Evaluatie Kampvergadering en
Planning bespreking
Zondag, 24 september 2017, 14u30
de Gryspeerstraat 92, Deurne

Opening in gebed door Mathias van Ginneken
Aanwezig: Luk Brazle, Paul Brazle, Sue Foster, Mathias van Ginneken, Scott Raab
(afgemeld: Robin Huyghebaert, Stef Bardoel, Sheritha Farray, fam. Bolaños)
1. Een korte evaluatie van de zomerweken 2017 aan de hand van de Evaluatieformulier
Jkamp Romeinen Mathias van Ginneken
Totaal aanwezigen: 18 waarvan 15 kampeerders. Totaal overschot: ±800 euro
Bijzonderheden: Zonder vervoer is het moeilijk om uitstapjes en dagelijkse boodschappen
te regelen. Er werd wel bij het vormen van een team gezocht naar mogelijkheden, maar
door omstandigheden is dit weggevallen en was er maar 1 auto.
Door deze omstandigheden er minder kosten gemaakt werden (kleinere uitstap).
Jongeren vonden lessen rond Romeinen fijn – een hele boek kunnen behandelen in de
week. Ieder werd aangemoedigd om het boek te lezen.
Bkamp Wie is God
Scott Raab
Totaal aanwezigen: 20 waarvan 13 kampeerders. Totaal overschot: 497,63 euro waarvan
345 euro voor de vzw kosten.
Bijzonderheden: Kleinere team. Twee nieuwe kamerleiders (Inés Bolaños en Jelmer
Bardoel) was fijn, maar hier moest aandacht aan besteed worden. Geen assistentleider of
lesgever (Scott was leider en lesgever). Met twee kinderen die bijzondere aandacht nodig
hadden was het beter geweest om zeker nog een leider te hebben. Shirley Raab was
aanwezig om op één kind te letten, maar was minder inzetbaar tijdens deze week.
Hier was er ook weinig vervoer, dus geen mogelijkheid voor uitstap. Er waren twee auto’s,
maar dit laat alleen 8 kampeerders toe.
Tkamp De Wet van Mozes
Scott Raab en Stef Bardoel (assistent)
Totaal aanwezigen: 17 waarvan 10 kampeerders. Totaal overschot: 328,59 euro waarvan
262,79 euro voor vzw kosten.
Bijzonderheden: Een hechte team: Gijs Bardoel bracht de lessen, Sheritha Farray was
kamerleidster en Levi Cosijns kamerleider. Shirley Raab en Michelle van de Bos waren in de
keuken. Toch belangrijk dat kampleider (en assistent) de leiding goed in het oog houdt over
de kamers en problemen (in dit geval clique-vorming) vroegtijdig aanpakken.
Hier was vervoer ook een probleem, maar omdat Nadine Blaakmeer en een vriendin twee
dagen kwamen, met twee auto’s, hadden we genoeg om uitstappen te maken.
Vanwege een misser met verkeerde vuilniszakken en een verandering van dag voor de
blauwe zakken bleef Tkamp met vuilniszakken zitten van 3 weken. Misschien een idee om
nog wat zwarte tonnen te kopen of de generatorkot om te bouwen tot vuilnis container.
Gkamp Verhalen uit het OT
Paul Brazle
Gemiddeld 30 bezoekers elke dag met hoogtepunt van 43 op een dag (39 volwassenen en
4 kinderen). Een overschot (buiten vzw kosten) van 56 euro.
Bijzonderheden: Opnieuw moeilijk om inschrijvingen te regelen, maar we willen de
incidentele bezoekers toch niet ontmoedigen. Vorig jaar (2016) werd een regel besproken:
Max voor gezin vooraf ingeschreven is 180 euro. Niet ingeschreven of na datum is
max voor gezin 200 euro. Op deze manier mensen aanmoedigen om in te schrijven
Het einde van de week gekoppeld aan Familiedag blijft een probleem. Mensen die niet
blijven willen weg en veel werk voor de zaterdag dat normaal door alle kampeerders gedaan
zou worden, valt op de mensen die blijven voor de zaterdag. We verplaatsen Familiedag
naar een andere dag (in september) en zaterdag wordt gewoon het einde van Gezinskamp,
zoals alle andere zaterdagen.
Familiedag
12/08
Antwerpen
Een samenvatting van de lessen van de week, zang en gemeenschap
Vraag: Familiedag op een andere dag houden ipv op het einde van Gezinskamp?
Er wordt besloten om Familiedag los te koppelen van Gezinskamp. In 2018 zal dit een
speciale Opendeurendag worden voor de renovatie die plaats heeft gehad. Maar we
houden de Familiedag in september in plaats van het einde van Gezinskamp.
Nieuwe Familiedag in 2018: 15 september 2018. Deze keer wordt dit door de
organisatie van ABK geregeld (Scott en anderen).

