
 

 
Verantwoordelijkheden/taken deelnemers  
 

1. Reisleiding 
2. Kinderwerk  
3. Tienerwerk  
4. Moeder werk  
5. Bouw  
6. Serious Business 
7. Muziek 
8. Reisverslagen 
9. Voetballen 
10. Financiën tijdens de reis 

 
 

Verantwoordelijke/taak beschrijving: 
Hierboven een mogelijke invulling in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. In 
aparte bestandjes worden deze taken/verantwoordelijkheden beschreven (zie mapje: taken 
en verantwoordelijkheden apart beschreven). 
 
Afhankelijk van de gaven en talenten van de deelnemers kiezen de coaches één of meerdere 
deelnemers die zij verantwoordelijk maken voor één van de genoemde taken. De coaches 
kunnen er voor kiezen om deze taken te verdelen over meerdere deelnemers en/of zelf 
hierin meer te doen. 
 
Op het aanmeldformulier geven de deelnemers aan welke taak zij denken dat bij hen past en 
waarom zij dit zo vinden.  Dit kunnen de coaches gebruiken bij de verdeling. 
 
Als je ergens de verantwoordelijkheid voor neemt, wil dat niet zeggen dat je automatisch 
alles zelf moet doen. Zorg ervoor dat, als je taken uitbesteedt, je het overzicht houdt en 
weet of taken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 
  



 

Ad 1: Reisleiding (RL) 

 
Per reis wordt door de coaches gekeken of zij met reisleiding willen werken en wat de taken 
worden van de reisleiding.  
 
Vooraf:  
o Afstemmen van taken, gebaseerd op de gaven en talenten van de reisleiding. 
o Samen met coaches het programma/weekschema verder invullen (overleg over o.a. de 

band, gasten, het aantal keren SB, etc). Een deel van het programma ligt al vast 
o Bedenken of het leuk/ goed  is om iets te doen met een buddy-systeem. Hoe hou je in 

de gaten of het goed gaat met iedereen. Eventueel in overleg met coaches 
o Vragen hoe het met de andere deelnemers gaat en of zij hulp nodig hebben bij hun e.d. 

(inhoudelijk is de verantwoordelijkheid van de coaches).  
o Verder is het de bedoeling dat de reisleiding helpt bij de invulling van het weekend en 

evt. van andere groepsbijeenkomsten 
 
Overige taken voor de reisleiding:  
o Schoonmaakrooster maken (gezamenlijke kamer, bus. douche/toilet indien er geen 

schoonmaakster is) 
o Bus-indeling maken 
o Overige (kleine regeldingen, winkelbezoek, zwemmen,etc.).  
o Nog andere ideeën? Denk creatief. Overleg met de coaches hierover. 
 
Tijdens de reis: 
o Goede voorbeeld geven. 
o Mogelijke taken voor onderweg (afspreken met coaches):  

- Overzicht over (vertrek- en reis-)tijden en personen: Bij vertrek de leiding pakken 
en zorgen dat er gebeden wordt en iedereen in de bus zit op tijdstip dat we willen 
vertrekken (check paspoorten) 

o Mogelijke taken in Oekraïne (afspreken met coaches):   
- Planning van de dag/week. Dagschema maken en dit meedelen aan de groep 

(eerst kortsluiten met coaches). 
- Zorgen dat alles volgens programma verloopt. 
- Overzicht hoe laat ontbijten/lunchen/dineren. 
- Verdeling deelnemers over kinder- en bouwwerk. Zorg dat je op tijd weet hoeveel 

je waarvoor nodig hebt, overleg dit met de kinderwerkers, bouwers, etc. Pak een 
vast tijdstip hiervoor (bijvoorbeeld eind van de lunch) 

- Regelmatig overleg met coaches 



 

 Ad 2: Kinderwerk 

 

Tijden kinderwerk: 

- 09.15 uur – 10.15 uur: kinderen van 3 a 4 jaar t/m 7 jaar (ongeveer 35 - 40 kinderen) 

