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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
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Wij hebben de aanmelding van uw kind(eren) voor Zomerkampen Breda 

ontvangen. In dit boekje vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 

 

Inhoud  
Wie zijn wij .................................................................................................................................................................................. 2 
 
Virusprotocol ............................................................................................................................................................................ 3 
 
Betaling kampgeld en annulering........................................................................................................................... 4 
 
Opening & afsluiting kampweek............................................................................................................................... 5 
 
Voorbereiding .......................................................................................................................................................................... 5 
 
Contact tijdens de kampen.......................................................................................................................................... 7 
 
Routebeschrijving ................................................................................................................................................................ 8 
 
 
Wij verzoeken u dringend al deze informatie goed door te lezen en waar nodig te 

bespreken met uw kind(eren). 

 

Tot ziens op ZOKA! 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 

Namens al onze vrijwilligers, 

Het bestuur van Stichting Zomerkampen Breda 
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Wie zijn wij 

 

Stichting Zomerkampen Breda (ZOKA) heeft tot doel voor een zo laag mogelijk 

bedrag vakantieweken te organiseren voor jeugdigen van 6 t/m 16 jaar uit Breda 

en omstreken van zowel het regulier als het speciaal onderwijs. Deelnemen aan 

ZOKA is een geweldige belevenis: niet alleen voor de kinderen, maar ook voor de 

vrijwilligers die elk jaar weer meegaan. Het is een bijzondere, gezellige, spannende 

ervaring, die voor veel voldoening zorgt. Eigenlijk moet je mee zijn geweest om te 

weten wat het zomerkampgevoel is. Er zijn zelfs kinderen die met ZOKA opgroeien 

en later zelf vrijwilliger worden! 

 

Historie 
 
Al sinds 1970 worden de zomerkampen in Breda georganiseerd: eerst door het 

Protestants Jeugdwerk, daarna door het Jeugd- en Jongerencentrum en 

tegenwoordig door Stichting Zomerkampen Breda, welke in 1979 is opgericht. 

De organisatie is in de loop der jaren veranderd, maar "de zomerkampen" zijn 

altijd gebleven. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een 100% 

vrijwilligersorganisatie. 

 

Beetje bij beetje zijn de kampen luxer geworden. Sinds 1998 is er een vaste 

basislocatie: het Sparrenhof in Tilburg. Dit terrein bevindt zich midden in een 

bosrijke omgeving en beschikt over sportvelden en een grote speeltuin. Er is een 

moderne wasgelegenheid en een ruimte om bij slecht weer ook binnen 

activiteiten te kunnen ondernemen. 

 

De zomerkampen bestaan uit het Brakkenkamp (BK), het Tienerkamp (TK) en het 

Jongerenkamp (JOKA). JOKA bestaat sinds 1979. Na jarenlang kampen voor 

kinderen uit het regulier onderwijs te hebben georganiseerd, vond in 1992 voor het 

eerst het Groepskamp (GROKA) plaats: een kamp voor kinderen die meer 

behoefte hebben aan aandacht, duidelijkheid en structuur. Later in het boekje 

gaan we in op de structuur van deze specifieke kampweek. 

 

De zomerkampen zijn meegegroeid met de tijd: het primitieve is verdwenen, 

maar de gezelligheid, de spanning en de sfeer zijn gebleven! 

 

Organisatie 
 
Door het jaar heen houden ons bestuur en haar commissies zich in hun vrije tijd 

bezig met de voorbereiding en de nazorg van de kampweken. Het bestuur en haar 

commissies houden zich onder andere bezig met het aanvragen van subsidie, het 

aanpassen van de inhoudelijke kant van het kamp, het zoeken van leveranciers, 

het werven van vrijwilligers en deelnemers, het trainen van vrijwilligers, het 

promoten van de zomerkampen en het zoeken van sponsoren. 

