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Jullie hebben al een tijdje niks van 
ons gehoord. En dat vinden wij ook 
jammer, dus ondanks dat er weinig 
kamp nieuws te melden is, wel een 
kersverse Opzet op je (digitale) 
deurmat. 
 
En wat voor een. “De Opzet” goes 
 digitaal. Voor het eerst, mede dankzij 
Corona, is dit jaar de Opzet ook digi-
taal te bewonderen. En daar vind je 
veel extra’s die je in deze papieren ver-
sie niet vindt! Wat dacht je bijvoor-
beeld van een Radio Romantica 
Podcast of een online Curiosity Quiz? 
Binnenkort vind je in jouw mailbox de 
digitale versie van dit blad!  
Verder ook te vinden via de website 
www.lckv.nl/opzet 
 
En dat is niet het enige nieuwtje; 
vanaf heden mag ik het stokje als 
hoofdredacteur overnemen van Teun. 

Eigenlijk zouden we dit na het jubi-
leum doen maar dat kan allicht nog 
even duren. 
 
Na jarenlang achter mijn broek aange-
zeten te zijn om mijn stukjes nu toch 
eens op tijd in te leveren is het tijd om 
nu zelf degene te zijn die dat gaat 
doen. Ik heb er zin an! 

Olga Blok 
 
Gute nacht freunden 
Er is een tijd van komen en een tijd 
van gaan heb ik wel eens gehoord. Je 
raadt het al, mijn tijd om te gaan is 
daar. Niet helemaal op de manier zoals 
ik had gehoopt, maar daar hebben 
meer mensen last van dit jaar.  
 
Het was mij een eer om twee jaar 
hoofdredacteur te mogen zijn van “dat 
blaadje” (of Nils Bierman en de leden zo 
u wilt). Voor mij is het tijd voor nieu-
we uitdagingen, maar gelukkig laat ik 
mijn plek na aan iemand waar ik heel 
veel vertrouwen in heb. De koningin 
van net op tijd ingeleverd… Olga Blok 
take it away! 

Teun Kralt
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Als ik iets na half achten het deel -
nemers kantoor binnen kom lopen 
zijn de dames van afdeling 
Deelnemers al hard aan het werk met 
het beantwoorden van de telefoon,  
die maar blijft gaan, en met het beant-
woorden van de mailtjes die hard 
binnen stromen.  
 
Hun kantoor is leuk versierd met 
lichtjes en het is er altijd gezellig.  
Het is de maandagavond voordat de 
inschrijvingen sluiten en er blijken 
wat problemen te zijn geweest met het 
inloggen. De mannen van IT hebben 
het gelukkig snel opgelost en veel 
ouders kunnen weer bij de inschrijf -
pagina. Ook krijgt de afdeling veel 
mailtjes en telefoontjes van ouders 
met vragen over leeftijdsdispensatie, 
of hun kind niet toch met een ouder 
kamp mee mag. Per kind bekijkt de 
afdeling de situatie waarop ze beoor-
delen of dit kan of niet. In welke groep 
zit het kind? Gaat het met oudere 
vriendjes of vriendinnetjes mee?  
 
De beslissingen worden keurig bij -
gehouden aangezien ouders het vaak 
meerdere keren proberen om toch een 

ja te krijgen. Als ik ze om negen uur 
verlaat hebben ze nog een lange lijst 
aan mailtjes om af te werken die ze 
voor woensdag beantwoord moeten 
hebben. Het zijn drukke tijden zo  
vlak voor de inschrijving waarin de 
afdeling overuren draait.  
 
De zondag daarna is het dan zo ver:  
de loting! Om half 11 trok de notaris 

een nummertje en werden de mails 
klaar gezet voor verzending naar de 
deelnemers. Sinds de inschrijvingen 
op deze manier gaan gaat er vrij  
weinig mis ieder jaar waardoor de 
loting vlot kan verlopen. Veel deel -
nemers zijn ingeloot voor de keuzes 
die ze hadden op gegeven maar er zijn 
natuurlijk ook weer aardig wat deel -
nemers die zijn uitgeloot. De afdeling 
heeft de laptops dan ook al klaar staan 
voor alle mailtjes die binnen kwamen 
om deelnemers in de schrijven bij 
open plekken. Ook de maandag daarna 
zijn er nog genoeg mailtjes om te  
verwerken om iedere deelnemer toch 
mee op kamp te kunnen laten gaan, 
want er zijn nog open plekken! 
 
