
  

Algemene voorwaarden leiding YOY kampen  

Leiding is een vrijwilliger die de rol als kampouder, leiding, kok of andere leidinggevende rol 

heeft binnen Stichting YOY Kampen. 

1. De leiding onderschrijft en gaat akkoord met de geloofsbelijdenis, richtlijnen en Gedragscode 

Veilig Jeugdwerk van YOY kampen en heeft een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Zie 

internet (www.yoy.nl) voor de geloofsbelijdenis, richtlijnen en gedragscode Veilig Jeugdwerk. 

2. Leiding onderschrijft dat de Bijbel het onfeilbaar Woord is van God. 

Voor YOY kampen betekent dit o.a. dat man en vrouw voor elkaar geschapen zijn en dat een 

seksuele relatie is voorbehouden voor het huwelijk. 

3. Het aanmeldingsformulier dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld. Er dient een 

kerkelijke, leidinggevende  referent die niet bij YOY betrokken is (geweest) opgegeven te 

worden.  

4. De inschrijving van leiding is definitief als de referentie  is  gecheckt en de VOG in bezit is van 

Stichting YOY kampen. 

5. Mutaties m.b.t. e-mailadres, woonadres, telefoonnummer(s) en verzekering dienen direct te 

worden doorgegeven aan Stichting YOY Kampen. 

6. Stichting YOY kampen stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies of beschadigingen van 

persoonlijke eigendommen. Leiding dient hiervoor zelf een reisverzekering af te sluiten. 

7. De leiding dient WA-verzekerd te zijn. Stichting YOY kampen stelt zich niet aansprakelijk voor 

schade aan goederen van derden veroorzaakt door de leiding. 

8. Stichting YOY Kampen beveelt een reis- en  annuleringsverzekering aan. 

9. Stichting YOY kampen behoudt  zich het recht voor om leiding te weigeren indien zij daar een 

gegronde reden voor heeft of als de leiding de richtlijnen en/of geloofsbelijdenis van Stichting 

YOY Kampen niet onderschrijft of als er een overtredingen is van Gedragscode Veilig 

Jeugdwerk. 

10. Alcohol, drugs en ongewenste intimiteiten op het kamp zijn niet toegestaan. Stichting YOY 

kampen behoudt  zich het recht voor om leiding uit te sluiten van verdere deelname.   

11. Roken is niet toegestaan. Bij constatering hiervan hebben de kampouders  van het 

desbetreffende kamp in deze zaak de beslissingsbevoegdheid.  

 

12. Stichting YOY kampen behoudt  zich het recht voor om leiding die de sfeer op het kamp zeer 

negatief beïnvloeden, doelbewust en stelselmatig regels overtreden of zich agressief naar 

deelnemers en /of leiding gedragen naar huis te sturen.  

13. Leiding voor de A-kampen dienen voor 1 juli 17 jaar of ouder te zijn, voor de B-kampen 18 jaar, 

voor de C-kampen 19 jaar en voor de D-kampen 20 jaar en het E-kamp 21 jaar.  
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