VOORWOORD
Welkom op Exact 2022. Eindelijk weer na
twee jaar Covid. Dit jaar kamperen we met 24
deelnemende groepen. Om van exact een geslaagd kamp te maken zullen we ons allemaal
aan enkele afspraken moeten houden. Alle afspraken en taken staan vermeld in dit boekje.
De doelstelling van Exact is als volgt:

“ExAct staat voor Explorer Activiteit, een interregionaal kamp voor alle explorers uit de regio
Groningen, Drenthe en Friesland! ExAct is een
kamp voor en door explorers, dit houdt in dat
de invulling van het kamp volledig in handen
ligt van de jeugdleden. Een belangrijk doel van
ExAct is kennismaken, waardoor Poolkamp,
HIT en NPK veel gezelliger worden.”
Wij hebben er ontzettend veel zin in en hopen
dat jullie dat ook hebben!

Het Exact team,
Ryanne, Marcel en Rene

ALGEMENE INFORMATIE
ExAct staat voor Explorer Activiteit, een interregionaal kamp voor alle explorers uit de regio Groningen, Drenthe en Friesland! ExAct is een kamp voor
en door explorers, dit houdt in dat de invulling van
het kamp volledig in handen ligt van de jeugdleden.
Een belangrijk doel van ExAct is kennismaken, waardoor Poolkamp, HIT en NPK veel gezelliger worden.

AANMELDEN
Iedere groep dient zich voor vrijdag 20:30 uur
aangemeld te hebben bij de organisatie van Exact
in de centrale tent. Bij het aanmelden ontvangen de
groepen alle benodigde informatie, de naamlintjes
en de 18+ bandjes.

AFMELDEN
Uiterlijk 16:00 uur op zondag dient elke groep het
terrein te hebben verlaten. Voorafgaand aan het verlaten van het terrein dient de groep zich af te melden
bij de organisatie van Exact, waarna de slaapplaats
op afval zal worden gecontroleerd.

AFVAL
De afvalcontainer staat naast het stafhuisje van het
labelterrein. De deelnemende groepen zijn zelf verantwoordelijk om het afval naar de container te
brengen.

Op de zondag, bij het afbreken van de slaaptenten is
elke groep zelf verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van de slaapplaats.

,
AUTO S
Zowel het slaapterrein als het activiteitenterrein
zijn volledig autovrij voor de deelnemers van exact.
Bij de ingang van de toegangsweg naar het terrein
zijn parkeerplaatsen waar de auto’s gedurende het
weekend geparkeerd kunnen worden. Mochten er
gedurende het kamp rijbewegingen noodzakelijk
zijn, voor bijvoorbeeld het in- en/of uitladen van materiaal, dan dient dit vooraf met de organisatie van
exact overlegd te worden.

BARKAARTEN
Barkaarten kunnen gedurende het kamp gekocht
worden bij de organisatie van exact. Een barkaart
kost €5,- en kan alleen gekocht worden door de
begeleiding van de betreffende groep.

BBQ
Op de zaterdagavond, vanaf 18:00 uur zal er een
gezamenlijke barbecue plaatsvinden in en rondom
de centrale tent. Iedere groep is zelf verantwoordelijk
voor haar eigen kookgerei. Vlees, stokbrood, salades
etc. zal door de organisatie van exact worden geregeld! Met vegetariërs en/of andere dieetwensen is
rekening gehouden.

BEGELEIDING OVERLEG
Iedere dag vindt er een overleg tussen de begeleiding en de organisatie van Exact plaats, waarbinnen
het programma en belangrijke afspraken worden
besproken. Tijdens het overleg wordt verwacht dat
van iedere groep ten minste één begeleiding aanwezig is. De overleggen vinden plaats op:
Vrijdag: 		
20:30 uur
Zaterdag:
10:45 uur
Zondag:
13:45 uur

EHBO
Iedere groep verzorgt tijdens Exact haar eigen
EHBO volgens de richtlijnen van Scouting Nederland. Daarnaast is er in de centrale tent ten alle tijden EHBO aanwezig. Mochten er spoedeisende
incidenten plaatsvinden bel dan direct 112 en neem
daarna direct contact op met een van de organisatieleden van exact.

GEVONDEN VOORWERPEN
Gevonden voorwerpen kunnen tijdens het kamp afgegeven worden bij de organisatie van Exact.
Tijdens de sluiting worden de gevonden voorwerpen getoond, waarna ze door de rechtmatige eigenaar afgehaald kunnen worden.
Voorwerpen die niet worden afgehaald zullen in de
week na exact op de website (www.exactkamp.nl)
worden getoond,

waarna ze nog maximaal 3 maanden zullen worden
bewaard.