Afdeling deelnemers is dus een  
afdeling met pieken en dalen wat 
betreft de drukte. Rond de inschrij -
vingen en het kampseizoen hebben ze 
heel veel te doen. In de andere weken 
kunnen ze even op adem komen en de 
taakjes die zijn laten liggen op zich 
nemen, tot de volgende piek er weer 
aan komt. Ze hebben veel contact met 
ouders of deelnemers die vragen  
hebben over de inschrijvingen of het 
kampseizoen.  
 

Antonella van Osnabrugge

Iedereen weet dat op maandag avond het pand open is voor een borrel of 
het afspreken met je hoofdleiding om het komende kampseizoen alweer 
voor te bereiden. Maar naast deze gezelligheid wordt er ook altijd keihard 
gewerkt op de maandag avond, door de verschillende afdelingen.  
Veel LCKV’ers vragen zich af wat voor werk zij nou gedurende het hele 
jaar doen. Wij vonden het daarom tijd voor een nieuwe rubriek:  
‘De afdelingen: Wat doen zij nou eigenlijk?’ Vandaag bespreken we afdeling 
Deelnemers.

DE AFDELINGEN

nr. 2: Deelnemers
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Ondanks dat het eigenlijk ieder jaar 
precies hetzelfde is, of misschien wel 
dankzij, is het een van mijn lievelings -
feestjes; de Dankjewelgraaggedaan.  
 
De avond verloop zo’n beetje ieder jaar 
hetzelfde; een korte poging serieus 
doen, een paar verdwaalde stafleden 
die nog een kamp zoeken en dan kan 
het feest echt beginnen. De hele avond 
gesprekken voeren over; je outfit en 
welke geniale (woord)grap daar achter 
zit, wat je volgend jaar gaat doen, wat 
je vorig jaar hebt gedaan en met wie je 
allemaal op kamp gaat. Tot de conclu-
sie komen dat je nu toch wel echt oud 
begint te worden aangezien deelne-
mers van vroeger nu als DS mee gaan. 
Misschien een paar keer benoemen dat 
alles vroeger beter was. Herinneringen 
ophalen van andere jaren, dansen tot 
je voeten er af vallen en/of meebrullen 
met muziek die alleen op LCKV gele-
genheden lekker is. Vervolgens je jas 
kwijtraken en/of je fietssleutel, jezelf 
naar huis sleuren en de volgende dag 
met een klein beetje spijt wakker wor-
den. Zo voorspelbaar en toch; ik kan er 
geen genoeg van krijgen. 
 
Sinds een aantal jaar is daar ook het 
onderwerp “de locatie” bijgekomen. 
Hoe goor het wel niet was bij 
Augustinus, hoe ongezellig bij 
Dekker-sport en hoe gaaf bij 
Scheltema (maar wat zou dat geintje 
nou wel niet gekost hebben!). 
Eigenlijk maakt het niet uit waar; een 
LCKV feestje wordt toch wel gezellig. 
Met die gedachte begon ik de DJWGG 
dit jaar wel op een heel bijzondere 
locatie; mijn woonkamer. Ik had vorig 
jaar niet gedacht dat dit de volgende 
locatie zou zijn.  

Toegegeven; ik had er een beetje een 
hard hoofd in. Ik hou best van een 
pubquiz maar ja; het is geen feestje. 
Vol goede moed zaten mijn nichtje en 
ik achter de computer. Al onze hulplij-
nen (hoera voor uit een LCKV-familie 
komen) stonden paraat en de rest van 
ons team was digitaal aanwezig. Na 
een aantal technische probleempjes 
ging het feest van start. Een werkelijk 
waar BEELDIGE voorzitter stond ons 
te woord. Als een heuse diva ver-
scheen zij iedere ronde weer in 
modieuze kamp-couture ten tonele 
Het was fantastisch. Wel jammer dat 
ze nog altijd niet tot 3 kan tellen.  
Alle elementen waren verder aanwe-
zig; geflirt (in Zwolle schijn je goed te 
kunnen tongen), fantastische outfits, 
danswater, slechte grappen, goeie 
grappen en heel veel bekende gezich-
ten. En ineens bekroop het me dan 
toch; het LCKV gevoel. De volgende 
ochtend was trouwens ook fijn; ik heb 

me nog nooit zo fris en fruitig gevoeld 
na een DJWGG.  
 
Ik heb er van genoten. Petje af voor 
afdeling Leiding en Communicatie, 
het was echt te gek. Hoe leuk het ook 
was; volgend jaar gewoon weer in het 
echt proosten? 

De Dankjewelgraaggedaan
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wat gebeurt er nu op de LCKV?

