
Jeugd Bekrachtigingsprogramma 

Jeugdkamp April 2017 
 

Beste ouders,  

 

Als deel van het geestelijk bekrachtigingsprogramma voor 
de jeugd, komt er een kamp voor alle jeugdgroepen van 
Utrecht, welke gehouden wordt van 26 s’avonds - 30 April 
2017.  

Tijdens deze dagen zal de jeugd (leeftijd tussen 11-15 jaar) 
een van de boeken van het curriculum van het 
jeugdbekrachtigingsprogamma voltooien, en meedoen met 
complementaire activiteiten, inclusief een  
dienstbaarheidsproject en verschillende andere activiteiten.  

Om de registratie te voltooien, dient het formulier voor ouderlijke toestemming (zie verderop in 
deze brochure) te worden ingevuld en teruggestuurd, de Gedragsregels voor het kamp door u te zijn 
gelezen en begrepen, en betaling (30 EUR) ontvangen bij aanvang op het kamp. Registratie is 
mogelijk tot 20 April. 

De animator van jullie lokale jeugdgroep zal graag de inhoud van het boek dat de jeugd op het kamp 
zal volgen met u willen delen, en samen met u de formulieren en verdere details met u doorlopen.  

  

 

 “wijdt de kostbare dagen van uw leven aan de 
verbetering van de wereld…” - Bahá’u’lláh 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Dit kamp is een gelegenheid voor de 
jeugd om anderen te ontmoeten die 
dezelfde doelen delen om hun 
intellectuele en geestelijke capaciteiten 
te ontwikkelen, en bij te dragen aan de 
ontwikkeling van hun 
gemeenschappen. Ze zullen nadien 
terugkeren en verdergaan met hun 
eigen jeugdgroep, hopelijk meer 
doelbewust en vastberaden om een 
bijdrage te leveren aan zowel hun 
familie als omgeving.  

Data: 26-30 April 2017 

Locatie: Scherpenzeelseweg 90 3956 KH 

Leersum 

 



GEDRAGSREGELS JEUGDKAMP 
 

AUB goed doorlezen en accepteren alvorens te registeren 
 
Beste vrienden,  
 
De Bahá’í Geschriften vragen liefdevol van ons allen om de hoogste standaard van gedrag na te 
volgen. Met dit in gedachte nodigen we iedere deelnemer uit, onafhankelijk van leeftijd of 
achtergrond, om samen een veilige, vriendelijke, verwelkomende en geestelijk verrijkende omgeving 
te creëren tijdens het kamp. Ieder van ons maakt een verschil, en je bijdrage is belangrijk.  
 
In het bijzonder moeten we onthouden wat het vernietigende effect is van roddelen, en ernaar 
streven hier continu van af te zien.  
 
De aanwezigheid en gebruik van alcohol en drugs zijn ten strikte verboden. Individuen die deze regel 
overtreden zullen per direct gevraagd worden het kamp te verlaten. Indien iemand merkt dat een  
ander alcohol of drugs in het bezit heeft, is hij/zij verplicht om de organisatie hiervan op de hoogte te 
brengen.  
 
Schrijf je na aankomst direct in. Je zal kennismaken met de animatoren op het kamp, die je zullen 
rondleiden op het terrein, je een tijdsindeling van de activiteiten zullen geven, en je introduceren bij 
de andere jeugd.  
 
Om individuele deelnemers en de groep als geheel te beschermen, behoudt de organisatie zich het 
recht voor om individuen naar huis te sturen wier gedrag henzelf, anderen, of eigendommen in 
gevaar brengen.  
 
We wensen je ontzettend veel geluk en plezier,  
 
Liefdevolle groeten,  
 
Stephanie Rosel, Justus Bos, Gabriela Ising 
 
Namens het bestuur van het Trainingsinstituut van Nederland 
 
 
Meenemen: 

1. Slaapzak 

2. Sportkleding, zak voor vuile was 

3. Toiletartikelen 

4. Waterfles 

5. Als je medicijnen gebruikt, verzoeken wij dit even door te geven 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



OUDERLIJKE TOESTEMMING AUB  
één formulier invullen per kind onder de leeftijd van 18 jaar 

IN TE VULLEN DOOR DE OUDER/VOOGD 

Volledige naam jeugdige:  

Geboortedatum:  

Woonadres:  

Telefoonnummer (thuis en mobiel):  

Telefoonnummer contactpersoon tijdens kamp: 

E-mailadres:  

Medische aandoening(en) van bovengenoemde jeugdige die van belang zijn te weten (bijv. astma, hooikoorts, 

allergiën):  

 

Informatie betreffende medicatie die uw kind momenteel gebruikt of mogelijk nodig zal hen:  

Vegetarisch dieet:  

Voor zover u weet, is u kind in contact geweest met, of zelf ziek geweest door, besmettelijke of infectieuze 

ziektes gedurende de afgelopen 4 weken?  

 

 

Iets anders dat u graag aan de organisatie wilt laten weten met het welzijn van uw kind gedurende het kamp, 

inclusief speciale dieetwensen?  

 

 

Naam huisarts:                                                          Telefoonnummer:  

Adres:  

 

In geval van nood, neem aub contact op met onderstaande persoon indien ik niet bereikbaar ben: 

Naam:                                                                       Telefoonnummer: 

 

 

 : AUB aanvinken indien u bezwaar heeft dat foto’s of videomateriaal van uw kind(eren) worden 

gebruikt in publiciteitsmateriaal  

Handtekening van ouder / voogd: 

 

 

Datum: 

 

Uw naam:  


