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Het feest gaat beginnen! Dit is de eerste nieuwsbrief van het Scouting 4daagsekamp 2022. Lees de
nieuwsbrief door zodat je op de hoogte bent. Zijn er vragen? Neem dan contact met ons op:
info@4daagsekamp.nl

Staat het Scouting 4daagsekamp 2022 al in jouw agenda?
Dit jaar wordt voor de 34ste keer het Scouting 4daagsekamp georganiseerd in
Nijmegen. Na 2 stille jaren is dan eindelijk weer zover. Het Scouting 4daagsekamp
wordt gehouden van 16 t/m 23 juli 2022 op het vertrouwde terrein aan de Sophiaweg
450 in Nijmegen.

Wel of geen Scouting 4daagsekamp in 2022?
Daar waar we normaal onze inschrijving in februari openzetten, was het dit jaar spannend! Het was
wachten op de overheid: aan welke corona-maatregelen moeten we ons, nog, houden? Het was wachten
op de beslissing van het Wandelevenement: zetten zij de inschrijving voor de lopers open of niet? Maar
voor ons al organisatie wat het ook niet duidelijk op welke medewerkers we zouden kunnen rekenen. Wie
komt en wie kan niet/gaat wat anders doen? Twee jaar geen kamp is een lange tijd.
We besloten daarom om een voor-inschrijving te doen. Zo hoopten we zicht te krijgen op het aantal
medewerkers. Want zonder hen kunnen we het kamp niet organiseren. Half maart heeft het bestuur bij
elkaar gezeten en naar de aantallen gekeken. We konden concluderen dat er voldoende mensen zijn om in
ieder geval een basis kamp te organiseren. Maar daarmee zijn we er nog niet. Mochten er toch weer
COVID-19-maatregelen komen, dan is het organiseren van een 4daagsekamp niet mogelijk. Als organisatie
moeten we, helaas, met dit gegeven rekening houden.
Voor nu hebben en geven we groen licht!

Inschrijven kan al nu!
Vanaf 1 april is de aanmelding voor het Scouting 4daagsekamp 2022 geopend. Ga naar onze website
(https://www.4daagsekamp.nl/) en naar het menu “Inschrijven”. Inschrijven voor het 4daagsekamp loopt
via de basisadministratie van Scouting Nederland, Scouting Online (SOL).
Degene die zich al gemeld hebben bij de voor-inschrijving, moeten zich opnieuw inschrijven.

Aanmelden voor het 4daagsekamp 2022
Het is belangrijk dat je de juiste inschrijving kiest. Ben je al lid van Scouting
Nederland, log dan eerst in met je gebruikersnaam en wachtwoord en vul pas
daarna het inschrijfformulier in.
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Beknopte handleiding inschrijven 4daagsekamp
Nadat je op één van onderstaande linkjes hebt geklikt, wordt er gevraagd om in te loggen in de
basisadministratie van Scouting Nederland. Iedereen die in 2019 heeft deelgenomen heeft een eigen
account en kan inloggen.

TIP: Activeer je Scouting Nederland account. Twijfel je of je al bent ingeschreven, neem dan contact op met
info@4daagsekamp.nl.
Ben je nog geen lid, kies dan voor “Nee, ik wil mij als nieuw lid registreren”.

Weet je je gebruikersnaam of wachtwoord niet meer, kies dan “Inloggegevens opvragen”. Weet je beide
niet meer, of heb je nog nooit een inlog-account bij Scouting Nederland aangemaakt, kies dan voor “Inlogaccount aanvragen”.
Kom je er niet uit of heb je vragen over de inschrijving of Scouts Online, neem dan contact op met
info@4daagsekamp.nl.