- 10.30 uur – 12.00 uur: kinderen van 8 jaar t/m 12 jaar (ongeveer 30 – 35 kinderen) 

- 14:00 uur – 16:00 uur: eventueel buitenspelen 

Thema’s kinderwerk 

In overleg met de kinderwerkster in Oekraïne krijgen we thema’s/bijbelgedeeltes  voor het 

kinderwerkprogramma. Aan de hand van deze thema’s is het de bedoeling dat wij in 

Nederland alles voorbereiden (behalve het verhaal en de handpop Fiona, dat werkt Viki uit) 

Opzet programma 

Voor de ochtend is er voor beide groepen hetzelfde programma. Let hierbij wel op dat de 

kinderen in de eerste groep minder kunnen en nog sneller hun aandacht kwijt zijn.  

Voor de middag kun je afspreken dat 2 deelnemers tijdens het tienerwerk met de kinderen 

buiten gaan spelen. Bij het tienerwerk heb je nl. minder hulp nodig en hierdoor kunnen er 

een aantal naar buiten.  

Opzet ochtendprogramma 

1. Gebed  
2. regels doornemen 
3. Zingen 
4. Fiona de handpop door Viki 
5. Bijbelverhaal of tekst  
6. Proefje/experiment/film/drama/spel 
7. Iets drinken en een koekje/fruit/yoghurt/ijsje of id.  
8. Knutselwerkje of spelactiviteit 
9. Buitenspelen of binnen een spel als nog tijd voor is 

 

Bij het buitenspelen moet je wel goed bedenken wat je wilt gaan doen. De kinderen houden 

van klieren en als je niet een bepaalde activiteit hebt, gaat dat ook gebeuren. Balspellen zijn 

niet echt geschikt binnen het hek, dat kun je beter erbuiten doen.  



 

Voorbereiding:  

1. De coaches vragen wie het leuk vindt om mee te helpen in de voorbereiding van het 
kinderwerk. 

2. De voorbereiding voor de zomerreizen wordt in zijn geheel gedaan i.s.m iemand van sEB 
die hoofdverantwoordelijke voor het kinderwerk is. Zij zal starten met de 
kinderwerkverantwoordelijken van alle groepen door samen alles door te spreken en uit 
te leggen wat er van de kinderwerkverantwoordelijken wordt verwacht.  

3. Daarna ga je kijken hoe je invulling kunt geven aan het kinderwerk samen met de 
hoofdverantwoordelijke  

4. Door deze hoofverantwoordelijke zal de uitwerking in de gaten gehouden worden zodat 
er meer samenhang in de verhaallijn en de werkjes is en de beide groepen niet dezelfde 
uitwerkingen krijgen.  

5. Het voorbereiden van de werkjes (knipwerk etc) en bijv toneelstukjes wordt in je eigen 
groep gedaan met alle deelnemers. Soms is het handig om hier een extra bijeenkomst 
voor te plannen. 

6. Het kinderwerk dient begin maart voor de voorjaarsreis en in mei voor de zomerreizen 
klaar te zijn, zodat alle spullen op transport kunnen naar Boedapest. 

 

Tijdens de reis: 
1. Zorg dat de kinderwerkers van die dag weten wat de regels zijn. Bespreek het 

programma  door met de kinderwerkers en verdeel de taken.  
2. Zorg dat iedereen zijn eigen taak uitvoert en zorg dat je overzicht hebt over het verloop 

van het programma (tijd en acties afstemmen) of maak iemand (per dag) 
verantwoordelijk hiervoor (hoofdverantwoordelijke, die dan ook aanspreekpersoon van 
Viki is) 

3. Zorg dat degene die ’s middags verantwoordelijk zijn voor het buitenspelen, weten wat 
ze kunnen doen.  

 
  



 

Ad 3: Tienerwerk 
 
Tijden tienerwerk: 

Elke dag door de week is er tienerwerk ’s middags van 14.00 – 16.00 uur. Behalve de laatste 

vrijdagmiddag, want dan eten we met iedereen soep in het dorp en vervalt het tienerwerk 

 

Thema’s tienerwerk 

In overleg met de Viki (kinder-/tienerwerkster) in Oekraïne krijgen we 

thema’s/bijbelgedeelten  voor het Tienerwerkprogramma.  

