ONSTAAN

WELKOM
Geweldig dat je je hebt aangemeld als
medewerker van een van de kampweken van de
Wegwijzerkampen.
We zijn erg blij met alle medewerkers die zich
ieder jaar weer inzetten voor zoveel kinderen,
tieners en jongeren!
Omdat we het belangrijk vinden dat je een goed
beeld hebt van de organisatie sturen we deze
folder mee. Hierin vind je alle informatie die je
nodig hebt.

De stichting Wegwijzerkampen is ontstaan
in 2014 na een fusie tussen de stichting
Young Eagles Kampen (ook wel: YEKKampen)
en
de
stichting
Wegwijzerkampen. Beide organisaties zijn
in 1993 uit elkaar ontstaan, maar na ruim
20 jaar weer in elkaar opgegaan.
Onze organisatie is sinds 1976 actief in het
organiseren van zomerkampen voor
kinderen en tieners en jongeren. Wat
begon met één kinderkamp in 1976 is
uitgegroeid tot negen kampweken nu.
De stichting Wegwijzerkampen wordt
mede ondersteund door vijf kerken uit de
regio Rotterdam (Capelle aan den IJssel,
Krimpen aan den IJssel, Oud-Beijerland,
Ridderkerk
en
Zwijndrecht).
De
kampdeelnemers en teamleden komen uit
het hele land.
De stichting Wegwijzerkampen heeft
contact met Deputaten Kerkjeugd en
Onderwijs
van
de
Christelijke
Gereformeerde Kerk.

MEDEWERKERS
Je ontvangt bij je inschrijving ook de gedragscode. Hierin vind je uitgewerkt wat we van je verwachten. We zouden
het als volgt willen samenvatten: Van medewerkers verwachten we dat ze een levend geloof hebben in Jezus Christus
en dat ze zich in de voorbereiding en tijdens de kampweek vol enthousiasme en op een verantwoorde manier inzetten
voor de kinderen, tieners en jongeren.

DOEL
Het doel van de Wegwijzerkampen is kinderen, tieners en jongeren te vertellen
over Jezus Christus. Voor sommigen is dit de eerste kennismaking met het
christelijk geloof, terwijl voor anderen het een geloofsverdieping kan
betekenen.
Concreet betekent dit dat er, naast deelnemers met een kerkelijke achtergrond,
in ieder kamp ook een aantal plekken zijn voor vluchtelingen en
kinderen/tieners uit missionaire projecten.
Dit biedt een unieke combinatie van geloofsverdieping en het leren omgaan
met kinderen en jongeren uit andere culturen.

ORGANISATIE
De organisatie wordt ondersteund door het bestuur met daarin afgevaardigden vanuit de vijf betrokken
kerken. De interim voorzitter van het bestuur is Arjan Jacques (bestuur@wegwijzerkampen.nl).
De dagelijkse leiding is in handen van het Management Team. Het MT zorgt ervoor dat aan alle
randvoorwaarden zijn voldaan zodat alle kampweken gehouden kunnen worden.
Binnen het MT zijn de taken als volgt verdeeld:

Coördinator kinderkampen:

Coördinator tiener- en jongerenkampen:

Administratie:

Penningmeester:

Directeur:

Gerben Mak (gerben@wegwijzerkampen.nl)
Jonathan Louwerse (jonathan@wegwijzerkampen.nl)
Irene van Vliet (administratie@wegwijzerkampen.nl)
Ada Hagoort (betaling@wegwijzerkampen.nl)
Art de Jonge (art@wegwijzerkampen.nl)

