
 
WEGWIJZER vzw 
KAMPVERSLAG 

 
 

Jinkamp 2015 Portugal 

Roadtrip naar kampplaats        
vul de streek in  - vul steden in.                   

Kampperiode:  8/07/2015   tot  20/07/2015      (was je er al eerder?) 

 

vul de naam en gemeente van je vereniging in (Jin st Lutgardis Halle )  Leeftijd: 18 - kies  jaar 
 

Aantal leden:  9  

Grootte van de groep: vul in Aantal begeleiding:  2 

Aantal koks/anderen:  vul in 

 

Contactpersoon: 

Elise Verbist     16/08/1994 
Ring 9 1670 Bogaarden 
Elise_verbist@hotmail.com 
0472547171 
 

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?   □ ja     neen 
Te bereiken? Dag, uur… 

 

Wie kunnen we eventueel nog contacteren?  

Evelien Moriau, evelienmoriau@hotmail.be 
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1. VOORBEREIDING EN PAPIERWERK 
 

INFORMATIE 

Organiseerde je vereniging het grootste deel van het kamp zelf?    ja   □ neen  

(wie dan wel? Klik hier als u tekst wilt invoeren.) 

Welke informatiebronnen gebruikte je bij de voorbereiding van het kamp? 

 Officiële websites 

□ Internetfora 

□ Wegwijzer Reisinfo vzw 

 Reisgidsen 

□ Verslagen van de eigen jeugdgroep (vroeger kamp) 

□ Verslagen van andere jeugdgroepen 

□ Verslagen van vrienden en kennissen 

□ Informatie van een reisagent 

□ organisatie waarmee we samenwerkten (JEKA, JINT…) 

□ andere 

 

Welke reisgidsen, websites, organisaties…raad je aan andere jeugdgroepen aan? 

Trotter 

Waarover vond je moeilijk informatie?  

 Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 
Wegwijzer Reisinfo vzw streeft ernaar de beste ondersteuning te geven aan jeugdgroepen die op buitenlands kamp gaan.  

Heb je nog tips om dit te verbeteren? 

Op welke manier kan Wegwijzer goeie ondersteuning bieden aan een groep als die van jou die op buitenlands kamp trekt? 
 

PAPIERWERK 

Welke documenten had je nodig om erheen te reizen?   identiteitskaart en ouderlijke toestemming 

Wat moest je hiervoor doen? Toestemmingspapier afhalen bij gemeente en laten invullen door ouders   

 

 

Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?    

hou zeker een schriftje bij met al je rekeningen en een overzicht van hoeveel geld je op doet per dag 

 

VERZEKERING 

 we namen geen extra verzekering       

Had je tijdens je reis te maken met ziekte, ongeval, diefstal,... en hoe verliep de afhandeling (mutualiteit, verzekering...)?  

Meisje met geheugenverlies, hoofdpijn en rillingen. We hebben naar scouts & gidsenVlaanderen gebeld. Ik ben met haar naar het 

ziekenhuis gegaan. In haar bloed leek er niets aan de hand maar voor de zekerheid wouden ze een ruggenmergpunctie uitvoeren. 

Aangezien de onhygiënische toestanden in het ziekenhuis hebben we beslist dit niet te doen. De volgende dag was het beter en de 

dag erna, toen we terug in België waren is zij direct naar het ziekenhuis gegaan voor verder onderzoek. Er bleek niets aan de hand.  

  

Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? Kistje met EHBO   
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GELDZAKEN 
 

KOSTPRIJS VAN HET KAMP        Waardering:    
 

Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…): € 500 
 
Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:      € 150 
 
Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te  zamelen voor de reis? 
allerlei werkjes bij mensen thuis, 4 fuiven, marktverkopen  

 
 

WISSELEN EN BETALEN       Waardering:    

 

Hoe betaalde je ter plekke?  lokale munt ter plekke afgehaald 

Heb je ter plekke geld afgehaald?   ja, met gewone bankkaart 

Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?   

vrij oké, wel jammer dat we per dag maar 400 euro mochten afhalen.  

 

Tips rond geld en betalen?   

alles nauwkeurig opschrijven 

 

 

Algemene prijspeil in het land     Spotgoedkoop  Goedkoop Normaal Duur 

Wat was er abnormaal duur?    Klik hier als je iets wilt invoeren.  