 

Tijdens de kampweken ligt de leiding bij de kadergroep (KG), welke bestaat uit 

vrijwilligers met ervaring en leidinggevende capaciteiten. De KG wordt benoemd 

door het bestuur en bestaat uit de kampleiders, de materiaalbeheerder, de kok 

en de administrateur. 

 

De leiding van ieder kamp ligt in handen van de kampleider. De kampleider 

coördineert, (bege)leidt en ondersteunt alle vrijwilligers, deelnemers en 

activiteiten van het betreffende kamp. De materiaalbeheerder coördineert de 

technische/huishoudelijke dienst en draagt zorg voor alle materialen op het 

kampterrein. De administrateur voert de financiële administratie uit en regelt alle 
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zakelijke activiteiten van de kampen. De kok zorgt er bij het Brakken- en 

Tienerkamp voor dat iedereen driemaal per dag te eten krijgt, waarbij hij rekening 

houdt met eventuele diëten en allergieën. De kok geeft leiding aan de 

keukenploeg. De KG komt tijdens de kampweek dagelijks op afstand samen om 

het kamp te bespreken. Het bestuur blijft te allen tijde eindverantwoordelijk. 

 

Geldstroom 
 
De grootste inkomstenbronnen van de Stichting zijn de deelnemersbijdragen en 

de subsidie van de Gemeente Breda. De stichting heeft geen winstoogmerk, wat 

betekent dat alle inkomsten ten goede komen aan het kamp. 

 

Ieder jaar wordt er hard gewerkt om de inkomsten nog wat te verhogen d.m.v. 

sponsoring. Dit kan zowel een geldelijke als een materiële bijdrage zijn. 

Sponsoren worden vernoemd in de informatieboekjes van ZOKA en waar 

mogelijk in persberichten en andere publicitaire aangelegenheden. Indien u of 

uw bedrijf ons wil sponsoren, dan kunt u via sponsoring@zomerkampenbreda.nl 

contact met ons opnemen. 

 

Virusprotocol 

 
 
Om het kamp in goede banen te leiden is er een protocol opgesteld bij een 

eventuele uitbraak van een virus, zoals Covid-19. 
 
Dit protocol is samengesteld door Stichting Zomerkampen Breda. Als bron is 

het protocol gebruikt dat is opgesteld door: organisaties aangesloten bij het 

Steunpunt KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, JongNL 

Limburg, CCI-NL, Jantje Beton, NUSO, NJR, HISWA-RECRON in samenwerking 

met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en onderschreven door de Nederlandse 

Vereniging voor Kindergeneeskunde. 

 

Op de website en via mail wordt u op de hoogte gehouden van de eventuele 

ontwikkelingen en belangrijke zaken omtrent de omgang met het virus en de te 

nemen maatregelen vooraf en tijdens de kampweken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:sponsoring@zomerkampenbreda.nl
mailto:sponsoring@zomerkampenbreda.nl
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Betaling kampgeld en annulering 

 

Kampgeld 

De bijdrage voor het kamp is € 130,00. 

 

Betaling van het kampgeld 
 
U kunt betalen middels iDeal of middels een overschrijving. Als u het kampgeld 

zelf overschrijft, vermeld dan bij de betaling het inschrijfnummer en de naam van 

uw kind(eren), zodat uw betaling goed verwerkt kan worden. Contante betalingen 

aan Stichting Zomerkampen Breda kunnen helaas niet gedaan worden. 
 
Let op: Wij verzoeken u om na ontvangst van de factuur binnen 2 weken te 

betalen. Deelname van uw zoon en/of dochter is pas definitief als het kampgeld 

door ons ontvangen is. Het niet betalen is voor ons geen annulering! 

