
Beleidsplan Kamp De Rank 

Doel Kamp De Rank: 

Kamp De Rank wil kinderen en jongeren, zowel die lid zijn van De Rank als anderen, binden, aan 

elkaar, aan de gemeente van Jezus Christus en aan het geloof, zodat zij weten deel te zijn van Gods 

gezin en dat hun plek daarbinnen kostbaar is.  

Door leuke, actieve en gezellige activiteiten, georganiseerd vanuit een aan de Bijbel gerelateerd 

thema, wil kamp De Rank, naast een gezellig samenzijn, het christelijk geloof met de kinderen en 

jongeren delen en het laten groeien en bloeien, in de hoop dat het vrucht mag dragen.  

Kamp De Rank is een christelijk kamp. Dit komt tot uiting in het programma en in de omgangsvormen 

tijdens het kamp. Het welzijn van de deelnemers staat voorop.  

 

Organisatie: 

Kamp De Rank valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerkenraad heeft 

deze verantwoordelijkheid gedelegeerd aan de jeugdouderlingen.  

De organisatie van Kamp De Rank is in handen van de kampcommissie (KC). De KC bestaat uit vier tot 

zes leden, die meerdere jaren zitting nemen in de KC. Afwisseling in de KC gaat in overleg, om 

continuïteit te waarborgen. 

De KC is verantwoordelijk voor de gang van zaken voor en tijdens het kamp. De KC stelt elk jaar de 

kampleiding vast. Deze leiding wordt primair gezocht in de clubleiding (Reflector en Rock Solid). 

Daarnaast wordt gezocht naar functionele aanvulling onder andere Rank-gemeenteleden. Dit kan zijn 

onder oud-kampleiders, maar er zal zeker ook gezocht worden naar ‘nieuwe’ aanvulling, om de 

toekomst van Kamp De Rank te verzekeren. Elke kampleider neemt actief zitting in één of meerdere 

deelcommissies (Spelcommissie, Avondcommissie, Catering, Thema). 

De minimumleeftijd voor kampleiders is 18 jaar. In sommige uitzonderingsgevallen kan hiervan 

afgeweken worden, bijvoorbeeld wanneer een jongere actief leiding geeft bij één van de clubs. De 

beslissing hierover ligt bij de KC.  

Het is voor jongeren van De Rank mogelijk om hun maatschappelijke stage te lopen bij Kamp De 

Rank. Zij hebben aangepaste verantwoordelijkheden en worden begeleid door een KC-lid, of een 

andere, in overleg aangewezen, kampleider. Vooraf moet de stagiair ‘solliciteren’ bij (een 

afvaardiging van) de KC.  

 

Deelnemers: 

Kamp De Rank wordt primair gehouden voor alle deelnemers van de Reflector- en Rock Solid-club en 

leden van De Rank. Indien er voldoende ruimte is op de kamplocatie zijn ook andere deelnemers 

welkom. Deelnemers vanaf groep 3 tot en met 15 jaar zijn welkom.  

 

Kampverloop: 

Kamp De Rank wordt georganiseerd rond een Bijbels thema dat in de activiteiten tot uitdrukking 

komt. De maaltijden worden geopend met gebed en afgesloten met een sluiting.  



Zondagochtend vindt de kampdienst plaats. Tijdens het hele weekend zijn momenten van 

overdenking, welke door de themacommissie worden ingevuld.  

Het kamp is verdeeld in twee groepen;  

1. Reflector: voor kinderen op de basisschool 

2. Rock Solid: voor de tieners (kinderen uit groep 8 mogen kiezen) 

Beide groepen volgen in principe hun eigen programma, rond hetzelfde thema. De maaltijden, 

themamomenten, Bonte Avond en kampdienst zijn gezamenlijk.  

De Reflectorgroep wordt voor het kamp ingedeeld in groepjes. Elk groepje heeft zijn vaste leider, 

welke verantwoordelijk is voor de kinderen in zijn of haar groepje.  

 

Regels: 

• Iedereen gaat respectvol om met de ander. 

• Vanaf groep 6 slapen jongens en meisjes gescheiden. Indien de kamplocatie dit niet toelaat, 

is er leiding op de slaapzalen aanwezig. Er is altijd leiding aanwezig die verantwoordelijk is 

voor de gang van zaken op een slaapzaal. Dit wordt vooraf geregeld voor beide 

avonden/nachten.  

• De slaapzalen zijn overdag niet vrij toegankelijk, m.u.v. de tijden waarop de leiding aangeeft 

dat ze dat wel zijn. Ook op die momenten geldt dat de jongens en de meisjes niet op elkaars 

slaapzaal komen.  

• Roken, alcoholische of stimulerende dranken zijn verboden. 

• Tijdens het kamp is het gebruik van de mobiele telefoon door deelnemers niet toegestaan. 

Wij adviseren dan ook om de mobiele telefoon thuis te laten. Als deelnemers hun mobiel 

mee willen nemen, leveren ze deze in bij de leiding. Op zondag na de afsluiting worden de 

verzamelde mobiels weer uitgedeeld. 

• Deelnemers aan het kamp worden vooraf geïnformeerd over de kampregels van Kamp De 

Rank. Regels vanuit de kamplocatie worden ter plekke besproken. 

 

Inschrijving: 

• Deelname aan Kamp De Rank geldt pas wanneer het aanmeldingsformulier volledig ingevuld 

is ingeleverd en het inschrijfgeld is betaald.  

• Iedereen, inclusief de leiding, betaalt de noodzakelijke bijdrage.  

• Er worden nooit kosten vergoed die als dienstbetoon aangemerkt kunnen worden (bijv. 

telefoonkosten, kilometervergoeding, enz.) en waar men zelf over het wel of niet doen kan 

beslissen. 

• Het inschrijfgeld wordt alleen geretourneerd als een deelnemer bij aanvang van het kamp 

niet kan deelnemen door bijvoorbeeld ziekte of een andere niet aan de deelnemer te 

verwijten oorzaak.  

• Jaarlijks wordt de bijdrage vanuit de kerkelijke gemeente begroot en zal nooit meer 

bedragen dan € 12,50 per persoon. 

 

 



Afsluiting: 

Binnen twee maanden na het kamp vindt een evaluatie plaats met alle leiding. Van deze evaluatie 

doet een jeugdouderling schriftelijk verslag aan de kerkenraad. 

 


