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Deelnemerscode Nevobo volleybalkampen 
De deelnemers aan de Nevobo volleybalkampen hebben een eigen verantwoordelijkheid, al 
naar gelang leeftijd en ontwikkeling. 

 

1. Alcoholgebruik   

1.1  Er mag geen drank worden meegenomen naar het kamp. Bij overtreding zal de 

   deelnemer van het kamp worden verwijderd. 

1.2 Op geen van de Volleybalkampen is alcoholgebruik toegestaan. Bij overtreding zal de   

deelnemer van het kamp worden verwijderd. 

 

2. Drugsgebruik 

2.1  Hard- en softdrugs zijn niet toegestaan. Zowel het gebruik tijdens het kamp als 

   het meenemen van drugs naar het kamp zullen met verwijdering worden bestraft. 

 

3. Relatie deelnemers – kampbegeleiding 

3.1   Exclusieve relaties tijdens het kamp tussen een deelnemer en een kampbegeleider 

    mogen niet plaats hebben. De kampbegeleiders zijn er immers voor alle 

    deelnemers. Bovendien is er juist in dit opzicht sprake van bijzondere  

    verantwoordelijkheid van de leiding voor de deelnemers (er is géén  

   gelijkwaardigheid). 

 

4. Blessures  

4.1   Het is verplicht blessures te melden op het moment van inschrijven. Het is 

  belangrijk dat iedereen onderdeel uitmaakt van het volleybalkamp en met ieder 

  programmaonderdeel mee kan doen. In overleg wordt gekeken of eventuele 

  (oude) blessures mogelijk een belemmering vormen voor deelname aan het 

  kamp. Als er tussen het moment van inschrijven en het kamp een blessure 

  optreedt dient u dit te melden aan volleybalkampen@nevobo.nl. 

Als de deelnemer door een blessure niet mee kan op kamp en de annulering is  

tot twee weken voor aanvang van het kamp dan wordt 50% restitutie verleend.  

4.2   De organisatie van de volleybalkampen behoudt zich het recht toe zelf de  

 beslissing te nemen een deelnemer niet mee te laten gaan op kamp. De richtlijn  

 hiervoor is: Wij zijn een volleybalkamp, wanneer een deelnemer niet mee kan 

trainen kan hij/zij niet mee op kamp. 

4.3   Het is mogelijk dat tijdens het kamp een oude blessure optreedt of een nieuwe  

    blessure ontstaat. De begeleiding van het kamp verzorgt de eerste hulp en zal  

   wanneer nodig de dokter of het ziekenhuis bezoeken met de deelnemer. 
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 Wanneer een deelnemer door de blessure niet deel kan nemen aan trainingen of  

  andere activiteiten, behoudt de organisatie van de volleybalkampen zich het  

recht voor om deze deelnemer de aanwezigheid op het desbetreffende kamp te 

ontzeggen. Er kan in dit geval geen restitutie van inschrijfgeld plaatsvinden, omdat 

de kosten voor het kamp reeds zijn gemaakt. 

 

5. Telefoongebruik 

5.1   Tijdens de volleybalkampen zijn deelnemers vooral met elkaar. Om deze reden 

Worden de telefoons van de deelnemers gedurende de week beheerd. De telefoons 

Worden goed en veilig opgeborgen. In ieder geval eenmaal per dag hebben 

deelnemers de mogelijkheid de telefoon te gebruiken. Deelnemers zijn gedurende 

het kamp dus niet altijd te bereiken. In geval van nood is de hoofdleider altijd te 

bereiken. 

5.2   Het meenemen van telefoons en andere apparaten is altijd op eigen risico. 

 

 

 

 

Toelichting: 

Zowel drankgebruik als het gebruik van met name soft drugs zijn voor de Nevobo 

volleybalkampen lastige items. Kampbegeleiders nemen per slot van rekening de 

pedagogische verantwoordelijkheid van de ouders voor een week over. Teneinde zoveel 

mogelijk duidelijkheid te verschaffen naar alle ouders en deelnemers is deze deelnemerscode 

opgesteld. Deelnemers die naar de Nevobo volleybalkampen gaan dienen zich aan deze code 

te conformeren. Bij eventuele verwijdering van een deelnemer, na constatering van 

overtreding van één of meerdere onderdelen van deze code, kan geen recht op restitutie van 

het inschrijfgeld worden geclaimd. De Nevobo verplicht zich om de deelnemers tijdig en 

duidelijk over de deelnemerscode te informeren. 

 
 