Zoals bekend is het pand al weer een 
tijdje dicht en werken alle afdelingen 
vanuit huis. Nog niet altijd makkelijk, 
omdat sommige gegevens of program-
ma’s niet online staan. Maar gelukkig 
is er altijd wel een bestuurslid bereid 
om het even voor je op te zoeken op 
het pand.  
 
Onze voorzitters hebben het in hun 
stukje al uitgelegd: er wordt nu over 
vier scenario’s nagedacht. Een van de 
scenario’s is het hebben van een 
kampseizoen binnen Nederland, zon-
der buitenland kampen. Om toch zo 
veel mogelijk deelnemers (en stafleden 
natuurlijk!) op kamp te kunnen laten 
gaan binnen dit scenario is de afde-
ling terreinen hard opzoek naar extra 
terreinen in Nederland, geschikt voor 
een week LCKV. Afdeling terreinen 
heeft het dus zelfs wat drukker gekre-

gen door Corona. (Weet je nog een 
geschikt terrein? Ze horen het graag!) 
Omdat de kampverdeel is opgescho-
ven naar 6 maart en deelnemers zich 
vanaf 16 maart pas kunnen inschrijven 
is veel werk voor de andere afdelingen 
opgeschoven naar verder in het jaar. 
Daardoor is het werk nu even wat 
minder voor verschillende afdelingen, 
maar zal het na de kampverdeel een 
stuk drukker worden.  
 
Ondertussen zijn de mannen van de 
afdeling IT bezig met het verbeteren 
van onze STRA (weet je het nog? 
‘Systeem Ter Registratie 
Administratie’) waarbij meer dingen 
makkelijk door afdelingen zelf even 
aangepast kunnen worden en veel din-
gen automatisch gelinkt kunnen wor-
den (zoals de betalingen via Mollie). 
Dus, ondanks dat er niet meer elke 

maandag medewerkers roepen dat ze 
geen verbinding hebben met de wifi 
heeft deze afdeling gelukkig nog wat 
te doen! 
 
Zoals jullie wel hebben meegekregen 
hebben de afdelingen Communicatie 
en Leiding ook niet stilgezeten in de 
aanloop naar de DJWGG avond. Ook 
zijn er veel gesprekken gevoerd met 
verschillende hoofdleiders. Hierin is 
besproken wat zij acceptabele omstan-
digheden of voorwaarden vinden om 
wel op kamp te gaan en met welke 
maatregelen vanuit Den Haag dit echt 
nog niet haalbaar is.  
 
Kortom, de afdelingen zijn zeker nog 
wel aan het werk, zij het de een wat 
meer dan de ander. Zodra er besloten 
is dat er (en wat voor) een kampsei-
zoen gedraaid gaat worden zullen alle 
afdelingen weer genoeg werk hebben 
om er voor te zorgen dat het weer een 
fantastisch seizoen gaat worden, ook 
al is die misschien wat anders dan we 
gewend zijn. 
 

Antonella van Osnabrugge

Ach ja, Corona, wie heeft er nog geen aanpassingen voor gedaan? Ik moet 
de eerste nog tegenkomen die zijn of haar werk op de ‘nor male’ manier 
heeft kunnen voortzetten. Zo hebben ook het bestuur en de afdelingen 
aanpassingen moeten doen in hun werk, hebben we een heel kampseizoen 
over moeten slaan en worden er verschillende scenario’s voor komende 
zomer uitgewerkt. Maar is er door Corona nog wel werk voor de afdelin-
gen? Jazeker, het werk van de afdelingen gaat ‘gewoon’ door!

Social Distance Kamp 
 
En hoe gaat het volgend jaar? Het bestuur heeft een aantal 
scenario’s klaarliggen (zie pag. 10), maar zo kan het natuur-
lijk ook!
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LCKV door de jaren heen.  
We kennen allemaal de foto’s 
wel. Eigenlijk is er in de afge-
lopen 100 jaar maar weinig  
veranderd. Via Facebook deden 
we een oproepje voor leuke 
foto’s met mooie herinneringen. 
Kennen jullie deze nog? 

Kennen jullie deze nog?



Fotochallenge 
Facebook 
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Toen ik in januari met een kater 
een stukje over de legendarische 
nieuwjaarsborrel en de opening 
van ons veelbelovende jubileumjaar 
schreef, hadden wij van de redactie 
niet verwacht dat deze Opzet 
nooit het pand zou verlaten.  
 