 

Tijdens het tienerwerk oefent Viki altijd 1 lied erg goed, zodat de tieners hiermee kunnen 

optreden voor hun moeders. Dit gebeurd de 2e woensdag tijdens het moederwerk. 

Je krijgt als tienerwerk verantwoordelijken nog te horen over welk lied dit gaat. Mocht je hier 

een mooi idee bij hebben, dan kunnen we dit met Viki overleggen. Stel een lief gaat over het 

licht, dan zou je aan kaarsjes of lampjes kunnen denken. 

 

Opzet programma: 

 

Tienerwerk is redelijk veel werk!! Zorg dus evt. dat je de taken goed verdeeld en alle 

deelnemers inschakelt: 

 

1. Gebed 

2. Zingen 

3. Bijbelverhaal  

4. Proefje/experiment/film/drama/spel 

5. Iets te drinken en wat lekkers als een koekje/fruit/yoghurt/ijsje of id.  

6. Knutselwerk of spelactiviteit 

 

 
  



 

 
 
 
Voorbereiding:  
1. De coaches vragen wie het leuk vindt om mee te helpen in de voorbereiding van het 

tienerwerk. 
2. De voorbereiding voor de zomerreizen wordt in zijn geheel gedaan i.s.m iemand van sEB 

die hoofdverantwoordelijke voor het tienerwerk is. Zij zal starten met de 
tienerwerkverantwoordelijken van alle groepen door samen alles door te spreken en uit 
te leggen wat er van de tienerwerkverantwoordelijken wordt verwacht.  

3. Daarna ga je kijken hoe je invulling kunt geven aan het tienerwerk samen met de 
hoofdverantwoordelijke  

4. Door deze hoofverantwoordelijke zal de uitwerking in de gaten gehouden worden zodat 
er meer samenhang in de verhaallijn en de werkjes is en de beide groepen niet dezelfde 
uitwerkingen krijgen.  

5. Het voorbereiden van de werkjes (knipwerk etc) en bijv toneelstukjes wordt in je eigen 
groep gedaan met alle deelnemers. Soms is het handig om hier een extra bijeenkomst 
voor te plannen. 

6. Het tienerwerk dient begin maart voor de voorjaarsreis en in mei voor de zomerreizen 
klaar te zijn, zodat alle spullen op transport kunnen naar Boedapest. 

 
Tijdens de reis: 
1. Bespreek het programma  door met de tienerwerkers van die dag en verdeel de taken 
2. Zorg dat iedereen zijn eigen taak uitvoert en zorg dat je overzicht hebt over het verloop 

van het programma (tijd en acties afstemmen) of maak iemand (per dag) 
verantwoordelijk hiervoor (hoofdverantwoordelijke, die dan ook aanspreekpersoon van 
Viki is) 

  



 

 Ad 4: Moederprogramma 
 
Tijden Moederwerk: 
 
In Oekraïne zullen we op elke woensdag na het tienerwerk een moederprogramma hebben. 
Dit duurt ongeveer 16.15 tot een uur of 17.45 uur. 

Thema’s moederwerk 

In overleg met de werkster (Viki) in Oekraïne krijgen we thema’s/bijbelgedeelten  voor het 

moederprogramma. Bij deze thema’s is het de bedoeling dat er een programma wordt 

gemaakt. 

