Scouting 4daagsekamp

Nieuwsbrief

Nr. 2 Mei 2022
Met nog een kleine 2 maanden te gaan, schiet het alweer aardig op
voordat het 34e Scouting 4daagsekamp van start gaat. De organisatie
heeft er weer heel veel zin in! Wij kijken uit naar een leuke week en
een geslaagd Scouting 4daagsekamp.
Het is weer de hoogste tijd voor een nieuwsbrief zodat jullie volledig
op de hoogte zijn. De nieuwsbrief is voor zowel de lopers als de
medewerkers. Een loper mag natuurlijk altijd meehelpen, dus meld je gerust aan als je het leuk vindt bij de
opbouw nog wat voor het 4daagsekamp te doen.
Heb je de 1e nieuwsbrief nog niet gehad? Deze staat ook op onze site bij documenten. Aanrader voor
nieuwe mensen. Aanrader als reminder: Hoe was het ook alweer?

Merchandise bestellen
Wil je ons T-shirt hebben? Wil je een badge en/of een naambandje hebben? Wil je
alvast muntjes bestellen? Dat kan. Hiervoor is een apart bestelformulier. Je vindt
dit op onze website of door op deze link te klikken:
https://sol.scouting.nl/as/form/32589/participant/new/
Vooral voor hen die graag een T-shirt willen in de eigen maat, is het belangrijk dat dit vooraf besteld wordt.
We hebben geen voorraad. Wij bestellen de aantallen zoals ze zijn aangevraagd.
Naast de al eerder genoemde merchandise, zijn er ook de hardplastic drinkbeker 4dk, de medewerkersdas
en de travelcup. Niet te bestellen maar wel op het VIP verkrijgbaar is het keycord van ons kamp.
We merken dat niet iedereen ziet dat er een apart bestelformulier voor de merchandise is. Wil je niet te
laat zijn, bestel dan nu dat wat je graag wil hebben.
Het blijft ook altijd mogelijk de merchandise los op het VIP te kopen, alleen dan kan het gebeuren dat een
artikel op is. Dan is vooraf bestellen verstandiger.

Medewerkers gezocht!

Wacht niet te lang en meld je aan!

We kunnen echt nog wel wat handjes gebruiken! Ze zijn een belangrijk onderdeel
van ons kamp. Kijk eens in je omgeving! Misschien zijn daar wel mensen die:
- Mee willen op post
- EHBO (met wandelletsel) hebben of masseur zijn
- Hand- en spandiensten bieden graag doen.
- ondersteuning bij ontbijt, lunch en bar geven omdat ze graag verzorgen en
een praatje maken.
Dus ga naar de website en meld je aan als Medewerker. Bij de inschrijving kun je aangeven in welk team je
graag wil meewerken, anders weet Bertie (van de Planning) meestal wel wat je voorkeur heeft. Neem
contact op met de administratie als je vragen hebt.
Wil je iets aanpassen? Dan kun je dat zelf doen op je inschrijvingsformulier in SOL
(Scouts Online).
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Herkenbaarheid als medewerker
Om eenheid uit te stralen en goed herkenbaar te zijn dragen alle medewerkers de
“Scouting 4daagsekamp-das”. De das bestaat uit een groen en oranje gedeelte. Op de
oranje punt zit een badge met het Scouting 4daagsekamp logo. De afspraak is dat alle
medewerkers deze das dragen, zeker als hij/zij in functie is.
Daarbij mag je natuurlijk ook je eigen groepsdas aan je uniform dragen, bijvoorbeeld aan je schouder. Heb
je nog geen das, bestel er dan één. Dit kan via het merchandise formulier:
https://sol.scouting.nl/as/form/32589/participant/new/
De kamp-das kost € 7,00

Minderjarige deelnemers
Zowel voor minderjarige lopers als minderjarige medewerkers die zonder begeleiding op
het 4daagsekamp aanwezig zijn, moet door de ouders/verzorgers eerst toestemming
worden gegeven. Meestal is er begeleiding aanwezig, maar als dat niet zo is, is
toestemming vereist.