Ons jubileumjaar viel langzaam in 
duigen en in april werd het besluit 
gemaakt om de jubileumactiviteiten 
naar 2021 te verplaatsen en het kamp-
seizoen van 2020 te annuleren. Een 
moeilijke maar verstandige keuze van 
ons bestuur.  
 
Tebbie nou op je muil?! 
Het ‘nieuwe normaal’ werd ook bij de 
LCKV Jeugdvakanties normaal. 
Digitale ledenvergaderingen, staf-
avonden en borrels in de Respons op 
1,5 meter afstand werden voor som -
migen een vaste prik. Een groepje 
LCKV’ers maakten LCKV-mondkapjes 
en stapten alsnog op de boot richting 
Terschelling. Andere LCKV’ers gingen 
kamperen met LCKV-vlag en olie -
lampen. Iedere LCKV’er had zo zijn of 
haar manier om de kampsfeer de 
zomer erin te houden en wij hadden 
de COVID merchandise om ons daarbij 
te helpen. 
 
Tebbie nou op je Facebook?! 
Halverwege juli had ik volledig naar 
de getver terug moeten komen van een 
week opzet, dezelfde dag dat de eerste 
kampen aan de ‘leukste week van het 
jaar’ hadden moeten beginnen. Om dit 
leed te verzachten is er op Facebook 
een fotochallenge gestart. Meerdere 
LCKV’ers hebben tien dagen lang hun 
favoriete LCKV foto’s op Facebook 
geplaatst, dit om “het gevoel” ook 
deze zomer vast te houden. Elke dag 
één foto, zonder uitleg… 
In plaats van een week lang wakker te 
worden geschreeuwd door deelne-
mers, je brakke maat of keiharde 
muziek, werd ik nu regelmatig wakker 
met de volgende melding op 
Facebook: “…… heeft een foto van jou 
toegevoegd”. Ik zal vast niet de enige 

zijn die door collega’s en familieleden 
is aangesproken op aparte foto’s die 
opeens voorbij kwamen. Goed en 
kwaadschiks namen de foto’s ieders 
facebookpagina over. “Het gevoel” van 
de LCKV werd een gevoel van herken-
ning, gemis en hier en daar wat irri -
tatie.  
 
Facebook: Waar denk je aan? 
Ik denk aan een kampseizoen met verf, 
modder, stof, glitter en geweldige 
spellen. Een kampseizoen waar je met 
stafleden en deelnemers kan knuf -
felen, je geen mondkapje hoeft te 
 dragen en je alleen na de HUDO en 
voor het eten je handen hoeft te 
 wassen. Hopelijk krijgen we dit échte 
gevoel snel terug. 
 

Amber Moorman
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Wie ben jij en wat doe jij voor de LCKV 
Jeugdvakanties?  
Hoi, ik ben Sjoerd van Osnabrugge, 
kortweg een VO en momenteel ben  
ik Sportknots, Opzetleider van 
Terschelling, Veilingmeester van de 
Zolderveiling en doe ik de LCKV-Bar. 
[Inmiddels heeft de bar nieuwe bazen, 
red.]  
 
Wat wil je graag binnen de vereniging 
anders hebben of anders zien, en waarom?  
Altijd een lastige vraag dit, wat ik het 
hele jaar door zie is een groep enthou-
siaste mensen die het hele jaar zich 
inzetten voor het regelen van alles wat 
los en vast zit op kamp. Van deelnemer 
tot tafelblad. En met succes, dus iets 
veranderen dat weet ik zo niet te zeg-
gen. Wat mij wel opvalt is dat het elk 
jaar drukker lijkt te worden wat aan-
bod stafleden betreft en dat is heel erg 
positief ! Ik zou het wel leuk vinden als 
we nog wat groter zouden worden, met 
een onderscheidend nieuw kamp erbij. 
Zou toch een mooi doel zijn om ooit 
(of weer, dat weet ik niet..) te kunnen 
zeggen dat we met de LCVK 50 kampen 
per jaar verzorgen? Maar daar hebben 
de afdelingen veel meer zicht op ☺  
 
Hoe ben je terecht gekomen bij LCKV Jeugd -
vakanties en hoelang ben je al actief ?  
Ik ben een LCKV-baby. Een echte! 
Vanaf de geboorte kon ik geen kant 
meer op en dan rol je er op je achtste 
of negende in. Nouja, om eerlijk te 
zijn durfde ik niet alleen en heb ik een 
jaartje gewacht tot ik samen met mijn 
zusje mee kon.  

Waar denk je aan bij het horen van LCKV ?  
Mooiste vereniging van Nederland! 
Warme club mensen en tranen van het 
lachen. 
 