De bedoeling van het moederprogramma is om hen iets van Gods liefde te laten zien. Dit 

houdt in dat zij door middel van het thema iets over Gods Liefde horen en we hopen dat zij 

door ons heen Gods Liefde mogen zien voelen. Daarnaast  willen we hen laten voelen dat ze 

van waarde zijn. In het kamp zijn zij juist het minst belangrijk. Dit willen we doen door voor 

hen een leuk/mooi programma neer te zetten en hen lekker te verwennen met o.a. lekkere 

dingen. 

Tijdens de 2e keer moederwerk zullen de tieners aan het begin optreden met het lied dat ze 

hebben geleerd tijdens de reis. 

Opzet programma: 
 

1. Iets te drinken en veel lekkers als koekjes/chocola/fruit of id.  
2. Gebed  
3. Zingen  
4. ‘Bijbelverhaal’  
5. Filmpje  
6. Knutselwerkje 

 
 
  



 

Voorbereiding:  
- De voorbereiding voor beide zomerreizen wordt samen opgestart. Zo ontstaat er 

meer samenhang in de verhaallijn. 
- De coaches vragen wie het leuk vindt om mee te helpen in de voorbereiding van het 

moederwerk (alleen dames). 
- Daarna ga je kijken hoe je hier invulling aan kunt geven. 
- Het voorbereiden van de werkjes (knipwerk etc) wordt gezamenlijk in je eigen groep 

gedaan. Soms is het handig om hier een extra bijeenkomst voor te plannen. 
- Het moederwerk dient voor de voorjaarsreis begin maart klaar te zijn en rond mei 

voor de zomerreizen, zodat alle spullen op transport kunnen naar Boedapest. 
 
Tijdens de reis: 

- Zorg dat alle meiden op de hoogte zijn van wat je die dag gaat doen 
- Verdeel de taken die gedaan moeten worden en zorg dat degene ook die taak 

uitvoert. 

- Zorg dat je overzicht hebt over het verloop van het programma (tijd en acties 

afstemmen) of maak iemand (per dag) verantwoordelijk hiervoor 

(hoofdverantwoordelijke, die dan ook aanspreekpersoon van Viki is) 

- Het moederprogramma begint aansluitend aan het tienerwerk.  

 
  

  



 

Ad 5: Bouwverantwoordelijke 
 

In Oekraïne worden doorgaans meerdere bouw- en klusprojecten tegelijk uitgevoerd. Aan de 
bouwverantwoordelijke de taak om dit in goede banen te leiden. Van de coaches/ de 
stichting krijg je te vooraf door welke projecten we gaan doen. 
 
Peter Gabor (ons contactpersoon in Oekraïne) zorgt ervoor dat alle materialen m.b.t. tot de 
bouw aanwezig zijn. We hopen en proberen er voor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk 
aanwezig is als wij komen, zodat we direct aan de slag kunnen. Mocht dit niet zo zijn, dan is 
het goed om te kijken welke andere dingen je zou kunnen oppakken of eerder uit kan voeren 
om toch bezig te zijn in en voor het dorp. 
 
Vooraf: 

- Zorg dat je weet welke bouwprojecten er zijn, voor zover dat kan.  
- De meeste bouwplannen zijn te vinden in het draaiboek dat de coaches hebben. 
- De bouwmaterialen regelt Peter, maar bedenk zelf wat, naast de bouwmaterialen, 

handig is om bij je te hebben om je werk te kunnen doen. Controleer wat er al aan 
materialen en werkspullen aanwezig is. Ook als je denkt dat voor bepaalde 
bezigheden speciaal gereedschap nodig is, check dan of dat ook aanwezig is in 
Oekraïne.  

- Van het MT Oekraïne krijg je voor de reis nog te horen of er extra bouwbudget is en 
wat dit bedrag is, zodat je daar evt. nog dingen van kan aanschaffen of een extra 
project kan verzinnen. 
 

Tijdens de reis: 
- Zorg dat je bouwers aan het werk zijn en controleer af en toe op de verschillende 

plekken hoe het loopt en of er hulp nodig is. 
- Indien er (tijdelijk) te weinig werk is, overleg dan of er andere klussen zijn om te 

doen.  
- Zorg dat er een goede overdracht plaatsvindt van de eerste reisgroep naar de 

tweede.  
  
