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Η Διεθνής Ένωση Κατασκηνώσεων είναι μια 
παγκόσμια συγκέντρωση από επαγγελματίες 
κατασκηνωτάρχες και υπεύθυνους ανάπτυξης 
νέων που ενδιαφέρονται να μοιραστούν τον 
ενθουσιασμό, τη γνώση και την αφοσίωσή τους 
σχετικά με την κατασκηνωτική εμπειρία.  
Έχει τις ρίζες το στην πεποίθηση ότι μπορούμε 
να κάνουμε τη διαφορά «ενώνοντας τον κόσμο 
της υπαίθριας ζωής». 
Η Διεθνής Ένωση Κατασκηνώσεων καλωσορίζει 

όλους όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τη διε-

θνή κατανόηση μέσω της οργανωμένης κατασ-

κηνωτικής εμπειρίας. 

 

Οι Στόχοι της ICF: 
 
 Ο συντονισμός της ανταλλαγής νέων 

και πληροφοριών ανάμεσα στα άτομα, 
τις κατασκηνώσεις, τις υπαίθριες εμπε-
ιρίες και τις οργανώσεις σε διαφορετι-
κές χώρες. 

 Η ενθάρρυνση και η διευκόλυνση των 
διμερών και πολυμερών συναλλαγών. 

 Η ενθάρρυνση των προσπαθειών για 
την επίτευξη της διεθνούς κατανόη-
σης και της παγκόσμιας ζωής, της ηγε-
σίας και της οικολογικής δράσης μέσω 
των κατασκηνώσεων και των υπαίθρι-
ων εμπειριών.  

 Η ενθάρρυνση της οργάνωσης των 
περιφερειακών και εθνικών κατασκη-
νωτικών ενώσεων. 
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Μήνυμα από τον Πρόεδρο 
 
Κατά τον προηγούμενο της δραστηριότητας 
της ICF, συνεχίσαμε να είμαστε μάρτυρες 
μιας αξιοσημείωτης ανάπτυξης και εξέλιξης 
σε πολλές περιοχές του κόσμου. Η δουλειά 
και ο κόσμος της κατασκήνωσης και της α-
νάπτυξης νέων λαμβάνει χώρα σε όλα τα ε-
πίπεδα-από τον κάθε σύμβουλο ξεχωριστά 
μέχρι τις κατασκηνώσεις των τοπικών ενώ-
σεων και επιτροπών και από τις διεθνείς ορ-
γανώσεις και συνέδρια μέχρι διεθνή συνέδρι-
α και ανταλλαγές. 
Ξεκίνησα αυτήν την εισαγωγή στην Ετήσια 

Έκθεση εστιάζοντας στο τελευταίο κομμάτι. 
Φαίνεται να είναι σημαντικό να διαλαλεί κα-
νείς σημαντικά γεγονότα. Το Διεθνές Κατασ-
κηνωτικό Συνέδριο στην Αττάλεια της Τουρ-
κίας υπό την ηγεσία μιας ομάδας σχετικά νέ-
ων κατασκηνωταρχών ήταν εξαιρετικό και 
αξιοσημείωτο. Οι Fahrettin, Murat, και Os-
man Gözet κινητοποίησαν μια εξαίρετη ομά-
δα εθελοντών για να επιδείξουν είδος του 
θαύματος που μπορεί να δημιουργηθεί από 
αρχηγούς κατασκηνώσεων με κατασκηνωτι-
κό πνεύμα σε ένα κατασκηνωτικό περιβάλ-
λον.  
Το έργο του Συμβουλίου της ICF να δημιο-
υργήσουν το ICF Connect (βλέπε παρακάτω 
σε αυτήν την έκθεση) είναι επίσης εξαιρετικά 
σημαντικό. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές σε κα-
τασκηνώσεις όπως αυτή που προσφέρεται 
κάθε χρόνο στην Αμερικανική Κατασκηνωτι-
κή Ένωση, Ρωσικά εργαστήρια και εορτασ-
μοί με διεθνείς παρουσιαστές, σημαντικά συ-
νέδρια στο Πεκίνο τα οποία έδωσαν το 
έναυσμα για την άνθιση στη πολιτιστική κα-

