
Stad Gent helpt deze zomer 55
jeugdverenigingen met kampvervoer

Elke zomer voelen duizenden Gentse kinderen en jongeren het kriebelen: hun
zomerkamp komt dichterbij. De leiding start met de voorbereidingen, kinderen
maken hun rugzak, de kookploeg zoekt recepten, en dan kan de groep vertrekken.
Dankzij het kampvervoer van de Stad Gent raakt alle materiaal ook veilig op de
juiste bestemming.

Een kamp organiseren leidt tot de nodige logistieke uitdagingen: er moet immers heel
wat materiaal mee op kamp. De Stad Gent ondersteunt de jeugdverenigingen daarin met
georganiseerd kampvervoer. Zo raken dit jaar onder meer 2.600 sjorbalken op 75
bestemmingen van 55 gelukkige, Gentse jeugdverenigingen.



'Op kamp gaan is voor veel kinderen en jeugdverenigingen het topmoment van het
werkingsjaar. Maar er komt veel bij kijken. De Stad Gent helpt het jeugdwerk
daarom graag een handje met het georganiseerd kampvervoer. Zo steken we mee
de handen uit de mouwen voor een onvergetelijke zomer.'

— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Kampvervoer

De jaarlijkse kostprijs voor het organiseren van kampvervoer voor het Gentse jeugdwerk
is ongeveer 160.000 euro. De Stad Gent neemt daarvan ongeveer 95% voor haar
rekening, het jeugdwerk betaalt de rest. Een gemiddelde rit kostte in 2016 978 euro.

Elke afdeling van een erkende, Gentse jeugdvereniging kan een keer per jaar
kampvervoer aanvragen. De jeugdvereniging betaalt 1 euro per m³ voor het transport, de
Stad Gent past de rest bij.

Dankzij de flexibele inzet van verschillende types vrachtwagens, kunnen de kosten voor
de jeugdvereniging beperkt worden en wordt er ook niet nodeloos lucht vervoerd.
Jeugdverenigingen kunnen kampvervoer aanvragen tijdens de paas-, zomer- of
kerstvakantie.

De Stad Gent werkt voor het kampvervoer samen met de firma Vervaet uit Aalter.

http://persruimte.stad.gent/images/253556
https://stad.gent/jongeren/producten/kampvervoer-voor-erkende-gentse-jeugdverenigingen


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Informatie
Ine Van Nuffel, medewerker Jeugddienst, gsm 0472 34 47 62, e-mail
ine.vannuffel@stad.gent
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