
 
 
 

Algemene informatie over het Vlielandkamp van 
Jeugdbescherming west en stichting Jeugdformaat 

 

 
Wat is het voor kamp? 
 
Ieder jaar gaan we vanuit Jeugdformaat en 
Jeugdbescherming west met 48 kinderen (24 jongens en 
24 meisjes in de leeftijd 6 t/m 12 jaar) en 17 leiding een 
week op kamp naar Vlieland. Het kamp vindt plaats van 
zaterdag 17 t/m zaterdag 24 juli. We komen hier al vele 
jaren en gaan een week lang leuke dingen doen, zoals 
spelen op het wad, de vuurtoren bezoeken, 
speurtochten, avondspellen, naar het dorp, zwemmen, 
disco, strandjutten en nog veel meer. 

Groepjes / leiding 
De kinderen worden per vier ingedeeld in een groepje, 
dit gaat altijd op leeftijd en er zijn aparte jongens- en 
meisjesgroepjes. Per vier kinderen heb je één leiding 
(meisjes hebben altijd een vrouwelijke leiding). De 
groepjes worden per twee samengevoegd, dus ieder kind 
heeft twee vaste leiding. Met deze twee groepjes eet je 
samen en doe je samen mee aan alle activiteiten. 
Natuurlijk zijn er ook activiteiten met de hele groep.  
Verder gaan er twee kokkies, twee vliegende keeps en 
een coördinator mee. Zij organiseren alle activiteiten en 
zorgen voor het eten. 

Waar slapen de kinderen? 
Het kamp is op camping “Lange Paal” op Vlieland. De 
kinderen slapen met z’n vieren in een (leger)tent. Deze 
tenten zijn al aanwezig en worden neergezet door een 
speciaal team van tentenbouwers. Voor ieder kind is er 
een matje en een slaapzak, dit hoeven ze niet zelf mee te 
nemen. Ze slapen met kinderen uit hun eigen groepje in 
een tent. De leiding slaapt in een eigen tent naast de 
tenten van de kinderen. Hierdoor zijn ze altijd snel 
bereikbaar voor de kinderen, ook ’s nachts. Er is een 
toiletgebouw bij het kampeerveld met douches en 
toiletten. 
 

Eten / medicatie 
Er gaan twee kokkies mee, die iedere dag zorgen voor 
een heerlijke warme maaltijd. Verder wordt er twee keer 
per dag brood gegeten (ontbijt en lunch), zijn er 
voldoende tussendoortjes en krijgen de kinderen 
regelmatig te drinken. Met diëten (ook halal) en 
allergieën wordt uiteraard rekening gehouden. Kinderen 
krijgen dan een aangepaste maaltijd. 
Medicatie is de verantwoordelijkheid van de leiding van 
het groepje van het kind. Er is een speciale medicatielijst 
en de leiding ziet er op toe dat de kinderen op de juiste 
tijden hun medicatie innemen. De leiding bewaart ook de 
medicatie voor de kinderen.  

Vervoer 
We vertrekken vanuit Jeugdbescherming west op de 
Neherkade in Den Haag. We gaan met de bus naar 
Harlingen, vanuit daar gaan we met de boot naar 
Vlieland. Ouders brengen en halen de kinderen naar 
Jeugdbescherming west op de Neherkade. Vanaf daar 
wordt het vervoer van en naar Vlieland geregeld. 

Bereikbaarheid 
De kinderen kunnen niet gebeld worden tijdens het 
kamp, er zijn ook geen vaste belmomenten. In geval van 
nood kan er via Jeugdbescherming west contact worden 
gezocht met de leiding van het Vlielandkamp.   

Kosten 
De kosten bedragen € 35,- voor kinderen die thuis of in 
een pleeggezin wonen en 
€ 70,- voor kinderen die in een tehuis wonen. 
 

Coronavirus  
Het beleid t.a.v. het coronavirus zal afhangen van de 
ontwikkelingen in de komende periode, dit zal later 
gecommuniceerd worden.  