2. Een overzicht van de werken die gerealiseerd zijn en de werken die nog gepland zijn.
Luk houdt dit bij op: http://gemeentevanchristus.wixsite.com/abkterreinplanning.
In 2017 werd het kamp goed onderhouden tijdens verschillende werkdagen. Er is ook een afbraakdag
geweest om het dak van het slaapgebouw te slopen en het vertrek klaar te maken voor renovatie.
In september zijn de renovatiewerken op het slaapgebouw begonnen. Simone Meulemeester, die geijverd
heeft om dit te realiseren, is kort hierna overleden, maar de werken kunnen nog voortgezet worden. Zie de
blog (link hierboven) voor meer informatie. De werken zullen pas in februari 2018 klaar zijn (of later) en
verhinderen dat andere activiteiten op kamp georganiseerd kunnen worden.
De keuken renovatie moet normaal gezien in het voorjaar van 2018 kunnen gebeuren. Zo kunnen we met
een geheel vernieuwde kamp de zomer kampweken in.
Er is een onderhoudskamp gepland voor 4 november om bladeren te verwijderen, oprit en terrein te
onderhouden.
3. De planning voor 2017-2018 bespreken:
KAMP
DATUM
THEMA
Winterkamp 2017
29-31 dec.
2018
Werkkamp 2018
Jongerenkamp
Benjaminen
Tienerkamp
Gezinskamp
Familiedag 2018
Herfstkamp 2018

10-12 mei
14-21 juli
21-28 juli
28 juli – 4 aug
5-11 augustus
15 september
26-28 oktober

Jakobus
Genesis
Matt. 5-7
Gebed en Leven
???

KAMPLEIDER
Scott vraagt de jeugd van Eindhoven om
dit te organiseren in Eindhoven
Luk Brazle
Robin H. met Gijs Bardoel assistent
Luk Brazle met team
Pieter Good met Daniel Good assistent?
Daniel Boonaerts met Pieter V. en René?
Scott Raab en ABK
???

Luk maakt een poster en een flyer voor de zomerkampweken 2018.
4. Een bespreking van hoe we ABK systematisch kunnen financiëren zodat we grotere projecten kunnen
realiseren. Welke mogelijkheden zijn er?
We hebben in 2016-2017 de mogelijkheid gehad om verschillende methodes / manieren te onderzoeken. Dit
is gedaan dmv een enquete, maar hier krijgen we niet genoeg informatie van een breed genoeg publiek. Wel
zijn we het er mee over eens dat we meerdere manieren mogelijk moeten maken. Sommigen willen
individueel helpen, anderen als gemeente en meer.
Er is bv gesproken over hoe we de ‘Donate’ knop oip de website kunnen aanpassen zodat mensen gestuurd
worden om te kiezen voor bepaalde projecten (ze moeten dan kiezen waar hun geld naartoe gaat, met de
mogelijkheid nog over om een ‘algemene’ gift te geven).
We moeten de mogelijkheid aanbieden voor mensen die maandelijks willen steunen, maar ook voor zij die
eenmalig willen geven of jaarlijks. Men moet ook duidelijkheid hebben over waar het geld voor wordt
gebruikt.
Het is belangrijk dat we onze doelstellingen nog eens duidelijk maken. We zijn bezig om het geestelijk leven,
welzijn en groei van de jongeren en volwassenen in de gemeente te bevorderen. Die doelstellingen mogen
we ook noemen: dat we 20 kampeerders krijgen op Benjaminenkamp, bijvoorbeeld. Dat we 100 uur willen
wijden aan het bevorderen van Bijbelkennis en praktische toepassing.
Er is besloten om iemand te vinden die zich geroepen voelt om deze kant van ABK te trekken. Paul
Brazle zal zich hierin verdiepen en enkele mensen benaderen.
Afsluiten in gebed door Paul Brazle
ACTIEPUNTEN
Luk Brazle
- leidt onderhoudskamp november 2017
– leidt werkkamp 2018
- leidt Benjaminenkamp 2018
- houd allen op de hoogte van werkzaamheden op kamp
Paul Brazle
- zoekt iemand om fondsenwerving voor ABK te leiden
Robin Huyghebaert
- leidt Jongerenkamp 2018
– onderhoudt website
Scott Raab
- benadert jongeren Eindhoven voor Winterkamp 2017 in Eindhoven
– vraagt Daniel Boonaerts over Gezinskamp 2018
– vraagt Pieter Good over Tienerkamp 2018
- organiseert en begeleidt algemene kampvergadering 28 januari 2018