τασκήνωση στην Κίνα, ετήσια συνέδρια σε 
τόσες πολλές χώρες, συσκέψεις μελών στη 

Ρωσία και ICDC 
Σεμινάρια σε δι-
άφορες ηπείρο-
υς-όλα αυτά εί-
ναι σημαντικά 
γεγονότα της 
χρονιάς της ICF.  
Παρασάγγας το 
πιο σημαντικό 
γεγονός  που 
συνέβη στον κα-
τ α σ κ η ν ω τ ι κ ό 
κόσμο αυτό το χρόνο είναι κάτι που είναι 
κρυμμένο πίσω από τους εξαίρετους εορτασ-

μούς και κάτι που έχει επαναληφθεί σε όλον 
τον κόσμο κάθε καλοκαίρι και καθημερινά 
κατά τη διάρκεια των πιο ταπεινών και βασι-
κών γεγονότων. Είτε είναι μέλη της ICF είτε 
όχι, οι κατασκηνωτικοί αρχηγοί είναι αυτοί 
που έκαναν τη διαφορά το 2015. Είτε το κά-
νουν στο όνομα της ICF είτε όχι, ή επειδή 
τυγχάνει να έχουν τις ίδιες πεποιθήσεις με 
όλους εμάς  στην ICF, είναι οι κατασκηνωτι-
κοί σύμβουλοι και οι κατασκηνωτικοί  αρχη-
γοί αυτοί που είχαν την μεγαλύτερη επιρροή 
στην ανάπτυξη των νέων το 2015. 
Οι νέοι κατασκηνωτικοί αρχηγοί  οι οποίοι 
έχουν δουλέψει, έχουν αποκτήσει γνώσεις 
και έχουν εξελιχτεί με τους νέους του κόσ-
μου, αυτοί είναι ο πραγματικός εορτασμός 
του 2015 και κάθε χρόνου στην κατασκήνω-
ση. 
 

Πρόεδρος



Μέλη 
 

Οι αριθμοί των Μελών Πλήρους Συνδρομής  και 
Απλών Φίλων δείχνουν μια αύξηση της τάξεως 
του 10% από το 2014 μέχρι το 2015. Μέλη και 
φίλοι εγγράφηκαν μέσω της online φόρμας 
στην   ιστοσελίδα της ICF και μέσω των Διε-
θνών Σεμιναρίων Κατασκηνωτικών Υπευθύνων 
τα οποία έλαβαν χώρα στο Μεξικό και τη Σιγκα-
πούρη:  
 

 Απλοί φίλοι (δωρεάν)   3702 
   
 Κατασκηνωτικές Ενώσεις       7    
       
 Κατασκηνώσεις    309      
   
 Ανεξάρτητα Μέλη    194 
      
 Οργανισμοί      46 
     
Μέλη & απλοί φίλοι της IFC to 2015: 4258 
  
 

Απλοί Φίλοι: Το τιμής ένεκεν στάτους το οποίο 
εφαρμόστηκε το 2012 προσέφερε το όφελος 
των συχνών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από 
την ICF. 
Μέλη πλήρους Συνδρομής: πλήρως πληρω-
μένες υποκατηγορίες  συνδρομής μελών 
(προσωπικές συνδρομές, Κατασκηνώσεων, Ορ-
γανισμών, Συλλόγων) παρέχουν εκτεταμένα ο-
φέλη που περιλαμβάνουν μειωμένα έξοδα εγ-
γραφής στα Συνέδρια, προνόμια στις ψηφοφο-
ρίες, δυνατότητα να κατεβούν στις εκλογές των 
αξιωμάτων και ένα πιστοποιητικό μέλους. Επιπ-
λέον, Κατασκηνώσεις, Οργανισμοί και Σύλλογοι 
επίσης διαθέτουν υπερσυνδέσμους στην ιστοσε-
λίδα της ICF, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 