  



 

Ad 6: Serious Business (SB)  
 
Tijdens de reis willen we met elkaar kijken wie God voor je is, welke plek God in jouw leven 
heeft en hoe we Hem beter kunnen leren kennen en meer naar Hem toe kunnen groeien. 
Daarvoor is Serious Business bedoeld. De bedoeling van deze taak en verantwoordelijkheid is 
dat je gaat kijken naar een thema (of thema’s) die je deze reis centraal wil zetten tijdens 
bovenstaande onderdelen.   
 
Er is een aantal verschillende onderdelen in het SB-programma: 

1. Stille tijd programma 
2. Bidden/zingen/bijbel lezen bij het eten 
3. 1 avond komt Ruslan met zijn band zingen, in het kamp of op de slaapplek indien 

mogelijk. Dit hoor je van je coaches (en zij weer van de reisorganisator) 
4. 1 avond een extra spreker/gast als bijv. Szazsa indien mogelijk. Dit hoor je van je 

coaches (en zij weer van de reisorganisator) 
5. X dagdelen eigen invulling (X afhankelijk van aantal x dat je coaches plannen, vraag 

hen dus hiernaar) 
 
Ad 1: Stille Tijd 

- Iedereen kan zelf kiezen hoe en wanneer stille tijd te doen in Janoshi. Toch is het 
goed dat er een programma voor komt, zodat het makkelijker wordt om mee te doen 
met stille tijd. 

- Bedenk wat je met stille tijd wil gaan doen, welk thema en hoe je dit wilt doen.  
- Bedenk een manier waardoor je toch samen over de stille tijd onderwerpen kan 

nadenken (bijv. stel een vraag of maak een statement bij je stille tijd waarover men 
de rest van de dag kan nadenken of praten, vertel na het eten een keer iets over 
waarom je voor die dag dat thema hebt gekozen, je kan ook deelnemers vragen of ze 
iets willen delen wat ze tijdens hun stille tijd bijzonder vonden of misschien niet 
snapten) 

 
Ad 2: Bidden/zingen/bijbel lezen bij het eten 

- Bedenk hoe je invulling wilt geven aan eetmomenten. 
o Voor de maaltijd wordt er gebeden: wie gaat dit doen? Laat je dit rouleren 

onder de deelnemers, zorg dan dat er een schema komt.  
o Wil je na het eten zingen? Bij iedere maaltijd of alleen na het avondeten? En 

wie kiest dan een lied of liederen uit? N.a.v. het thema van die dag of gewoon 
random een lied? Wil je er begeleiding bij (overleg dan met het muziekteam)? 
Je kunt ook het muziekteam vragen dit te verzorgen. 



 

o Wil je misschien 1 keer op een dag een stukje uit de bijbel lezen na het eten? 
Of wil je iets doen met je stille tijd onderwerp? Bedenk dan hoe en door wie 
je dit wilt laten doen. 

Het kan zijn dat er deelnemers zijn die het echt niet zien zitten om te bidden, iets te 
vertellen, etc. Bedenk dan hoe je hiermee kan omgaan.  
 

Ad 3: Ruslan en zijn band 
- In principe wordt geregeld dat Ruslan en zijn band een avond komt om te zingen . 

Meestal kan dit bij Miklos in de tuin. Check dit ter plekke bij Peter. Vraag Peter ook 
hoe laat zij komen etc. Mocht Ruslan niet kunnen, dan hoor je dit z.s.m. van het MT.  

- Ruslan en zijn band krijgen na afloop een bedankje van ons. Bedenk wat je hen kan 
geven en zorg dat dit meekomt naar Oekraïne (in overleg met verantwoordelijke 
financiën en de reisleiding, hij/zij weet wat je hiervoor kan uitgeven). 