Wat zijn je mooiste momenten binnen 
LCKV?  
Wat toch altijd wel als eerste opkomt 
is mijn kamp als deelnemer op 
Terschelling.  We zijn daar toen met 
een aantal deelnemers in een mui 
terecht gekomen, geen leuke ervaring 
maar de opluchting en de hechte band 
die we na deze gebeurtenis als kamp 
kregen heb ik nog nooit meegemaakt 
daarna. We hadden, en sommige van 
ons echt, iets verschrikkelijks over-
leeft. De staf heeft dit heel goed aan-
gepakt destijds en het ombuigen van 
een erge gebeurtenis naar juist een 
hechte band en groepsgevoel heb ik 
altijd als inspiratie meegenomen nu ik 
zelf staflid ben.  
 
Wat doe je in het dagelijks leven?  
Ik werk bij een architectenbureau in 
Haarlem, AG-architecten heet het.  
Hier doe ik naast technisch tekenwerk 
ook projectleiding en coördinatie.  
Momenteel bezig met het Plaza Resort 
op Bonaire,  en morgen weer in 
Zandvoort, lekker divers dus!  
 
Wat vind jij van de ontmoedigingsbeleid 
van het roken en drinken op kamp?  
Dit is wel een hot-item hé, ben wel blij 
dat er discussie over is, dat is alleen 
maar goed. Naar mijn idee had de 
LCKV met het verhogen van de grens 
naar 18 jaar dit ook moeten door -
voeren in de kampen zelf. Het is gek, 
ook voor ouders, als je communiceert 
dat het voor deelnemers mogelijk is 
(met afspraak HL) te roken vanaf 14 
jaar als ze verslaafd zijn.  Dit had 
direct naar 16 jaar gemoeten. Ik heb 

nu zelf een aantal 15-16-18 kampen 
gedraaid en de rokers zijn op 1 hand  
te tellen. Gelukkig vindt de nieuwe 
generatie het niet meer zo stoer als  
dat het voor mij ooit was op kamp.  
 
Het ontmoedigingsbeleid werkt dus 
wel naar mijn idee, het massaal paffen 
bij de beek wat ik 10 jaar geleden voor 
het eerst deed, dat zie je nu niet meer, 
ik niet in ieder geval. 
 
En wat ons als staf betreft, denk ik dat 
iedereen zich wel bewust is dat we een 
voorbeeldrol hebben en dat we erop 
moeten letten dat we niet teveel in 
aanwezigheid van de horde roken en 
drinken. Achter de keukentent over-
leggen en een ronde materiaal tellen is 
volgens mij ook een jarenlange LCKV 
traditie, aan de HL om dit een beetje 
in te gaten te houden en te sturen.  
 
Wat vind jij de leukste functie op kamp? 
Ben eerlijk gezegd alleen nog maar 
Sport en Spel geweest, naast tent-chef. 
Dit bevalt enorm goed! Een heel kamp 
vol overgave het spel zien uitvoeren 
wat je het jaar daarvoor hebt bedacht, 
dat is echt fantastisch.  
 
Welk terrein zou jij nog een keer naar toe 
willen en waarom?  
Emst of Heerde, mijn eerste kampen 
als deelnemer, aankomen, je kussen in 
het stro en gaan met die banaan.  
10. Welke vraag zou jij jezelf stellen? 
Ik probeer het pand, de afdelingen en 
commissies, een beetje te promoten, 
dus ik zou vragen. Wat zou jij gedu-
rende het jaar voor de LCKV willen en 
kunnen betekenen? Er zijn veel plek-
ken bij de LCKV waar je ook geduren-
de het jaar een steentje kan bijdragen. 
Altijd genoeg te doen!  

Thomas de Mooy

Interview 
 

LCKV jeugdvakanties: de bekende/onbekende persoon, wie is het?
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Wist  
je dat...
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Wistjedatjes

... olifanten elkaar al vanaf 5 kilometer 
afstand ruiken? Na een weekje LCKV geldt 

dat ook vast voor deelnemers en staf.

Er is altijd wel wat te vertellen 
bij de LCKV. Iedereen die al een 
paar keer mee is geweest op 
kamp kent de verhalen van 
voorgaande kampen wel.  
Op het moment dat iemand 
begint met: WIST JE DAT…. 
Dan gaat er een kleine huive-
ring door je lichaam, je pupillen 
verwijden en je oren spitsen 
zich. Je bent helemaal gefocust 

op wat de persoon tegenover je 
gaan vertellen. Wat zou het 
zijn? Komt dan nu eindelijk dat 
lang bewaarde geheim, toch 
nog uit. Komen we er nu achter 
wat het geheime ingrediënt van 
de koks is, wat dat gerecht 
onevenaarbaar maakt.  
Ook deze keer weer een goed 
gevulde rubriek met ‘Wist je 
datjes’

... de melk van de nijlpaard licht  

roze is? Is Fristi 18+ dan met  

nijlpaarden melk gemaakt?

