Wat kost een week op Ardennen Bijbelkamp?
Ardennen Bijbelkamp wordt door de vzw (vereniging zonder winstoogmerk) Schildwachten van het
Geloof beheerd. Deze vereniging bestaat uit leden van de gemeenten van Christus in België en
Nederland. De vzw heeft er altijd voor geijverd om een week op kamp zo toegankelijk mogelijk te
maken. Daarom wordt het geld voor een kampweek ook niet gebruikt om bijvoorbeeld nieuwe
gebouwen te bouwen of renoveren. Kampgelden voor uitsluitend gebruikt voor de kampweken zelf.
Zo kunnen de kosten voor de deelnemers ook laag gehouden worden. Renovatie, verbouwingen,
aanpassingen aan stricturen enzovoort wordt uit giften gefinancieerd.
Hoeveel kost zo een week op kamp?
Elke week is anders omdat elke week andere behoeften heeft. Dit zijn de kosten voor een week op
de verschillende kampweken:
Jongerenkamp (15+ jaar) - €95,Benjaminenkamp (8-11 jaar) - €75,Tienerkamp (12-14 jaar) - €85,Gezinskamp (alle leeftijden) - €10,- per persoon per dag met een maximum van €180,- per gezin.
Kortingen:
Voor gezinnen die meerdere kinderen naar kamp willen sturen wordt er een korting gegeven.
Als 2 kinderen van hetzelfde gezin naar kamp gaan krijgt elk kind een korting van €10,Als 3 (of meer) kinderen van hetlzelfde gezin naar kamp krijgt elk kind een korting van €15,-.
Hoe wordt dit geld gebruikt?
VZW - Voor elke kampeerder gaat er in principe €5,- per dag naar de vzw om de vaste lasten te
dekken (electriciteit, gas, water, verzekering, belastingen). Er is een maximum van €25,- per
persoon per kampweek en een maximum van €75,- per gezin voor Gezinskamp. De kortingen
komen ook uit dit potje.
Kamp kosten – Een kampweek heeft dus tussen de €50,- en €70,- voor de kosten van zo’n
kampweek.
De grootste kosten zijn voor de keuken. We willen allemaal goed en lekker eten. Maar het is ook
meteen duidelijk dat een kok(kin) echt goed met een budget moet kunnen werken, want er moet
ook nog geld over blijven voor andere kosten.
De lesmaterialen moeten ook betaald worden, zowel als materialen voor handarbeid of speciale
activiteiten die de kampleider zou willen organiseren.
Uitstapjes worden hier ook uit betaald. Hier zien we dan ook meteen het verschil tussen een
Jongerenkamp met jongeren van 15+ jaar en Benjaminenkamp met kinderen van 8-11 jaar.
Activiteiten voor oudere jongeren kosten doorgaans meer.
Hoe kan ik helpen?
Ardennen Bijbelkamp ijvert om kamp betaalbaar te houden voor iedereen. Voor sommigen zijn
deze prijzen nog altijd een struikelblok, voor anderen zijn ze spot goedkooop in vergelijking met
andere activiteiten. Wil je kunnen helpen? Denk er aan om een kind bij jou in de gemeente te
sponsoren voor een week op kamp.