Lopers, Externe lopers en Ondersteuners: hoe schrijf je in?
Je bent loper op ons kamp als je de Vierdaagse loopt en bij ons kampeert. Je bent Externe loper als je
gebruik maakt van onze posten onderweg. Daarnaast kun je naar het kamp komen voor voetbehandeling
en evt. massage. Je bent ondersteuner wanneer je een ander op het kamp helpt de Vierdaagse uit te lopen.
Zelf loop je niet. Je ondersteunt enkele personen, maar ook een hele groep is mogelijk. Per 5 lopers mag er
1 ondersteuner zijn.
Deelname voor lopers is mogelijk voor leden van Scouting Nederland of aangesloten groepen bij de WOSM
of WAGGGS.
Bij uitzondering worden ook niet-Scoutingleden toegelaten. Neem hiervoor eerst contact op met de
organisatie (info@4daagsekamp.nl). Dit geldt niet voor verzorgers die meegaan als “ondersteuning” van
Scoutinglopers.
Let op:
Lopers, Externe lopers en Ondersteuners worden alleen geregistreerd in de
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administratie van Scouting Nederland. Zij worden geen lid. Ondanks dat er in de schermen wordt gesproken
over lid en lidmaatschap, is dat voor deelname van deze groep niet van toepassing. Je kunt je als loper dus
inschrijven zonder lidmaatschapskosten en/of verplichtingen.
Voor medewerkers zijn er wel lidmaatschap kosten bij het 4daagsekamp als zij niet bij een andere
scoutinggroep zijn ingeschreven. Zie daarvoor het deelnemersreglement.
Hieronder de link naar onze formulieren:

Voor lopers
Inschrijven Loper
Inschrijven Externe loper
Inschrijven Ondersteuner

Je loopt de 4Daagse en kampeert op het kamp
Je loopt de 4Daagse maar u slaapt/eet ergens anders
Je loopt zelf niet, maar ondersteunt je eigen groep of loper op het kamp

Medewerker zijn op het 4daagsekamp
Zonder medewerkers geen 4daagsekamp! Zij zijn onze pijlers van het kamp. Vele medewerkers komen al
jaren naar het kamp. Ook zien we lopers die gestopt zijn met het lopen van de Vierdaagse medewerker
worden. Daar zijn we trots op!.
Een medewerker kiest zijn activiteit bij inschrijving. Dit kan te maken hebben met zijn/haar beroep, maar
het kan ook uit interesse/hobby zijn. Zo hebben we mensen nodig die helpen op het voetverzorgingscentrum (blaren prikken, voeten verzorgen). Ook kan er geholpen worden bij de massage als je in het bezit
bent van een diploma fysiotherapie of massage. Heb je meer met techniek? Dan kunnen daar de handjes
uit de mouwen gestoken worden. Wil je graag mee op één van onze posten want vroeg opstaan is geen
probleem? Dan kun je daar ons goed helpen. Vind je het leuk om te helpen bij ontbijt, lunch of diner? Dan
kunnen we je daar goed gebruiken. En zo is er ook nog de bar, het VIP (Vierdaagse Informatie Punt), de
wekdienst, de schoonmaak en allerlei klussen die ons kamp tot een geslaagd evenement maken.
Wanneer een medewerker met zijn taak bezig is, is hij/zij herkenbaar aan de 4daagsedas. Zo weet iedereen
dat hij/zij dienst heeft. De das is verkrijgbaar op het VIP en kost € 7,00.
Brengt een medewerker kinderen mee, dan worden deze ook ingeschreven in de administratie. Zo weten
we precies wie er op het kamp is. Je draagt zelf zorg voor jouw kind(eren) wanneer je als medewerker
dienst hebt.
Ben je ouder dan 11 jaar en jonger dan 18 jaar, en ben je zonder begeleiding of ouders op het 4daagsekamp
aanwezig, dan moeten je ouders/verzorgers een verklaring van deelname invullen. Die staat op de website
op de pagina “Deelnemen”, of je volgt deze link.
Wanneer je je opgeeft als medewerker, zal er ook een VOG (Verklaring Omtrent het gedrag) worden
aangevraagd. Dit is een voorwaarde binnen Scouting Nederland om een veilige omgeving te hebben.
Grensoverschrijdend gedrag hoort hier niet bij.
Hieronder de link naar onze formulieren:

Voor medewerkers
Inschrijven medewerker
Inschrijven kind van medewerker
staan

Je helpt bij de organisatie van het kamp
Ook zij moeten ook in de basisadministratie
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Met een groep op het kamp staan
Kom je met een nieuwe groep, neem dan even contact met ons op. Zo kunnen wij je vertellen of er plek
voor is en kan de organisatie al nadenken over welke kampeerplek hiervoor geschikt zou kunnen zijn. Bij
groen licht, kan er ingeschreven worden. Mail naar info@4daagsekamp.nl

Opbouw en afbraak van het kamp
Een kamp moet worden opgebouwd en afgebroken. Hierbij kunnen we altijd handjes gebruiken. Er moet
veel in korte tijd gebeuren. Maar ook op zaterdag na de laatste wandeldag is het fijn wat extra hulp te
hebben. Iedereen op het kamp, medewerker en loper, kan zich hiervoor opgeven.

Merchandise
Elk jaar maken we een T-shirt, een 4daagsekamp badge en een naambandje. Vele deelnemers van het
kamp sparen deze. Ook dit jaar kunnen deze weer besteld worden. Daarnaast hebben we een keycord
(handig voor je deelnemerspasje) en een travelcup van een aantal jaar geleden. Het blauwe vest/ de
blauwe trui kan niet meer besteld worden bij de Scoutshop.
De badge van 2022:

Het bestellen van merchandise staat dit jaar niet meer in het inschrijfformulier. Daar is een apart formulier
voor gemaakt omdat het aanschaffen van een deel van de merchandise eerder wordt gesloten dan het
inschrijven voor het 4daagsekamp.
De rechtstreekse link:
Bestellen merchandise

Bestellen merchandise pas mogelijk na aanmelding voor het 4daagsekamp

Deelnemersreglement
We verwachten van iedereen die verbonden is aan ons kamp (Loper, medewerker, Externe Loper,
Ondersteuner) dat hij/zij ons deelnemersreglement gelezen heeft. Bij aanmelding wordt hiernaar
verwezen. Je geeft ook akkoord bij bevestiging deelname. Ons deelnemersreglement staat op de website
op de pagina ‘Deelnemen’. Maar klikken op deze link kan ook.
Dit jaar hebben we toegevoegd:
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Een loper die uitvalt door tussenkomst van externe hulpverlening, of door het besluit van de organisatie
van de Nijmeegse 4Daagse, zal worden verzocht het Scouting 4daagsekamp te verlaten.

Op ons terrein kamperen
Wanneer je bij ons op het terrein kampeert, breng je je eigen tent mee. Vouwwagens en caravans zijn niet
toegestaan. Er mag een grote tent worden meegebracht wanneer deze ook nodig is omdat er velen in
zullen slapen.
Ook partytenten vinden we niet fijn. We willen onze ruimte optimaal gebruiken voor kampeerders. Er is
een recreatiezaal. En ons terrein heeft vele bomen die voor schaduw en verkoeling zorgen.

Scouting app
We zijn bezig met het inrichten van de nieuwe Scouting App. Meer info zal in een
latere nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

Organisatie
Het Scouting 4daagsekamp is sinds 2017 een eigen stichting. We zijn aangesloten bij Scouting Nederland.
We hebben nauwe banden met de MES (Medische EHBO Stam) en Scouting Keizer Karel. Alle deelnemers
worden lid van de Stichting en daarmee ook lid van Scouting Nederland.
Dit zijn de leden van het bestuur:
- Voorzitter:
- Vicevoorzitter en inkoop:
- Penningmeester:
- Secretaris en VIP:
- Lid van bestuur en Planning:
- Lid van bestuur en Posten:
- Lid van bestuur:

Barend de Gooyert
Albert Oosten
Dennis Swanink
Frédérique Gerrits
Bertie van Hintum
Willo Bakker
Leo Wolf

(namens scouting Keizer Karel)
(namens de MES)
(namens de MES)
(namens Scouting Keizer Karel)
(namens de MES)
(namens de MES, neemt het over van Leo Wolf)
(namens posten, voorheen LAROS)

