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Informatiebrochure sportkampen  

van onze clubs 

Ondersteuning voor ‘Sportkampen van onze clubs’ 
Als je met jouw club sportkampen organiseert, maar geen erkende kampplaats bent van 
Paardensport Vlaanderen dus bijgevolg geen subsidies krijgt vanuit Sport Vlaanderen, kan je 
toch op extra ondersteuning rekenen van Paardensport Vlaanderen.  
 
We maken graag extra publiciteit voor de sportkampen die jouw club organiseert: je krijgt een 
plaats op onze website, op de pagina ‘Sportkampen van onze clubs’. 
 
Om vermeld te worden moeten de sportkampen van jouw club wel aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Op deze manier belonen we clubs die kwaliteitsvolle sportkampen aanbieden.  

Voorwaarden  

Je moet kunnen aantonen dat de organisatie van jouw sportkampen administratief, 
organisatorisch en sporttechnisch in orde zijn. De sportkampen georganiseerd door jouw club, 
moeten aan deze voorwaarden voldoen om vermeld te kunnen worden op onze website: 

❑ Enkel gediplomeerde lesgevers (minstens VTS-diploma initiator of daarmee 
gelijkgesteld) kunnen lesgeven. Deze kunnen wel bijgestaan worden voor de begeleiding 
tijdens of naast de lessen door iemand die niet gediplomeerd is. 

❑ De lessen moeten steeds doorgaan in een afgesloten piste. Als de lessen buiten 
doorgaan moet de piste omheind zijn.  

❑ De accommodatie waar het sportkamp doorgaat, is gesitueerd in het Nederlands 
taalgebied. 

❑ Je hebt als club ervaring met de doelgroep. Je werkt doorheen het hele jaar met deze 
categorie, en beschikt dan ook over de juiste paarden en de juiste kennis.  

❑ Deelnemers zijn minimum 6 jaar (jaar waarin ze 6 worden). 
❑ Je voorziet gemiddeld 4u paard-gerelateerde activiteiten per dag (vb.: op- en afzadelen, 

voltige, ponygames, verzorging in de stallen,…) Theorieles in een clublokaal hoort hier 
niet bij. 

❑ Je bent verplicht permanent begeleiding te voorzien (door een meerderjarige), van start 
tot einde, ook gedurende (middag)pauzes. 

❑ Er kunnen maximum 12 deelnemers inschrijven per lesgever. 
❑ Het kamp vindt minstens drie opeenvolgende dagen plaats. 
❑ Je hebt als club geen schuld bij Paardensport Vlaanderen. 
❑ Jouw club neemt al minstens 2 jaar op rij deel aan het jeugdsportproject en neemt ook 

deel in het jaar waarin je het kamp organiseert. 
❑ Er moet een EHBO-koffer aanwezig zijn (zie bijlage voor meer info over de inhoud). 
❑ Als je een kamp zou aanbieden inclusief overnachting, beschik je over een 

brandverzekering en een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Voor meer info kan 
je dan terecht bij Toerisme Vlaanderen.  

❑ Er is binnen de club een vast aanspreekpunt met betrekking tot de kampen. 
❑ Er wordt gewerkt met veilig materiaal en het materiaal is in goede staat (hoofdstellen, 

zadels, singels…) 
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Bovenvermelde voorwaarden moet je als club kunnen bewijzen bij controle door 
Paardensport Vlaanderen of tijdens een bezoek aan jullie sportkamp. 

Bij het niet-naleven van de voorwaarden kan Paardensport Vlaanderen de beslissing nemen 
om de club niet langer op te nemen op de pagina ‘Sportkampen van onze clubs’. 

Organisatorische klachten van deelnemers stuurt Paardensport Vlaanderen door naar de 
betrokken club. De organisatie en verantwoordelijkheid blijft in handen van de club. 

Procedure 

1. Organiseer je met jouw club sportkampen, en wil je graag dat we jouw club op onze 
website vermelden? Vul dan de registratielink in om je kandidaat te stellen.  

2. Paardensport Vlaanderen evalueert de aanvraag en houdt je op de hoogte of de 
sportkampen van jouw club al dan niet op de website vermeld kunnen worden.  

3. Aan het einde van het jaar vraagt Paardensport Vlaanderen (per mail) of jouw club de 
vermelding van op de pagina van ‘Sportkampen van onze clubs’ wil verlengen naar het 
volgende jaar toe. Daarbij verklaar je dat de door jouw club georganiseerde sportkampen 
opnieuw aan alle voorwaarden zullen voldoen. 

 
Tip: hou bij het indienen van jouw aanvraag volgende informatie bij de hand 

- Een foto van de binnen- en/of buitenpiste; 
- Het logo van jouw club. 

 

Voldoe je aan al deze voorwaarden en bied je sportkampen met overnachting aan? Dan kom je 
misschien ook in aanmerking om een erkende kampplaats, gesubsidieerd door Sport Vlaanderen 
te worden.  
 

Heb je vragen of wens je meer informatie? 

Contacteer ons via sportkampen@paardensport.vlaanderen ! 

