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Kadercode voor kampbegeleiding Nevobo 
volleybalkampen 
Als begeleider van een Nevobo volleybalkamp neem je de pedagogische verantwoordelijkheid 
van de ouders over en heb je een verantwoordelijkheid richting Nevobo, deelnemers en 
ouders. 
 

1.  Algemeen 

1.1 De volleybalkampen worden georganiseerd door de werkgroep volleybalkampen van  

de Nevobo. Kampbegeleiders dienen zich te beschouwen als vrijwillige Nevobo- 

medewerkers en datgene na te laten wat schadelijk kan zijn voor de bond. 

1.2 Deelname aan het voorbereidingsweekend en het afsluitingsweekend is verplicht.  

  Beide weekenden dient men volledig bij te wonen. 

1.3  Kampbegeleiders dienen bijzondere zaken (ernstige problemen, conflicten, e.d.) 

door te geven aan de werkgroep volleybalkampen, zodat deze de 

verantwoordelijkheid voor de voor de kampen kan (blijven) dragen. Met andere 

woorden: er moet sprake zijn van een open houding, men moet geen belangrijke 

zaken geheim willen houden. De hoofdleider is ervoor verantwoordelijk, dat deze 

informatie aan de werkgroep volleybalkampen (ook ongevraagd) wordt verstrekt. 

 

2. Relatie kampbegeleiding onderling 

2.1  Besluitvorming binnen kampbegeleidingsgroepen dient zoveel mogelijk plaats te  

    vinden op basis van consensus. Als dit niet mogelijk is, treedt echter de formele  

    hiërarchie in werking (werkgroep volleybalkampen - hoofdleider - kampbegeleiding). 

2.2  Kampbegeleiders dienen zich in de eerste plaats te beschouwen als leden van de  

kampbegeleidingsgroep. Het is daarom vanzelfsprekend dat zij deelnemen aan 

overleg e.d. Verder nemen kampbegeleiders die geen activiteiten leiden in principe 

deel aan activiteiten van hun collega-kampbegeleiders. Het voorbereiden van eigen 

programmaonderdelen dient, als dit mogelijk is, plaats te vinden voor het kamp 

begint. 

2.3  Tijdens het kamp dient er dagelijks een overleg te zijn tussen de kampbegeleiding, 

  waarbij het kampbeleid wordt geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 

 

3. Relatie kampbegeleiding - deelnemers 

3.1 De kampbegeleiding neemt gedurende de kamp week de pedagogische 

  verantwoordelijkheid over van de ouders. Zoals ook in gezinnen is er hierbij verschil 

  tussen de verantwoordelijkheid voor kinderen en oudere jongeren 

  Kampbegeleidingen deelnemers zijn in dit opzicht echter niet gelijkwaardig: de 



 

Kadercode| 31 december 2021 |  2 

  kampbegeleiding is verantwoordelijk voor de deelnemers. 

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

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.  Eigen materiaal & verzekeringen 

4.1 Nevobo is niet verantwoordelijk voor schade of verloren spullen die kampbegeleiders 

  meegenomen hebben op kamp. De kampbegeleider dient zich hier van bewust te zijn 

  en dit risico zelf af te wegen.  

4.2  Kampbegeleiders zijn zelf verantwoordelijk voor verzekering(en) voor hun spullen én  

 schade aan spullen van anderen (WA, reisverzekering of iets vergelijkbaars). 

4.3  Autoverzekeringen zijn niet gebonden aan bestuurders maar aan de auto. Het al dan  

niet goed verzekeren van het voertuig is de verantwoordelijkheid van de eigenaar, of  

  de kampbegeleider die de auto heeft geleend en meegebracht naar kamp. Mocht er 

  schade ontstaan aan de auto dan kan de Nevobo hier niet aansprakelijk voor worden 

  gesteld. De auto uitlenen op kamp aan andere begeleiders mag, maar het is wel goed     

  om je te realiseren dat de gevolgen van een schade voor jouw rekening komt en niet 

  voor degene aan wie de auto wordt uitgeleend. Denk hierbij ook aan het effect van het 

  aantal schadevrije jaren. De kampbegeleider die de auto meeneemt is zelf 

  verantwoordelijk voor het maken van afspraken vooraf om dergelijke situaties te 

  bespreken. 

 