KAMPVUUR
Het stoken van een kampvuur is alleen toegestaan
in de vuurbak nabij de centrale tent. Tijdens het stoken van het kampvuur moet de veiligheid van jezelf en die van de anderen in acht worden genomen. Zorg dus voor voldoende blusmiddelen binnen
handbereik van het kampvuur. Het kampvuur moet
ten alle tijden onder toezicht blijven.

KOFFIE EN THEE
Tijdens de openingstijden van de centrale tent staat
er (bijna) altijd koffie en thee klaar voor alle deelnemers. Tijdens het feest, vanaf 22:00 uur, zal er geen
koffie en thee meer geschonken worden.

NACHTELIJKE STILTE
Iedere nacht sluit de centrale tent om 01:00 uur,
waarna er nog gelegenheid is om bij het kampvuur
te zitten. Vanaf 00:00 uur geldt er een nachtelijke
stilte op het slaapterrein en vanaf 02:00 uur geldt er
een nachtelijke stilte op het gehele terrein.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE TENT
De centrale tent is open op de volgende tijden:
Vrijdag:
19:00 uur tot 01:00 uur
Zaterdag:
09:00 uur tot 01:00 uur
Zondag:
10:00 uur tot 15:00 uur

OPENING
De opening van Exact vindt plaats op vrijdag. Hierbij zijn alle deelnemende groepen en de organisatie van Exact aanwezig. Bij de opening wordt de
vlag gehesen en de explorerwet (zie verderop in dit
boekje) voorgelezen. Voor het hijsen van de vlag
en het lezen van de explorerwet wordt een groep
aangewezen door de organisatie van Exact. De
opening zal plaatsvinden in volledig uniform.

ONTBIJT EN LUNCH
Iedere dag zal er gezamenlijk ontbeten en geluncht
worden in de centrale tent. Iedere groep dient haar
eigen ontbijt en lunch mee te nemen. Na afloop
van de Hike zal er warme chocolademelk worden
geserveerd door de organisatie van Exact.

SLAAPTERREIN
Iedere groep dient haar slaaptenten op het slaapterrein van Exact neer te zetten. De locatie van de
tent is naar eigen inzien, er zal dus geen slaapplek
aangewezen worden. Houdt op het slaapterrein rekening met de nachtrust van je medekampeerders.

SLUITING
Bij de sluiting van Exact op zondagmiddag wordt
de vlag gestreken. De vlag wordt gestreken door
dezelfde groep als die bij de opening de vlag heeft

gehesen.

Voorafgaand aan het officiële gedeelte van de sluiting vindt de eventuele prijsuitreiking van de diverse
programmaonderdelen plaats. Na het officiële gedeelte van de sluiting worden de gevonden voorwerpen uitgedeeld en zal er gezamenlijk gecontroleerd worden op zwerfvuil.

TOILETGEBOUW
Op het kampterrein in Dwingeloo is een toiletgebouw aanwezig, welke dag en nacht geopend is.
Groepen zijn zelf verantwoordelijk voor toiletpapier.

Aankomst deelnemers, opbouwen slaapter rein
Iedere groep dient zich aangemeld te hebben
Bijeenkomst begeleiding en stafleden
Centrale opening
Tijger sluip spel
georganiseerd door Schulte Groep Diever
22:00 Feest
01:00 Sluiting feesttent

19.00
20:30
20:30
21:00
21:15

09:30 Gezamenlijk ontbijt
10:45 Bijeenkomst begeleiding en stafleden
11:00 Crazy 88
17:30 Iedere groep dient terug te zijn van het programa
onderdeel
18:00 Gezamenlijke BBQ
21:00 Beren
georganiseerd door De Havik
22:00 Thema feest : Maffia
01:00 Sluiting feesttent

11:00 Gezamenlijke brunch
12:00 Spel met de grote bal
georganiseerd door De Woudlopers Borger
13:45 Bijeenkomst begeleiding en stafleden
14:00 Centrale sluiting
14:15 Vanaf dit tijdstip mag elke groep afbreken
16:00 iedere groep dient het ter rein te hebben verlaten

REGELS VAN EXACT
- Alle deelnemers van exact zijn lid van Scouting
Nederland. Overige deelnemers mogen alleen
na overleg met de organisatie van Exact toegelaten worden.
- Het verlaten van het terrein tijdens programma
onderdelen is voor leden van de deelnemende
groepen niet toegestaan.
- We houden ons aan de regels die gelden voor
het gebruik van het kampterrein. Informatie hierover vindt je op https://dwingeloo.scouting.nl
- Het gebruik van alcoholische dranken is alleen
toegestaan voor de begeleiding van de deelnemende groepen.
- Het gebruik van drugs en/of andere verdovende
middelen is op het gehele terrein verboden.
- Van elke groep is er minimaal één begeleiding
nuchter gedurende de dag/nacht.
- Iedere groep dient de regels m.b.t. de nachtelijke
stilte te hanteren.
- Roken is in de centrale tent niet toegestaan,
buiten de tent zijn speciale rookplekken ingericht.
- Het afsteken van vuurwerk is verboden.
Bij het niet hanteren van bovenstaande regels, kan
de organisatie van exact genoodzaakt zijn de overtredende groep van het exact terrein te moeten verwijderen.