  

https://paardensport.vlaanderen/nl/sportkampen/sportkampen-van-onze-clubs
https://forms.gle/bwsrvcVq37ZhMckT9
mailto:sportkampen@paardensport.vlaanderen
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Bijlage: EHBO-koffer 

Toelichting Sport Vlaanderen 

Als er iemand in nood is, dan ben je verplicht die persoon te helpen. Dat staat zo in het 
strafwetboek. Het toedienen van medicatie valt echter niet onder eerste hulp. Integendeel, het 
is zelfs strafbaar: als er een allergische reactie of nevenwerking optreedt, kan de toediener 
hiervoor burgerrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. Enkel een arts kan en mag een diagnose 
stellen en de gepaste medicatie voorschrijven en toedienen aan een derde. 

De inhoud van de EHBO-koffer wordt het best bepaald in overleg met een arts of apotheker. 
Wettelijk gezien moet er geen medicatie opgenomen worden in de EHBO-koffer, maar je kan er 
wel voor kiezen om er vrij verkrijgbare medicatie zoals pijnstillers of keelpilletjes in op te nemen. 
Volwassenen kunnen immers zichzelf (niet-voorschrift plichtige) medicatie toedienen, 
eventueel met de hulp van de EHBO-verantwoordelijke en de inhoud van de EHBO-koffer.  

Voor minderjarigen gelden veel striktere wetten. Een begeleider moet actie ondernemen 
wanneer een kind hulp nodig heeft, maar hij mag niet zonder toestemming een pijnstiller geven. 
Medicatie geven aan een minderjarige kan enkel als je een voorschrift hebt van een arts of, als 
het gaat over niet-voorschrift plichtige medicijnen, met de schriftelijke toestemming van een 
ouder of voogd. 

Wanneer een minderjarige ziek wordt of een letsel oploopt, contacteer je dus beter een ouder of 
de (huis)arts. In een crisissituatie bel je natuurlijk meteen 112. 
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Wat moet er in je EHBO-koffer zitten? 

VERBANDMATERIAAL EERSTEHULPKOFFER VOOR 
SPORTCLUBS (30 PERS.) 

INDIVIDUELE EERSTEHULPKIT 
(1 PERS.) 

Crêpezwachtel 3 cm x 5 m 3 1 

Crêpezwachtel 5 cm x 5 m 3 1 

Crêpezwachtel 7 cm x 5 m 3 1 

Netverband voor pols en hand 1 rol   

Netverband voor voet, knie en 
arm 

1 rol   

Sporttape 2,5 cm 1   

Sporttape 4 cm 1   

Voorgevormd vingerverband 5 2 

Zelfklevende elastische 
fixatiewindel 4 cm x 4 m 

3 1 

Driehoeksverband steriel 3 1 

Drukverband steriel 7 cm x 10 
cm   

3 1 

Drukverband steriel 12 cm x 14 
cm   

3   
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Gaaskompres steriel 5 cm x 5 
cm 

3 5 

Gaaskompres steriel 10 cm x 10 
cm   

20 5 

Niet-klevend kompres steriel 5 
cm x 5 cm 

20 1 

Niet-klevend kompres steriel 10 
cm x 10 cm 

20 1 

Kleefpleister voor gevoelige 
huid 1,25 cm x 5 m 

1 1 

Kleefpleister voor normale huid 
2,5 cm x 5 m 

2   

Wondpleister rol 6 cm x 1 m 1   

Waterbestendige wondpleister 
in verschillende formaten 
afzonderlijk verpakt 

1 1 

Tweedehuidverbanden 5 1 
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EESTEHULPMATERIAAL EERSTEHULPKOFFER VOOR 
SPORTCLUBS (30 PERS.) 

INDIVIDUELE EERSTEHULPKIT 
(1 PERS.) 

Alcoholgel 1 (100 ml) 1 (50 ml) 

Koelzakje met hoesje (te 
bewaren in diepvries) (of 
ijsblokjes) 

3   

Instant koelzakje met hoesje 2 1 

Schaar met fijne punten 1 1 

Verbandschaar 1   

Splinterpincet 1 1 

Tekentang 1   

Veiligheidsspelden 10 2 

Steriele naalden of 
blarenprikkers en 
naaldcontainer 

10 2 

Isolatiedeken 3 1 

Wegwerphandschoenen vinyl 10 paar 2 paar 

Zakmasker 1   
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ONTSMETTINGSMIDDELEN EERSTEHULPKOFFER VOOR 
SPORTCLUBS (30 PERS.) 

INDIVIDUELE EERSTEHULPKIT 
(1 PERS.) 

Waterig, niet-kleurend 
ontsmettingsmiddel in 
unidoses (15 ml) 

10 stuks 5 stuks 

Ontsmettingsalcohol 100 ml in 
plastic fles 

1   

  

VARIA EERSTEHULPKOFFER VOOR 
SPORTCLUBS (30 PERS.) 

INDIVIDUELE EERSTEHULPKIT 
(1 PERS.) 

Plastic drinkbeker 5   

Handdoek, washandje 1   

Koortsthermometer 1   

Hersluitbare plastic zakjes 3   

   

DOCUMENTEN EERSTEHULPKOFFER VOOR 
SPORTCLUBS (30 PERS.) 

INDIVIDUELE EERSTEHULPKIT 
(1 PERS.) 

Handleiding eerste hulp bij 
sportongevallen 

1   

Lijst met belangrijke 
telefoonnummers 

1   

Lijst met belangrijke 
telefoonnummers 

Variabel   
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