... de grootse cactus ter wereld  25 meter hoog is? Zou daar dan ook kak tussen zitten?

... een kroket de minste calorieën 

bevat van alle snacks? Dat is dan bijna 

een gezonde snack op kamp. 

... gedurende de gemiddelde levens- 
duur een slapend persoon ongeveer  
70 insecten en 10 spinnen inslikt? 

Hoeveel zou daar voor een LCKVer per 
jaar erbij opgeteld moeten worden?

... de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toetert in 

zijn leven? Daar komt natuurlijk nog wel een fors 

aantal toeters bij voor een gemiddelde Adju. 

... en het gewicht van de hersenen  

van een volwassene gemiddeld  

rond de 1300 gram ligt? Kleine kant -

tekening is dat het gewicht en de  

grootte van de hersenen echter niets  

zeggen over slimheid en intelligentie.

... als je lacht, je spieren in je gezicht, 
middenrif en je buik gebruikt? Alleen 

al in het gezicht span je 15 spieren aan 
als je lacht. Dus een goed weekje kamp vol humor is als een sportkamp. 

... jouw hersenen 
voor 80 procent uit 
water bestaan? Het 
lijkt misschien aan 
de hoge kant, maar 
gemiddeld bestaat 
het hele menselijk 

lichaam uit ongeveer 
70 procent uit water. 

... 268,831 km/u de hoogste  

snelheid ooit is op een fiets 

gehaald? Zouden de deelnemers 

daarbij in de buurt komen  

tijdens een zweedsrenspel?

... het in Alabama (VS) verboden 

is om in de kerk een valse snor te 

dragen die tot lachen aanzet? 

Gelukkig geldt die regel niet op 

een weekje kamp.

... het grootste zwembad ter 
wereld wel 1013 meter lang is? 

Hoe lang zou het langste zwem-
bad op kamp gebouwd zijn?

Bouwiene Keekstra

... Donald Duck strips verboden waren in Finland, omdat hij geen broek 

draagt? Behalve als hij gaat zwemmen, dan heeft hij een heel pak aan. 

... honing meer dan 3000 jaar 
houdbaar blijft? Dus als je in 
week 1 nog wat honing over 

hebt je dat in week 6 ook nog 
gewoon kan gebruiken.

... je skelet blijft groeien tot je 35 jaar bent? Tot je 35ste 
levensjaar maakt je lichaam namelijk meer  

botweefsel aan dan dat er afgebroken wordt. Hoewel je 
botten niet meer langer worden na de puberteit,  

worden ze wel dikker. Dus tot je 35ste kan je gewoon volhouden dat het je botten zijn die je zwaarder maken. 



van de voorzitters

Al weer een tijd geleden zeiden we in 
de ‘van de voorzitters’ dat het rare tij-
den zijn. We moeten helaas vaststellen 
dat dit nog steeds zo is. Het pand is 
volledig gesloten en het bestuur 
 vergadert wekelijks op afstand met 
elkaar. Ook alle afdelingen en com-
missies draaien zo goed en zo kwaad 
als het gaat vanuit huis verder. 
 
Met het bestuur zijn we bezig met het 
uitwerken van een viertal scenario’s 
voor kampseizoen 2021. In de digitale 
ALV van december zullen we je hier 
over gaan informeren. In het weekend 
van 20 februari hebben we het 
bestuursweekend gepland en ons uit-
gangspunt is dat we dan besluiten 
voor welk van deze scenario’s we 
 kiezen. Op dit moment zijn we bezig 
met het uitwerken van alle voor-
waarden, risico’s, kansen en andere 
implicaties per scenario. Als we dit in 
kaart hebben gaan we na welke infor-
matie we van jullie nodig hebben, 

maar we vertrouwen er ook op dat 
 jullie ons weten te vinden met vragen, 
opmerkingen of ideeën!  
 