 

Annulering deelname 
 
Wilt u de inschrijving van uw kind(eren) annuleren, mailt u dan naar 

administratie@zomerkampenbreda.nl. Binnen 14 dagen na aanmelding is 

annuleren geheel kosteloos. Voor annuleren tot één maand voor het kamp 

rekenen we € 5,00 administratiekosten. Annuleert u binnen één maand voor het 

kamp, dan brengen wij de helft van het kampgeld in rekening ten gevolge van het 

reserveren van een plaats op kamp. Bij annulering in het weekend voorafgaand 

aan het begin van de kampweek, welke telefonisch dient te geschieden, of bij het 

niet komen opdagen, wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Op deze 

regel kan alleen bij ziekte (met doktersverklaring) of aantoonbare overmacht een 

uitzondering gemaakt worden. 

 

Brakkenkamp (BK) 
 
Kinderen met de leeftijd van 6-9 jaar die minstens groep 3 van de basisschool 

hebben doorlopen gaan met Brakkenkamp mee. De kinderen worden in groepjes 

van 6 ingedeeld. In verband met corona zijn de slaapplaatsen van de kinderen 

verdeeld over de slaapzolder en de BK-huiskamer. De kinderen slapen met hun 

groepje bij elkaar. Gedurende de week zullen zij het grootste deel van de tijd met 

hun groepje doorbrengen, maar er zal ook vrije tijd zijn waarin de kinderen met 

iedereen van BK kunnen spelen. Gedurende de week zal er een thema zijn waar 

de activiteiten op afgestemd worden. Bij de activiteiten kunt u denken aan 

bosspellen, knutselen, hutten bouwen, etc. 

 

Tienerkamp (TK) 
 
Kinderen met de leeftijd van 9-12 jaar (groep 6 t/m groep 8 basisonderwijs) gaan 

mee op TK, waar zij in tenten slapen. De kinderen worden in groepjes van 6 jongens 

of meisjes ingedeeld. Ook op TK brengen de kinderen het grootste deel van hun 

tijd door met hun groepje en is er daarnaast vrije tijd die alle TK- kinderen 

gezamenlijk doorbrengen. Net als op BK is er op TK een thema waarop de 

activiteiten afgestemd worden. 
 

Jongerenkamp (JOKA) 

Jongeren met de leeftijd van 13-16 jaar (middelbare school) gaan mee op JOKA. Zij 

fietsen met hun bagage naar de locatie waar zij overnachten en naar de 

activiteiten. Samen met de groepsleiding stellen zij hun eigen weekprogramma 

samen. Activiteiten op JOKA kunnen zijn: laserschieten, kampvuur en dropping. Het 

is een club van gemiddeld 18 jongeren en 5 groepsleiders, die gedurende de hele 

week met elkaar optrekken. Iedere dag wordt er onder begeleiding door de 

jongeren gekookt. 

mailto:administratie@zomerkampenbreda.nl
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Opening & afsluiting kampweek 

 

Op de maandag aan het begin van de kampweek wordt u tussen 10:00 en 11:00 uur 

op het kampterrein verwacht. Er vindt een algemene opening plaats. 

 

De afsluiting van de kampweek voor week 1 en 2 is zaterdagochtend en voor week 

3 op vrijdagochtend tussen 10:00 en 11:00 uur, hierbij is per kamp een 

gezamenlijke afsluiting. 

 

Op het kampterrein zijn honden verboden. Denk hieraan bij het wegbrengen en 

ophalen van uw kind(eren). 

 

Voorbereiding 

 

Wat mee te nemen 
 
Op de volgende pagina's staat wat uw kind(eren) mee moet(en) nemen per 

kampweek. Wij verzoeken u vriendelijk om de bagage in te pakken in een stevige 

koffer of tas. Daarnaast raden wij u aan de spullen van uw kind(eren) van hun 

naam te voorzien. Als ouder/verzorger bent u verplicht uw kind(eren) voldoende 

spullen mee te geven. De KG behoudt zich het recht voor om kinderen te weigeren 

of de week af te breken, als door het ontbreken van spullen deelname van het kind 

niet langer verantwoord is. 

