De kampmodule
De tofste periode van een werkjaar is het kamp dat je organiseert met je afdeling. Toch is het een
administratieve rompslomp: gsm-nummer ouders meenemen, brieven versturen, betalingen… Om je
te helpen is er in Wall-E een volledige kampmodule uitgewerkt. Die wordt in dit document volledig
uitgelegd.

Overzicht van je kampen
Je kan het overzicht van je kampen raadplegen via “Kampen  Overzicht”. Daar kan je alle kampen
raadplegen en krijg je een mooi overzicht van de kampen van jouw afdeling.

Een nieuw kamp aanmaken
1. Druk op “Kampen  nieuw kamp”. Je komt op het scherm zoals hieronder.
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In dit scherm kan je de gegevens van je kamp invullen. Doe dit volledig en correct! Dit is van belang
voor de verzekering van je kamp.
Wat dien je in te geven:
- De titel van het kamp
- De datum van het kamp
- Het adres van de kampplaats
- Het postadres van de kampplaats
- Een schatting van het aantal deelnemers
- Soort accommodatie
- Fiscale attesten
2. Druk op “Opslaan”. Je kan het kamp raadplegen in “Overzicht kampen”.

Kamp bewerken
1. Je kan het overzicht van je kampen raadplegen via “Kampen  Overzicht”.
2. Druk op het blauwe potloodje om dit kamp te bewerken.

Registratie
1. In dit tabblad kan je alles aanvullen in verband met adres van de kampplaats, aantal
deelnemers… Pas aan waar nodig en druk op “Opslaan”.

2

Contactinfo
1. In dit tabblad kan je een contactpersoon toevoegen die ter plekke is. Dit is heel handig voor
bestuursleden die thuis blijven of naar communicatie met de ouders toe. KLJ Nationaal kan jullie
dan ook steeds bereiken indien nodig.

Deelnemers
Deelnemers toevoegen aan het kamp
1. Onderaan vind je een lijst terug met de leden die nog niet zijn ingeschreven. Vink de namen van
de leden aan die meegaan op kamp en druk op “Voeg deelnemers toe”.

Deelnemers verwijderen van het kamp
1. Bovenaan vind je de lijst met de kampdeelnemers. Vink de namen van de leden aan die je wil
uitschrijven op kamp en druk op “Verwijder deelnemers”.
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