De scenario’s die we uitwerken zijn: 
•  we draaien een normaal kampsei-

zoen 
•  we draaien alleen kampen met leef-

tijd 12 jaar en jonger 

•  we draaien alleen kampen in 
Nederland 

•  we draaien geen kampseizoen 
 
Graag hadden we jullie inmiddels 
meer willen vertellen over een herstart 
van het jubileum. Er is echter nog te 
veel onduidelijk om nu een feestelijke 
kalender voor 2021 te kunnen presen-
teren. De Jubileumcommissie bekijkt 
welke activiteiten alsnog door kunnen 
gaan en onder welke voorwaarden. 
Hopelijk kunnen we snel meer en 
vooral leuk nieuws brengen. 
 
Ook al zien we elkaar vooral via beeld-
schermen, we staan als vereniging 
niet stil. Tijdens de digitale DJWGG 
Pubquiz hebben we gezien dat wij met 
z’n allen ook op afstand de verbonden-
heid in stand weten te houden!  
 
Blijf gezond en hopelijk tot snel! 
 

Hugo en Marjoleine

Erepenning LCKV jeugdvakanties.  
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Leiden hebben besloten de 
Erepenning van de stad Leiden dit jaar 
toe te kennen aan de LCKV 
Jeugdvakanties. Maandag 28 septem-
ber verraste de burgemeester en een 
afvaardiging van de 3 October 
Vereeniging met een bezoek om dit 
bekend te maken en om de penning te 
overhandigen. De penning wordt jaar-
lijks aan de vooravond van de viering 
van het Leidens Ontzet uitgereikt aan 
een persoon of instelling die zich voor 
de stad en zijn inwoners bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt of op 
positieve wijze heeft bijgedragen aan 
de beeldvorming van de stad. En dit 
jaar, tijdens ons 100 jarig bestaan, zijn 
wij, LCKV Jeugdvakanties, de trotse en 
gelukkige eigenaar van de penning! 

Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? 
De erepenning van de gemeente 
Leiden is omstreeks 1927 ingesteld. 
Tot 1967 is zij spaarzaam uitgereikt. 
Op 10 februari 1967 heeft het College 
van Burgemeester en Wethouders 
besloten de penning jaarlijks uit te 
reiken en de uitreiking te koppelen 
aan de viering van Leidens Ontzet.    
De penning wordt dus sinds die tijd 
uitgereikt op 2 oktober. Bij bijzondere 
gelegenheden kan de penning ook 
 tussentijds uitgereikt worden. De pen-
ning wordt in zilver toegekend aan 
natuurlijke personen. Aan de toeken-
ning van de penning zit het ereburger-
schap vast. Ook worden de gedeco-
reerden opgenomen in de Eregalerij 
van de gemeente Leiden. 
Bedrijven en instellingen krijgen de 
penning in goud toegekend.

Erepenning LCKV jeugdvakanties



van de afdelingen

Villa Vlaggemast

Seizoen 2021 
 
Vlaggenmasten kunnen beter rechtop in de grond staan dan 
liggen te schimmelen in de één of andere opslag. Pas als ze 
staan kun je er ook onder samenkomen. Wanneer we in het 
seizoen 2021 weer op kamp zijn zal er nog weinig hetzelfde 
zijn behalve het samenkomen onder de mast natuurlijk. 
Anna Jetsers en Carla Beemsterboer hebben het kampv -
acuüm gebruikt om zich in de LCKV geschiedenis te stor-
ten. Wat moet je anders.  Ze zijn op bezoek gegaan bij opa 
Beemsterboer en zwaar geïnspireerd geraakt door de hon-
derd jaar lange gewoonten en tradities van de LCKV. Opa 
kan zo gloedvol vertellen dat het lijkt alsof ze het zelf mee-
maken. Dat is eigenlijk ook wel logisch want veel dat opa 
verteld is op kamp nog terug te zien.  
 
Anna en Carla zullen straks op de stafvergadering een paar 
ingrijpende voorstellen gaan doen om het kamp, na twee 
jaar, weer nieuw leven in te blazen. Ze willen veranderen en 
de LCKV in een nieuw jasje steken. Een soort vintage eigen-
lijk. Natuurlijk willen de anderen voorbeelden en na enig 
aarzelen besluiten de twee om een tip van de sluier op te 
lichten. Allereerst een paar oude tradities in ere herstellen: 
we gaan ’s ochtends weer de vlag hijsen en ’s avonds met z’n 
allen laten zakken. Een mooi begin en einde van de dag. Het 
vlaggelied moeten we misschien maar weglaten. Ze herinne-
ren zich nog hoe opa uit volle borst alle vijf de coupletten 
zong, waarbij hij wel meldde dat ze er meestal maar twee 
deden. De reacties waren een beetje mat. Dan nog één, de 
nachtzoenen! Die kunnen gewoon weer terug. Ga maar na, 
de hele MeToo beweging ligt na twee jaar 1.50 meter 
samenleving volledig op z’n reet en voor besmettingen hoef 
je ook niet bang te zijn want iedereen is inmiddels al twee 
keer ingeënt dus wat let ons. Snel na het strijken van de vlag 
naar je tent en dan met de hele staf erdoorheen rollen en 
alles dat je tegenkomt krijgt een zoen. Heerlijk toch? Maar 
niet alles komt terug,  Rikketikken blijft echt verleden tijd. 
De hele samenleving is nou eenmaal steeds gevoeliger 
geworden voor teringherrie en daarom zit een diskootje zit 
er dus ook niet meer in.  
 