 

Toiletspullen: 

• tandenborstel & tandpasta in een toilettas 

• kam/borstel 

• badhanddoek 

• 3 handdoeken  
• evt. washandjes 

• douchegel & shampoo 

• indien nodig maandverband/tampons 

 

Kleding (oude kleren, omdat kleding tijdens bv. bosspelen kapot kan gaan): 

• minimaal 3 lange broeken en 1 korte broek  
• shirts met lange en korte mouwen  
• 3 warme truien  
• voldoende ondergoed: 7 onderbroeken en hemden  
• 7 paar sokken  
• regenkleding: regenjas, regenbroek en/of poncho  
• 2 paar stevige (ren)schoenen  
• 1 paar laarzen  
• slippers  
• sportkleding  
• petje  
• leuke, nette kleren 

 

Slaapspullen: 

• 1-persoons luchtbed/matje (max. breedte 70 cm i.v.m. de beperkte ruimte 

in de tent en op de slaapzolder, GEEN stretchers)  
• slaapzak, controleer of de ritssluiting in orde is 

• pyjama, houdt u er rekening mee dat het 's nachts behoorlijk koud kan zijn  
• hoofdkussen en evt. knuffel 
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Diversen: 

• bord, mok, bestek (niet van aardewerk of wegwerpservies) 

• zaklamp met volle batterijen 

• leesboekjes en spelletjes (geen elektronische spelen)    
• deodorant (Geen spuitbussen, maar deo-rollers, omdat de spuitbussen 

lekkages in tenten kunnen veroorzaken)  
• zonnebrandcrème 

• muggenzalf 

• medicatie (hierop komen we nog terug) 

• ID-kaart voor kinderen van 14 jaar en ouder (dit is wettelijk verplicht) 

• fiets (alleen voor TK en JOKA met werkend voor- en achterlicht, in week 3 is 

geen fiets nodig) 

 

Het kan natuurlijk zijn dat kinderen 's nachts wel eens in hun bed plassen. Indien 

uw kind hier last van heeft, geeft u dit dan aan op kamp. Uw kind wordt dan eens 

per nacht gewekt om te plassen. Desondanks treffen wij soms natte bedden aan. 

Wilt u uw kind daarom extra nachtgoed meegeven? 

• extra slaapzak  
• extra luchtbed  
• een zeiltje  
• extra nachthemden of pyjama’s  
• extra ondergoed  
• eventueel luiers 

 

Zakgeld: (graag meegeven in portemonneetje met naam!) 

• Brakkenkamp: € 5,00 

• Tienerkamp: € 7,50 

• Jongerenkamp: € 15,00 

 

Geef uw kind niet meer, maar ook niet minder geld mee dan bovengenoemde 
bedragen, zodat ieder kind evenveel geld ter beschikking heeft. 
 
De groepsleiding zal het geld voor de kinderen van BK en TK in bewaring 

houden, evenals het fietssleuteltje van TK en JOKA-deelnemers. 

 

Verboden om mee te nemen naar kamp: 

• pinpas  
• grote hoeveelheden snoep  
• mp3-spelers  
• spelcomputers etc.  
• zakmessen  
• rookwaren (op Brakkenkamp en Tienerkamp)  
• mobiele telefoon 

 

Indien een kind niet alle benodigde spullen bij zich heeft kan dit door ouders 

worden nagebracht. Hiervoor kunnen zij een afspraak maken met de 

administrateur om de spullen af te geven bij de poort. Als ZOKA de benodigde 

spullen voor een kind aanschaft worden de kosten hiervoor aan ouders 

doorberekend. 

 



Pagina 7 van 9 

 

Medicatie 
 
Mocht uw kind medicijnen gebruiken, dan het verzoek voldoende mee te geven en 

deze in een goed afgesloten weekdoos aan te leveren. Mocht dit bij aanvang van 

de kampweek nog niet gedaan zijn, dan dient u dit ter plekke te doen. De 

kampleider is verantwoordelijk voor de inname van de medicatie. Onze voorkeur 

gaat er naar uit om de medicatie tijdens onze eettijden te verzorgen, deze zijn om 

9.00, 13.00 en 18.00 uur, en op de slaaptijden (BK 20.00 uur, TK 20.30 uur). Geef 

het a.u.b. aan als de medicatie op andere tijden gegeven moet worden. 