- Als ze komen, dan is het goed om te bedenken: 
o Hoe je kan starten (gebed?) 
o Hoe je hen kan voorstellen aan de groep 
o Hoe je kan afsluiten 
o Heb je vragen aan hen? Wil je bijv. horen hoe zij God hebben leren 

kennen? Hoe zij God ervaren in hun leven? 
 
Ad 4: Een extra spreker 

- In principe wordt geregeld dat er één avond een spreker komt. Meestal is dit op de 
slaapplek.  Check dit ter plekke bij Peter. Vraag Peter ook hoe laat de spreker komt. 
Mocht er geen extra spreker komen, dan hoor je dit z.s.m. van het MT. Dan heb je de 
mogelijkheid zelf iemand te vragen daar of een andere invulling aan de avond te 
geven. 

- De spreker krijgt na afloop een bedankje van ons. Bedenk wat je hen kan geven en 
zorg dat dit meekomt naar Oekraïne (in overleg met verantwoordelijke financiën en 
de reisleiding, hij/zij weet wat je hiervoor kan uitgeven). 

- Als er een spreker komt, dan is het goed om te bedenken: 
o Hoe je kan starten (gebed?) 
o Hoe je hen kan voorstellen aan de groep 
o Hoe je kan afsluiten 
o Heb je vragen aan hen? Wil je bijv horen hoe zij God hebben leren 

kennen? Hoe zij God ervaren in hun leven? 
 
  



 

Ad 5:   x? dagdelen eigen invulling 
- Overleg met Reisleiding op welke dagdelen je een SB programma zou kunnen doen. 
- Verzorg deze X dagdelen 
- Bedenk wat je zou kunnen gaan doen, bijvoorbeeld:  

o zelf een getuigenis geven of iemand van daar vragen en evt. doorpraten in 
groepjes 

o stukje uit bijbel en door praten 
o m.b.v. een filmpje iets delen en daarover doorpraten 
o een spel waardoor het thema duidelijker wordt 
o je eigen ideeën 

- Wil je erbij zingen? Regel dan dat er instrumenten mee zijn (overleg met muziek 
verantwoordelijke). Er zijn liedbundels. Neem dit mee als je ergens gaat zingen met 
de groep. 
 

Heb je eigen ideeën die je hierboven mist en wat mooi is om te doen? Overleg met de 
coaches hierover en kijk met de reisleiding of het in het programma past. 
  



 

Ad 7: Muziek verantwoordelijke: 
 
Tijdens de reis zullen we natuurlijk ook zingen en muziek willen horen. Hier zullen meerdere 
momenten voor zijn, bijv. tijdens het Serious Business programma, misschien tijdens de 
maaltijd, tussendoor, maar ook in het kamp tijdens kinderwerk en tienerwerk is er muziek 
nodig. 
 
De bedoeling van deze taak is dat je kijkt op welke momenten er muziek nodig is en hoe je er 
zorg voor draagt dat er gespeeld wordt. Je overlegt hierover met de verantwoordelijken van 
de diverse andere taken (kinder- en tienerwerkers, SB-er) en de reisleiding. Met hen stem je 
de momenten en verantwoordelijkheden af. 
Als er meerdere muzikanten zijn, kun je ook wisselen in de begeleiding bij de verschillende 
onderdelen. 
 
Tijdens SB momenten/programma muziek: 

- Overleg met de SB verantwoordelijken. Wat is het thema? Kun je hier bijpassende 
liederen voor vinden? Wanneer willen zij zingen en hoeveel liederen? Ook zingen bij 
het eten?  

- Er gaan altijd Liedbundels en Opwekkingsbundels met bijbehorende gitaarbundels 
mee naar Oekraïne. Wil je andere liederen zingen, neem dan daar kopieën mee voor 
de groep. Overleg met SB wie hier zorg voor draagt. Ook kan je kijken of er een 
handboekje komt (via coaches), zodat de extra liederen daar nog bij in kunnen.  

- Het MT kan je de liedbundels mailen zodat je vast kan zien welke liederen erin staan. 
Vraag hiernaar! 

