en rookwaar kan de sfeer op het kamp ernstig schaden. Daarnaast is het 
overmatig gebruik van deze middelen slecht voor je gezondheid en daarom strijdig met Gods Woord. De 
commissie heeft daarom besloten deze middelen te verbieden of te reguleren. Van de staf wordt 
verwacht dat zij die regels handhaaft en van jou wordt verwacht dat jij je daarnaar gedraagt. Concreet 
betekent dat: 
- Drugs zijn op alle kampen verboden. Word je betrapt terwijl je in het bezit bent of gebruik maakt van 

(hard of soft)drugs, dan word je onmiddellijk en op eigen kosten naar huis gestuurd; 

- Tijdens een 12-15, 13-15 of 15-18 vakantie wordt er geen alcoholhoudende drank gedronken. Bij 

deelname aan een +17 of +20 reis wordt weinig alcoholhoudende drank gedronken (1 á 2 consumpties 

per dag) en wordt dit alleen gedaan in groepsverband met toestemming van de staf. Word je betrapt  
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- terwijl je ongeoorloofd in het bezit bent of gebruik maakt van alcoholhoudende drank, dan kun je 

onmiddellijk en op eigen kosten naar huis worden gestuurd; 

- Energie- of pepmiddelen (dus ook energiedrankjes) eten/drinken zijn op alle kampen verboden; 

- Roken is op alle 12-15 en 13-15 vakanties verboden en wordt bij de overige vakanties sterk afgeraden 

en dan alleen buiten en niet in een vakantieverblijf. 

 
Nachtrust 
Om de vakantie gezellig te houden, is het belangrijk dat deelnemers en stafleden voldoende rust krijgen. 
De één heeft bovendien meer slaap nodig dan de ander. Van de leiding wordt verwacht dat zij ervoor 
zorgen dat iedereen voldoende slaap krijgt. Van jou wordt er concreet verwacht dat je jezelf en anderen 
voldoende nachtrust geeft en je daarbij houdt aan de slaaptijden die de staf stelt. Een hele nacht wakker 
blijven is er daarom niet bij. 
Het is niet toegestaan om je ‘s nachts te bevinden op een slaapkamer van andere deelnemers (en 
stafleden). Dit kan reden zijn om je onmiddellijk en op eigen kosten naar huis te sturen. 
 
Foto’s 
Het is erg leuk om foto’s te maken tijdens de vakantie. Ga hier zorgvuldig mee om. Bedenk hierbij in 
welke situaties je zelf niet gefotografeerd wilt worden. Respecteer dat ook naar anderen. Deel geen 
foto’s van anderen op sociale media als de ander daar niet van af weet / toestemming heeft gegeven.  
Indien je foto’s aanlevert aan de staf en/of de Jeugdbond, geef je daarmee toestemming om deze te 
gebruiken op de website en in het Koers-magazine. 
 
Staf 
Tijdens het kamp is de staf verantwoordelijk voor de gang van zaken. Voor de stafleden is dat een hele 
verantwoordelijkheid. Concreet wordt van je verwacht dat je respect toont voor de staf, je houdt aan de 
regels die de staf stelt en luistert naar wat de staf aangeeft. 
De staf is bevoegd eigen regels te stellen die redelijk zijn. Verwacht wordt dat je ook die regels nakomt. 
Bij ernstige overtredingen mag de staf je – na een gesprek met jou en eventueel je ouders en na overleg 
met de commissie – naar huis sturen. Van strafbare feiten wordt aangifte gedaan. 
 
Tot zover 
Eigenlijk zijn de meeste van deze regels vanzelfsprekend en daarom wellicht overbodig. De Jeugdbond 
hoopt dan ook dat de regels voor jou geen enkel probleem opleveren en je een goed kamp zult hebben. 
 
Denk ook na over je ziektekosten- en/of reisverzekering. De Jeugdbond heeft een collectieve verzekering 
afgesloten voor alle buitenland-vakanties, die de kosten dekt voor een eventuele repatriëring bij ziekte, 
letsel, of een ongeval. Hiermee neemt de Jeugdbond haar verantwoordelijkheid om goede zorg te bieden 
bij calamiteiten. Bezittingen van deelnemers, als bagage, telefoons, camera’s en laptops zijn niet 
verzekerd. Als je een uitgebreidere dekking wilt, dien je zelf initiatief te nemen om een aanvullende 
reisverzekering af te sluiten. Uiteraard respecteren wij het wanneer je op principiële gronden geen 
reisverzekering afsluit. 
 
Wanneer je nog vragen hebt over deze brief, horen we dat graag. Stuur je mail naar koers@jbgg.nl.  
 
Alvast een fijne Koers-vakantie! 
 
Namens de Commissie Koers-jongerenvakanties, 
 
 
Jaco Stuut, 
Coördinator Koers-vakanties 
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