Maar hoe erg is dat? Voor de laatste avond willen we dan 
gewoon het diner weer terug op het programma. Een tar-
taartje, gebakken aardappeltjes met sla en appelmoes. Daar 
doe je ongeveer anderhalf uur over en je giet dat in een 
thema want dan kan het ook nog een mooie verkleedpartij 
worden. Vindt iedereen leuk. De diverse optredens van 
dans- en zanggroepjes zijn eigenlijk nooit helemaal verdwe-
nen en die laten we helemaal terugkomen, zeg maar tictoc-
style. Enthousiast zetten de meiden koers richting keuken-
tent. Oh ja, melden ze onderweg aan hun gehoor: de staf -
vergadering blijft natuurlijk hetzelfde en voordat we onze 
plannen aan de hoofdleiding presenteren pakken we eerst 
een paar hekjes bier. Dan vallen onze plannen net ff wat 
beter. Deden ze vroeger ook. Gaat al honderd jaar goed. 

gezocht  

medewerker afdeling Financien 
 
Op de afdeling Financiën zijn wij verantwoordelijk voor 
de administratie van de vereniging. Naast het boeken van 
de banken en het verwerken van de facturen onderhouden 
wij ook contact met ouders over het innen van de kamp-
gelden en verrichten wij de financiële afhandeling van elk 
kamp. 
 
Geen verstand van financiën?  
Geen probleem, dat leren wij je op de maandagavond.  
 
Belangrijk is wel dat je accuraat bent en het natuurlijk 
leuk vind om je bezig te houden met de financiën van de 
vereniging.  
 
We zijn met 2-3 medewerkers op de afdeling Financiën en 
maken er elke maandag een productieve maar vooral 
gezellige avond van.  
 
Ben je geïnteresseerd?  
Kom gerust een keer langs om kennis te maken.

adverteerders 

gezocht! 
 

Geniet jij ook altijd zo van dit blaadje op de 
WC? Wij wel! En dat willen we de komende 
jaren graag zo houden.  
 
De Opzet zoekt adverteerders!  
 
Wil jij adverteren in ledenblad de  
Opzet en/of de DeelnemersOpzet  
en tegen  woordig ook de  
digitale Opzet? 
 
Mail naar opzet@lckv.nl voor  
meer infor matie over de tarieven



Wanneer je klaar bent 
met kamperen...
Dan ga je naar Obèr,
dé actieve makelaar 

Hoofdstraat 12A

2351 AJ Leiderdorp
071 - 541 99 57
info@obermakelaardij.nl
www.obermakelaardij.nl

Lid van de Vereniging van Estate Planners (REP) 
 
Schoolstraat 117-119, 2251 BG Voorschoten Tel: 071-5614040 
Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax: 071-5619063 
kantoordelahaije@notarisvoorschoten.nl www.notarisvoorschoten.nl 
 
Op dinsdagavond spreekuur van 19.00 tot 21.00 uur 
 
Maak een afspraak voor een gratis informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check 
van uw huidige testament, samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.

Pieter Versnel  

Timmer- en onderhoudsbedrijf 

        Bedrijvenweg 9 - G, 2351 BC Leiderdorp 

Telefoon 071 - 589 11 57, Fax 071 - 589 63 03 

E-mail info@maatwerk-leiden.nl

Ja kindertjes, dit is  
de google van de jaren 90,  
hierin zochten de mensen  

telefoonnummers op.

Onzin natuurlijk!  
Dit is het Grote Boek van  

Sinterklaas, met daarin alle  
deelnemers van Nederland, en  

of ze braaf of stout 
geweest zijn.

Bijna goed. Het is de  
map die hoofdleiders meekrijgen  
met de allergieën en medicijnen  

van de deelnemers!

Maar welke is juist? Stuur je antwoord naar opzet@lckv.nlCuriosity Quiz