ASSORTIMENT BAR
Tijdens de openingstijden kun je naar de tent komen
voor wat te drinken of een lekkere tosti. Het volledige assortiment van de bar is hieronder weergeven.

Col a
Sinas
Cassi s
7-up
Ice te a
Bier 0.0
radler 0.0
Bier
Wijn

Tost i

CORVEE
Alle corveetaken op exact zijn verdeeld over de aanwezige groepen, zoals te zien in het hiernaast afgebeelde rooster. Iedere groep is zelf verantwoordelijk
voor het uitvoeren en tijdig aanwezig zijn van haar
corveetaak. Schoonmaakmiddelen, vuilniszakken
etc. zijn bij de centrale tent af te halen. Na de centrale sluiting zullen we met z’n allen het centrale
terrein opruimen. Met het afbreken van de tenten
en het verlaten van het terrein kan dus hierna pas
worden begonnen.

CORVEEROOSTER ZATERDAG
9.00 uur 		
Scouting Stadskanaal RA335
Opruimen centrale tent en kampvuurplaats
9.00 uur		
Scouting Stadskanaal SA427 +
			
Van Swieten Vledder
Opruimen slaapterrein
9.00 uur		
Drostengroep Scouting Coevorden
Schoonmaken WC’s
10.15 uur		
Scouting Vries
Opruimen centrale tent
10.15 uur		
De Jutters
Schoonmaken WC’s

17.30 uur		
De Zwervers Assen
Schoonmaken WC’s
20.00 uur
BA-OW + Struners Stedum
Schoonmaken WC’s
20.15 uur		
St. Pancratius Maria Immaculata Erica
Opruimen BBQ terrein en Centrale tent

CORVEEROOSTER ZONDAG
10.00 uur
Scoutinggroep de trekvogels
Opruimen centrale tent en kampvuurplaats
10.00 uur		
Look-Wide
Schoonmaken WC’s
11.30 uur		
Scouting hoogeveen RSA322
Schoonmaken WC’s
11.30 uur		
Vinchem
Opruimen centrale tent
13.30 uur		
Trappers Hoogezand
Schoonmaken WC’s
13.30 uur		
Phoenix Mensinghe Roden
Opruimen kampvuurbak
13.30 uur		
Zwervers Groningen
Afbreken vlaggenmast en afzetlint slaapterrein

DEELNEMENDE GROEPEN

CONTACTGEGEVENS TERREIN

SA427 Sherpa’s Scouting Stadskanaal
Vinchem
Johannes post groep
De Jutters
BA-OW RSA671
Phoenix -Mensinghe Roden
De Havik
Scouting vries
De Zwervers Assen
Scouting hoogeveen
Drostengroep Scouting Coevorden
Scouting Nienoord RSA711
Zwervers Groningen
Rangers Zuidlaren
RA335 Rowans Scouting Stadskanaal
St. Pancratius/Maria Immaculata Erica
St. George
De Woudlopers Borger
Schulte Groep Diever
Trappers Hoogezand
Look-Wide
Struners Stedum
Van Swieten Vledder
Scoutinggroep de trekvogels

Scouting Labelterrein Dwingeloo
Anserpad 6
7991 SC Dwingeloo

CONTACTGEGEVENS ORGANISATIE
Ryanne Wit		

+31 6 11 33 07 18

Marcel Ensing		

+31 6 57 53 87 73

Rene Tamminga		

+31 6 34 54 69 41

ALGEMENE CONTACTINFORMATIE
Email:
info@exactkamp.nl
Website: www.exactkamp.nl

HANDIGE INFORMATIE
Openingstijden kringloop de Siepel

Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Openingstijden ‘t Hof van Dwingeloo

Zaterdag 12.00 tot 22.00 uur

BELEIDSVERKLARING
VOOR EXPLORERS

ADVERTENTIERUIMTE

Ik als Explorer ben bereid om samen met anderen
de wereld om mij heen te ontdekken en deze meer
leefbaar te maken. Met de inzet van mijn mogelijkheden en met eerbied voor alles wat leeft wil ik de
kansen die ik krijg benutten. Ik probeer zo goed
mogelijk om te gaan met de middelen die mij ter
beschikking staan. Ik respecteer mijzelf en anderen.

“Mijn leven was futloos.
Maar sinds de koffers van
huurkringloopkoffer.nl
kijk ik weer vollop vooruit”

HUURKRINGLOOPKOFFER.NL