Wat was er abnormaal goedkoop?   Eten en drank  

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? Klik hier als je iets wilt invoeren.   
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2. TRANSPORT 

TRANSPORT NAAR BESTEMMING      Waardering:    

De leden gingen met het vliegtuig   (en  met het vliegtuig ) 
 

We werkten met deze transportmaatschappij(en):  ryanair  
Contactgegevens:      telefoon, website, adres 

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING: 

 Totale kostprijs:      € 1800 

 Prijs per persoon:            163                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   vul in 
 
 

Ervaringen transport naar de bestemming   
 

 
 

TRANSPORT TER PLAATSE        Waardering:    

We verplaatsen ons ter plekke   per trein , met de bus en  met een ander transportmiddel 
 

We werken met deze transportmaatschappijen:

 vul de naam en website of adres in  

 vul de naam en website of adres in  

 vul de naam en website of adres in  

 vul de naam en website of adres in 

 

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE: 

 Totale kostprijs:      € 2500 

 Prijs per persoon:            € 227                                         

 Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)   vul in 
 
 

Tips i.v.m. transport ter plaatse?   
neem Interrail passen zo kan je het aantal dagen dat je wil elke trein nemen gedurende een bepaalde periode. Vergeet wel niet 
op voorhand je zitplaatsen in de trein te reserveren in het station waar je vertrekt. Dit kost nog eens 5 euro per persoon.  Als je 
2 taxi’s neemt, vergelijk van elke auto de prijs, de ene durft wel eens meer aan te rekenen dan de ander.  
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3. VERBLIJF 
 

We verbleven in   kleine tentjes   □ groepstenten 
    gebouwen met bedden  □ gebouwen zonder bedden  
 
Om kans te maken op de  prijzen van deze wedstrijd is het belangrijk dat je je kampplaatsen deelt.  

Ga naar  www.buitenlandskamp.be . Daar kan je de locaties waar je overnachtte toevoegen. Als de kampplaats al bestaat, 

vul dan een beoordeling in. Vul daarna de links in naar kampplaatsen in die je invoerde op www.buitenlandskamp.be. 
 
 

Alma porto Hostel  Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be  

QUARTEIRA ORBITUR CAMPING  Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be  

Equity point Hostel Lisboa  Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be  

Camping coimbra  Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be  

camping comphania  Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be  

Oporto Fado Hostel  Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be  

vul de naam in   Paste hier de link naar de url op www.buitenlandskamp.be  

 
Tips rond kampplaatsen?   
Vul hier je tips in rond kampplaatsen: waar zoeken, hoe reserveren, andere tips… 
 
 
 

4. COMMUNICATIE  

INTERNET EN GSM       Waardering:    
Op welke manier(en) had je toegang tot het internet?   geef een gedetailleerde beschrijving 

 

Kwaliteit van de internettoegang?     Maak je keuze   

Internettoegang aanwezig op <1km  van de kampplaats?  ja   □ neen 

Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)    ja   □ neen 

Kon je via een gsm-netwerk op internet?    ja   □ neen 

Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?   ja   □ neen 

Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?   ja   □ neen   

  

CONTACT MET LOCALS       Waardering:    
Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?  Engels & Frans 

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?   Zeer vriendelijk zonder slechte bedoelingen 

 

 

 

  

http://www.buitenlandskamp.be/
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5. ACTIVITEITEN 
 

SPORT EN AVONTUUR       Waardering:    

 Wandelen Fietsen Kayak/raften Andere 

Zijn er mogelijkheden in de omgeving? □ ja   □ neen □ ja   □ neen □ ja   □ neen 
Vul andere 
mogelijke  
activiteiten in 

Waren de routes gemarkeerd? □ ja   □ neen □ ja   □ neen □ ja   □ neen □ ja   □ neen 

Kon je onder begeleiding een parcours doen? □ ja   □ neen □ ja   □ neen □ ja   □ neen □ ja   □ neen 

Waren er bevoorradingsmogelijkheden onderweg  
(winkel, dorpje, bron met drinkbaar water?) 

□ ja   □ neen □ ja   □ neen □ ja   □ neen □ ja   □ neen 

Kon je al het nodige materiaal huren? □ ja   □ neen □ ja   □ neen □ ja   □ neen □ ja   □ neen 

Hoeveel kostte de activiteit?     

 

Welke sport- of avontuurlijke activiteiten hebben jullie gedaan?  
Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving met kostprijs, adres, tijdsduur, zwaarte van inspanning, eventuele beperkingen qua leeftijd, grootte van de groep… 
Beschrijf hier je activiteiten 
 
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?   

Wat vond je goed, wat minder goed en waarom? 

 

 

ANDERE ACTIVITEITEN       Waardering:    

Welke andere activiteiten hebben jullie nog gedaan? 
(feesten, stadsbezoeken, concerten, musea, natuurparken,  vrijwilligerswerk, uitwisseling…) 

feesten, stadsbezoeken, boottrip 
 

Hoe beoordeel je deze activiteiten?   

Wat vond je goed, wat minder goed en waarom? 

Tips rond activiteiten?   
Vul hier je tips in rond activiteiten: waar zoeken, hoe reserveren, andere tips… 
 
 

WEER EN KLIMAAT       Waardering:    

Hoe was het weer tijdens je kampperiode?   Warm en zonnig 

Welke invloed had het weer op je kamp?  Maakte alles beter natuurlijk 

 

 

 


