Goede afspraken maken de beste vrienden!
Beste deelnemer,
Beste ouder,
Beste animator,
Een jeugdsportvakantie is elke keer weer een onvergetelijk gebeuren. Heel wat jongeren beleven
een fantastische tijd. Ze voelen zich opgenomen in een groep, ze steken wat op van het
voorbeeld van de begeleiders en leren van andere jongeren. Sport, spel en amusement maken
van het kamp een gezonde ervaring. Maar AFYA vzw is zich wel degelijk bewust dat het bij zo’n
vakantie ook anders kan lopen…Waar jongeren bij elkaar komen wordt er wel al eens
geëxperimenteerd met ongezonde zaken: een eerste pint, een eerste sigaret, een joint…
Daarom heeft AFYA vzw in samenspraak met de kampleiding en de VAD (Vereniging voor
Alcohol- en andere Drugproblemen) onderstaande visie- en afsprakennota opgesteld onder het
motto “goede afspraken maken de beste vrienden”. Hierin wil AFYA enkele duidelijke
standpunten innemen én vooraf communiceren naar ouders en deelnemers van binnen- en
buitenlandse jeugdsportvakanties. AFYA wil duidelijk stellen dat al deze afspraken ook gelden
voor animatoren en begeleiders. Vanuit hun rol als verantwoordelijke voor jongeren hebben zij
hier immers een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen!
Illegale drugs: nee bedankt! Kies voor sport, een gezonde kick!
Met illegale drugs wordt bedoeld alle vormen van drugs die verboden zijn door de wet, dit zijn
zowel de zogenaamde ‘soft-‘ (bv. cannabis, joints,..) als ‘harddrugs’. Drugs zijn wettelijk verboden
en het bezit van drugs is dus strafbaar (voor minderjarigen én volwassenen).Vanuit de visie dat
een sportvakantie een uitermate groepsgebeuren is, waarbij steeds minderjarigen aanwezig zijn,
die mogelijk beïnvloed worden door het gedrag van andere deelnemers, worden alle vormen van
illegaal druggebruik verboden. Dit geldt dus ook voor de meerderjarige deelnemers op het kamp.
Wanneer deelnemers zich schuldig maken aan het dealen (bv. verkopen, uitdelen) van illegale
drugs, zal onmiddellijk de politie gecontacteerd worden en zal de deelnemer - uiteraard in overleg
met de ouders - onmiddellijk verwijderd worden van het sportkamp.
Roken ‘brengt de gezondheid ernstige schade toe’, waarom doen we het dan?
Tijdens een sportvakantie kan roken niet onder de leeftijdsgrens van 16 jaar. Vanuit het
standpunt dat een sportvakantie een ‘gezond’ groepsgebeuren moet zijn, zal met deelnemers
vanaf 16 jaar die toch roken, de afspraak gemaakt worden om dit roken tot een strikt minimum te
beperken. Tijdens de activiteiten, de maaltijden, in het groepsverblijf of in de kamers kan nooit
worden gerookt.
Alleen op momenten en op plaatsen die met de kampleiding werden besproken, kan er
worden gerookt. Dit zal uiteraard slechts zeer beperkt kunnen en ook in functie van de
reglementering ter plaatse. Aan de ouders vragen we om de begeleiding via de individuele
steekkaart eerlijk in te lichten over het rookgedrag van hun kind.

Alcohol: op de sportvakantie is iedereen Bob!
Voor deelnemers onder 16 jaar wordt geen enkele vorm van alcoholgebruik toegestaan. Vanaf 16
jaar zal met de kampleider duidelijk worden afgesproken wanneer en waar een beperkt
alcoholgebruik wordt toegelaten. Dronkenschap kan nooit, het gebruik van alcohol tijdens
sportactiviteiten evenmin!
Hallo? Graag een beperkt GSM-gebruik!
AFYA vzw vraagt met aandrang om GSM-gebruik tijdens een sportkamp te beperken. Er zullen in
elk geval duidelijke afspraken gemaakt worden met de begeleiding omtrent GSM-gebruik (bvb.
niet tijdens de activiteiten!) Wanneer ouders toch verontrustende berichten van hun kind
ontvangen, vragen we om eerst contact op te nemen met de begeleiding of een AFYAverantwoordelijke, vooraleer tot actie over te gaan.
Fair play graag, en niet alleen tijdens het sporten!
AFYA vzw doet een warme oproep naar de deelnemers om zich tijdens de sportvakantie beleefd
en met de nodige zin voor orde en tact te gedragen zowel tegenover de andere deelnemers en
de begeleiding (voor wie deze taak een stuk vrijwilligerswerk is en hopelijk ook een stukje
vakantie!) als tegenover de verantwoordelijken van de kampplaats.
Geen enkele vorm van vandalisme, pestgedrag of asociaal gedrag wordt getolereerd!
Een sportieve en enthousiaste deelname aan het programma komt de sfeer op het kamp zeker
ten goede. Werk er aan mee! Zijn er toch problemen? Contacteer dan met een gerust hart je
animator of kampleider.
Beste ouders, beste deelnemers, beste animatoren, wij hopen dat deze visie- en afsprakennota
zal bijdragen tot de sportieve en positieve sfeer die de AFYA al vele jaren kenmerkt. Het is
geenszins onze bedoeling om onze sportvakanties onder een ‘strenger regime’ te plaatsen. Wel
willen wij een aantal duidelijke grenzen aangeven. Wij zijn er immers van overtuigd dat
duidelijkheid nodig is, zowel voor de deelnemer als voor de begeleiding, om de sportvakantie in
de beste omstandigheden te laten verlopen. Bij ernstige problemen zullen de ouders steeds
gecontacteerd worden.
Zo, valies klaar? Goede muts opgezet?
Dan rest ons alleen maar je in elk geval een deugddoende en leuke sportieve vakantie toe te
wensen en je te bedanken voor het vertrouwen in AFYA vzw!
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