- Kijk wie er instrumenten spelen en wie er instrumenten meenemen om te begeleiden 
tijdens het zingen. 

- Zorgen dat er instrumenten mee zijn naar de eetplek als daar gezongen gaat worden 
(in overleg met SB). 

- Mocht bepaalde muziek niet voorhanden zijn, kijk dan of je op een andere manier 
voor muziek kunt zorgen. 
 

Tijdens kinderwerk en tienerwerk: 
- Overleg met de verantwoordelijken van deze taken of zij muziek nodig hebben en 

welke liederen zij zouden willen zingen 
- Kijk of iemand van de groep kan spelen tijdens deze momenten en ook deze liedjes 

kent of kan spelen 
- Zorg dat de instrumenten mee naar het kamp gaan en degene die muziek maakt ook 

bij het programma aanwezig is (in ieder geval op de momenten dat er gezongen 
wordt, daarna zou deze persoon weer na de bouw kunnen) 



 

Ad 8: Reisverslagen op facebook  
 
Voor de achterblijvers en voor geïnteresseerden in onze reizen is het leuk als er (bijna) 
dagelijks een stukje op onze facebook pagina ‘Eindhoven meets Janoshi’ over hetgeen wij 
allemaal beleven en doen op een dag.  
 
Als je verantwoordelijk voor deze taak bent, ben jij degene die ervoor zorgt dat er door 
verschillende mensen iets geschreven wordt, wat jij vervolgens kan plaatsen op onze fb-
pagina. Hierdoor krijg je verschillende verhalen, want iedereen schrijft weer op een andere 
manier en kijkt soms anders tegen dingen aan. 
 
Ook is leuk en goed als je er (elke dag) een paar foto’s bij plaatst. 
 
Vooraf: 

- Het MT van de stichting zorgt dat je editor wordt gemaakt van betreffende facebook 
pagina (je hebt dan wel een eigen fb-account nodig). 

- Zorg dat je weet hoe je verslagen en foto’s kan plaatsen op deze pagina. 
 
Tijdens de reis: 

- Deelnemers vragen of zij iets willen schrijven over hetgeen zij die dag gedaan of 
beleefd hebben met foto’s 

- Je plaats zelf al het aangeleverde materiaal het liefst elke dag (iig zo vaak mogelijk) 
 
 

 

 
Ad 9: Voetballen 
 

Elke woensdagavond voetballen we met de zigeuners bij de school waar we slapen. In 
het kamp moet dit met de zigeuners gecommuniceerd worden. Dit kan je zelf doen of 
vragen aan 1 van de tolken. Daarnaast moet bij Peter gecheckt worden of het 
voetbalveld voor die avond gereserveerd is. Zorg dat dit tijdig gebeurd, zodat we die 
avond niet te laat beginnen met het voetballen. Zorg dat er drinken is voor de zigeuners. 

  



 

Ad 10: Financiën tijdens de reis  
 
 
Tijdens de reis moeten de financiën worden bijgehouden en gekeken worden wat 
uitgegeven mag en kan worden. 
 
Dit gaat niet alleen om de reis- en verblijfskosten, maar ook over de uitgaven voor het 
kinder-, tiener- en moederwerk en daarnaast ook over de uitgaven voor de bouw die nog 
gedaan moeten worden. 
 
De bedoeling van deze taak is: 

- Bijhouden van alle uitgaven. Dit doe je door van alle inkopen de bonnetjes te 
verzamelen en te verwerken volgens afgesproken systeem. 

- Weten wat er te besteden is (de begroting)  en wat er nog uitgegeven mag worden 
tijdens de reis voor de verschillende onderdelen. 
 

Uitgaven bijhouden 
In een excelbestand of op papier houd je bij wat er wordt uitgegeven en je verwerkt dit 
volgens het systeem dat je krijgt van de stichting. 
 
2) Via het MT krijg je een begroting voor je groep. 