Bij het Vip kan je een formulier aanvragen waarmee de ouders toestemming geven voor deelname van een
minderjarige zonder begeleiding. Deze staat ook op de https://www.4daagsekamp.nl/index.php/nlnl/documenten/algemeen?download=2:verklaring-deelname-minderjarigen
Minderjarige medewerkers binnen het team EHBO worden alleen ingezet op het VVC en mogen niet als
EHBO-er mee op post. Daarnaast werken minderjarige medewerkers altijd onder begeleiding van een
volwassene.

Terreinindeling
De hoofdingang is de poort van Scouting Keizer Karel. In dit gebouw zit het VIP
(Vierdaagse Informatie Punt), de bar, het voetverzorgingscentrum, massage en de
ontspanningsruimte. Ook de organisatie heeft hier een eigen ruimte. We zien dit
gebouw als ons hoofdgebouw. Het ontbijt en de lunch is in dit gebouw. De diners
worden uitgegeven bij het andere gebouw dat we huren van Scouting Paul Kruger.
Voor het vinden van een goede plek van je tent, zijn er tentzetters aanwezig op
zaterdag t/m maandag. Zij kunnen je het beste vertellen wat een goede plek is. Sommige plekken zijn
gereserveerd door de organisatie. Vaak zijn dit de plekken voor de postbemanning of een groep.
Verdere reserveringen kunnen niet gedaan worden. Is hier toch een vraag over? Mail met Frédérique van
het secretariaat: info@4daagsekamp.nl. Toiletten en douches zijn zowel in het hoofdgebouw als in het
gebouw van Paul Kruger.
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Parkeren
Fietsen worden centraal geparkeerd in de daarvoor aangewezen plekken. We willen geen fietsen bij de
tenten omdat mensen ’s nachts opstaan om te gaan wandelen of omdat hun dienst als medewerker begint.
Kom je met de auto? Ook hier hebben we een indeling voor. Postbemanning en
medewerkers hebben parkeerplek vlakbij de ingang. Lopers die hun auto niet nodig
hebben parkeren verder weg. Elke auto moet een parkeerkaart achter de vooruit
hebben liggen. Zo weten we bij wie de auto hoort. Kaarten zijn verkrijgbaar op het
Vip.

Gasflessen, kooktoestellen, slangen en drukregelaars
Veel deelnemers nemen zelf een gasstel mee om een kopje koffie/thee te zetten of
om een maaltijd te bereiden. Alleen moeten die wel veilig zijn en aan een aantal
regels voldoen. In elke tent/afdak waarin zich een gasinstallatie (verlichting,
kooktoestel) bevindt, moet ook een brandblusser aanwezig zijn. Daar ben je zelf
verantwoordelijk voor.
Gasflessen, slangen en drukregelaars zijn GIVEG gekeurd en volgens NEN 1078. De
gasfleskeuring mag niet ouder zijn dan 10 jaar. De drukregelaar mag niet ouder zijn dan 5 jaar. De slangen
mogen niet ouder zijn dan 4 jaar( oranje slang) en 2 jaar( zwarte slang). Ter veiligheid van elke deelnemer
komen wij dit controleren. Ondeugdelijk materiaal moet direct worden verwijderd

Scouting App
We gebruiken de Scouting App om iedereen op de hoogte te houden van het laatste
nieuws. In de App vindt je alle belangrijke informatie over het 4daagsekamp, tijden van
het ontbijt, lunch en diner, maar ook over de voetverzorging, massage en EHBO.
Met de App kunnen we iedereen ook makkelijk een “bericht” sturen om snel een belangrijke mededeling te
doen. De App is tweetalig gemaakt.
Installeer de Scouting App via onderstaande link en zoek op "Scouting 4daagskamp Nijmegen". Je kan ook
zoeken op één van de drie woorden. De routekaartjes moeten nog worden vernieuwd. Dat gebeurt in de
week voor het 4daagsekamp.
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.tizin.socie.scoutingnl&referrer=email%26email=albertoos
ten@albertsweb.nl