 

Hoofdluis 
 
Helaas komt hoofdluis wel eens voor. Wij dienen ons hier als organisatie tegen te 

beschermen. ZOKA wil u er daarom op wijzen dat wanneer uw kind hoofdluis heeft, 

uw kind helaas niet (verder) aan de kampen mag deelnemen. Deze maatregel 

achten wij noodzakelijk voor het beschermen van onze zomerkampen. Indien wij 

luizen bij uw kind constateren zullen wij u verzoeken uw kind van het kampterrein 

op te halen. 

 

Contact tijdens de kampen 

 

Tijdens de kampperiode zijn wij voor noodgevallen en afhandeling van 

praktische zaken 24 uur per dag bereikbaar (zie contactgegevens op de 

volgende pagina). ZOKA neemt contact op met ouders/verzorgers wanneer er 

een incident heeft plaatsgevonden. Geen nieuws is goed nieuws. 

 

De kampweek duurt maar 4 dagen, mede om die reden vinden er geen 

ouderdagen plaats. De praktijk leert dat dit voor de kinderen geen 

moeilijkheden oplevert. Het is voor ouders tijdens de kampweek niet toegestaan 

om het kampterrein te bezoeken of op andere wijze contact te zoeken met de 

kinderen, omdat de ervaring leert dat dit tot heimwee kan leiden, ook bij andere 

kinderen. 
 
Wij willen u verzoeken de kinderen geen beloftes te maken om tussendoor even 

naar huis te bellen of eerder opgehaald te worden. Ook verzoeken wij u geen 

kaartjes te sturen aan kinderen. Mocht u toch een kaartje sturen dan zullen wij 

deze niet kunnen delen. 

 

Contactgegevens buiten kampweken: 

 

Stichting Zomerkampen Breda 

Postbus 3327  
4800 DH Breda 

www.zomerkampenbreda.nl 

www.facebook.com/stichtingzomerkampenbreda 

 

Omdat wij met vrijwilligers werken kunt u ons uitsluitend bereiken via het 

contactformulier op onze website. Als u hierbij uw telefoonnummer vermeldt, 

kunnen wij indien nodig telefonisch contact met u opnemen. 

 

http://www.zomerkampenbreda.nl/
http://www.facebook.com/stichtingzomerkampenbreda
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Adres van het kampterrein BK + TK: 

 

Kampterrein Sparrenhof 

Bredaseweg 530 

5036 NB Tilburg 

 

ZOKAfoon: 06 – 33 900 464 

(alleen bereikbaar tijdens de kampweek)
 
 

Routebeschrijving 

 

Vanuit Breda: via Dorst, Rijen, in de richting van Tilburg Rijksweg N282 volgen. Na 

‘Amarant’ aan de rechterzijde bij het tweede stoplicht ter hoogte van nummer 

530, bent u bij het terrein van Sparrenhof. Sla rechtsaf bij het stoplicht naar het 

Sparrenhof. De parkeerbegeleiders zullen u instrueren waar u de auto kunt 

parkeren. Belangrijk: kom op tijd en dus niet te laat of te vroeg! In verband met de 

Coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt om een streng aankomst en 

ophaalbeleid te hanteren en daarom willen we u verzoeken zich hieraan te 

houden. 

 

Met het openbaar vervoer kunt u met de trein naar Tilburg CS of Tilburg Reeshof 

reizen, en dan de bus nemen naar halte Zwartvenseweg. De ingang van het 

kampterrein bevindt zich precies tegenover deze bushalte. 

 

Bij deelname aan de zomerkampen zijn onze algemene voorwaarden van 

toepassing. Deze treft u aan op onze website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.zomerkampenbreda.nl/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/Algemene-voorwaarden.pdf