Daarnaast zijn er voor de directe ondersteuning (geen bestuurslid):
- Techniek, Opbouw/afbraak:
Rick Gerrits, Wim Smeets
- ICT/Wifi:
Joël van de Wouw
Naast de teamhoofden zijn er ook nog vele teamleiders. Zonder hen en alle andere medewerkers wordt ons
4daagsekamp geen succes!
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Medewerkers gezocht!
Het Scouting 4daagsekamp kan alleen worden georganiseerd met de hulp
van vele medewerkers die zich gedurende het kamp, maar ook de dagen
ervoor, inzetten om het kamp te laten slagen. Er moet veel gebeuren.
We zoeken nog steeds enthousiaste
medewerkers.
Je hoeft je niet op te geven voor de hele week, ook als je maar een paar dagen
aanwezig kunt zijn, zijn we al reuzeblij met je inzet. Lijkt het je leuk om aan het
4daagsekamp mee te doen, meld je dan aan of neem contact op met het
secretariaat: info@4daagsekamp.nl
Als medewerker moet je minimaal 18 jaar zijn en vragen we een Verklaring Omtrent het Gedag (VOG) voor
je aan. Voor uitzonderingen hierop graag contact opnemen met de organisatie. Voor medewerkers gelden
andere, lagere, deelnamekosten.

Nog niet aangemeld? Doe het meteen!
Verbod hoog-alcoholisch drank
Het is al jaren regel dat het gebruik van hoog-alcoholische drank op het Scouting
4daagsekamp niet is toegestaan. Volgens de vergunning is zelfs de aanwezigheid
op het terrein niet toegestaan, dus niet alleen het gebruik van hoog-alcoholisch
drank.

We gaan hier strenger op toezien en zullen de aanwezigheid en gebruik van hoog-alcoholisch drank niet
toestaan. Dat geldt ook voor het ‘privé’ domein in je eigen tent.
Bij de aanmelding ben je akkoord gegaan met deze regel. Bij constatering zal je worden gevraagd de hoogalcoholisch drank van het terrein te verwijderen.
Het bezit en gebruik van zwak-alcoholisch drank zoals bier en wijn is wel toegestaan. In onze bar wordt
deze ook te koop aangeboden aan hen ouder dan 18 jaar. Dit kleine beetje winst maakt de deelname aan
het 4daagsekamp goedkoper, daar dragen we dan allemaal een steentje aan bij.
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Verzorgingskaarten
Lopers die alleen gebruik willen maken van de verzorging op het 4daagsekamp en onderweg,
maar niet willen blijven slapen en eten, kunnen zich aanmelden als “Externe loper”. De kosten
voor een volle week zijn € 45. Het is niet mogelijk de verzorging per dag af te nemen.
Op de verzorgingsposten worden ook verzorgingskaarten verkocht. Deze zijn duurder dan bij
voorinschrijving, € 55 voor de hele week. Na het invullen van het inschrijfformulier en betaling
kan de loper de volle week van onze diensten gebruik maken. Er kan geen verzorging per dag worden
afgenomen.

Deelnemerskaart
Op je deelnemerskaart staat een nummer. Dit nummer wordt gebruikt bij het eten en
de weklijst. Ook op de posten wordt gebruik gemaakt van het 4daagsekamp nummer.
Veel deelnemers kennen dat nummer ondertussen uit hun hoofd. Neem je kaartje dan
ook overal mee naar toe.
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Kalender
Zet de data meteen in je agenda, de 4daagsekalender voor 2022
1 mei 2022

Overleg Kernteam, teamleiders en teamhoofden

12 juni 2022

Klussen (waar nodig).
Evt. vergadering wanneer nodig.

15 juli 2022

Opbouw 4daagsekamp Nijmegen
Aanwezigheid op verzoek van de organisatie.
Bereidheid hiervoor aangeven op het
aanmeldingsformulier.
Voor het diner wordt een vergoeding gevraagd.

16 juli t/m 23 juli 2022

Scouting 4daagsekamp Nijmegen

23 juli 2022

Opruimen 4daagsekamp Nijmegen

25 sept 2022

Evaluatie Scouting 4daagsekamp.
Dit is voor medewerkers.
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