Commissie Opening en Sluiting
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Wie barst er van de ideeën om de opening en de sluiting van het Scouting
4daagsekamp te organiseren? Deze jaarlijkse traditie willen we natuurlijk zeker in
stand houden, het hoort ook bij Scouting! Maar …. heb jij een goed idee en wil je
dit organiseren? Meldt je dan bij de organisatie: info@4daagsekamp.nl De
commissie kan uit zowel lopers als medewerkers bestaan.

Ben jij die creatieveling? Sta je rustig voor en groep mensen om een ludieke opening te verzorgen? Wil je
dit wel doen, maar zoek je nog een maatje? Meld je!

Doe eens gek, doe het anders!

Lopen voor het goede doel
Elk jaar geven we 2 goede doelen een podium. Dit zijn doelen waar onze
vierdaagse lopers zich voor inzetten.
Loop jij dit jaar de 4daagse van Nijmegen niet alleen voor je eigen prestatie
maar ga je hier ook een goed doel mee steunen, laat het ons weten. Bij de
bar en in het VIP zal een pot komen te staan waarin deelnemers van het
kamp ook kunnen bijdragen.
Wil je jouw goede doel hiervoor aanmelden, neem dan contact op met Fréderique. De organisatie zal uit de
aanmeldingen 2 doelen kiezen.
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De catering wordt verzorgd door Le Bateau Catering. Le Bateau gelooft niet in eten
en drinken als voedsel, maar als beleving. Dit jaar worden de maaltijden elders
bereid. Op het kamp worden ze uitgeserveerd als buffet met opscheppende
medewerkers.

Het Scouting 4daagsekamp moet aan veel regels voldoen waaronder natuurlijk een stukje brandveiligheid.
Op het terrein en in de gebouwen hangen overal brandblussers, die worden gesponsord door DVS
Brandbeveiliging & Evenementenveiligheid uit Waalwijk.
DVS Brandbeveiliging en Evenementenveiligheid is een jong en dynamisch bedrijf dat zich onderscheidt
door een uitstekende service en maatwerk-oplossingen, en de eigenaar is een Scout. DVS is gespecialiseerd
in onderhoud en levering van brandblusmiddelen maar je kan ook voor noodverlichting, EHBO-middelen en
veiligheidsplannen bij hun terecht.

Vlotweg Transport v.o.f. maakt het mogelijk dat wij daar onze container met
4daagsekampmateriaal kunnen en mogen stallen. Vlotweg Transport is ook
nauw met scouting verbonden. Vrachttaxi Vlotweg is een zeer betrouwbare
partner voor al uw logistiek. Het is een bedrijf dat zich bezig houdt met
transport & opslag. Zij transporteren van envelop, printplaat, brood, pallets of
een verhuizing die uitgevoerd moet worden. Het is bij hen mogelijk!
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Kalender
Zet de data meteen in je agenda, de 4daagsekalender voor 2022
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.

Binnenkort meer?
Jazeker, want in de laatste maanden gebeurt er altijd veel. Begin juli krijg je de laatste
nieuwsbrief met laatste informatie over het 4daagsekamp 2022. Dus hou je mailbox in de
gaten. Ook onze website houden we graag up-to-date! Lees ook eens het tabblad
documenten.
Heb je een idee voor een onderwerp, mis je iets, wil je zelf iets plaatsen of hoor je van
iemand dat die de nieuwsbrief niet heeft ontvangen, laat het ons weten:
info@4daagsekamp.nl

Graag tot ziens in Nijmegen: 16 t/m 23 juli 2022.
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