λογότυπο της ICF, και είναι κατάλληλοι για ο-
ρισμένα προνόμια της Αμερικανικού Συλλόγου 
Κατασκηνώσεων και της Ένωσης Κατασκηνώσε-
ων Ασίας-Ωκεανίας. 
Online Εγγραφή: Η ιστοσελίδα της ICF καθισ-
τά την online διαδικασία εγγραφής, ανανέωσης 
συνδρομής και αίτησης απλού φίλου πιο φιλική 
προς τους χρήστες. Υποψήφια μέλη μπορούν 
επίσης να επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν το κο-
υμπί των δωρεών έτσι ώστε να κάνουν δωρεές 
στην υποτροφία Bill Bowker και στην υποτροφί-
α ICF Butterfly. 
Σχέσεις με τις Κατασκηνωτικές Ενώσεις: Σε 
μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε τους επαγ-
γελματίες που ασχολούνται με νέους στην παγ-
κόσμια κατασκηνωτική κοινότητα, το Δ.Σ. της 
ICF συνεχίζει την άμεση συνεργασία με τοπικο-
ύς και διεθνής οργανισμούς έτσι ώστε να δημιο-
υργήσουν δίκτυα.  
Η συμφωνία συνεργασίας με την Αμερικάνικη 
Ένωση Κατασκηνώσεων επεκτάθηκε το Φεβ-
ρουάριο του 2013 και αναγνωρίστηκε ως ACA 
εκπαιδευτική συνέργεια. Συνεπώς, η ICF είναι 
πλέον επιχειρηματική συνεργάτης της ACA και 
το Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο εξέλαβε 
έγκριση στο να παρέχει Συνεχιζόμενες Εκπαιδε-
υτικές Μονάδες. 
Η συνεργασία με την Ένωση Κατασκηνώσε-
ων Αυστραλίας είναι στον τέταρτο χρόνο πα-
ροχής συνδρομής ICF για όλα τα μέλη πλήρους 
συνδρομής του συλλόγου τους. 
 
Οι συζητήσεις θα συνεχίσουν το 2016 να βοη-
θούν άλλες Ενώσεις να εξελίξουν μοντέλα για 
αμοιβαίως κερδοφόρες συνεργασίες μελών. Οι 
Πρόεδροι των κατασκηνωτικών Ενώσεων 
(MAPE- Meeting of Association Presidents and 
Executives) θα συγκεντρωθούν στα επόμενα 
Διεθνή Κατασκηνωτικά Συνέδρια για να συζητή-
σουν σχετικά ζητήματα και να μοιραστούν επα-
φές. 



  December 31st, 2015 Members Affiliates 

1 Αργεντινή   2 

2 Αυστραλία 246 604 

3 Αυστρία 2   

4 Αζερμπαϊτζάν   2 

5 Μπαγκλαντές 1 2 

6 Βερμούδες   1 

7 Βολιβία   3 

8 Βοσνία Ερζεγοβίνη 1   

9 Βραζιλία 2 3 

10 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι   1 

11 Καμπότζη 2 2 

12 Καμερούν   3 

13 Καναδάς 32 319 

14 Νησιά Κέημαν   1 

15 Κίνα 25 82 

16 Κολομβία 7 42 

17 Κόστα Ρίκα   4 

18 Κροατία 2   

19 Κούβα   1 

20 Κύπρος 2   

21 Δανία   1 

22 Δομινικανή Δημοκρατία   4 

23 Εκουαδόρ   1 

24 Αίγυπτος   1 

25 Γαλλία   5 

26 Γεωργία 1 1 

27 Γερμανία 2 5 

28 Γκάνα   3 

29 Ελλάδα 4 119 

30 Χονγκ Κόνγκ 1 46 

31 Ουγγαρία   5 

32 Ισλανδία 2   

33 Ινδία   9 

34 Ινδονησία   4 

35 Ιρλανδία 1 6 

36 Ιταλία 1 10 

37 Ιαπωνία 10 38 

38 Ιορδανία 1   

39 Καζακστάν   1 

40 Κένυα   4 

41 Λάτβια   2 

42 Λιβερία   2 

  December 31st, 2015 Members Affiliates 

43 Μαλαισία 4 69 

44 Μαυρίκιος   2 

45 Μεξικό 21 139 

46 Μολδαβία   1 

47 Μογγολία 3 28 

48 Μιανμάρ   1 

49 Νέα Ζηλανδία   1 

50 Νιγηρία 1 26 

51 Πακιστάν 2 5 

52 Παλαιστίνη   2 

53 Παναμάς 4 1 

54 Φιλιππίνες 2 6 

55 Πολωνία 2 2 

56 Πορτογαλία   1 

57 
Πουέρτο Ρίκο 
(περιοχή ΗΠΑ) 

  1 

58 Δημοκρατία Μπενίν 1   

59 Ρουμανία 3 7 

60 Ρωσία 21 124 

61 Ρουάντα   1 

62 Σαουδική Αραβία   1 

63 Σερβία 1 2 

64 Σιέρα Λεόνε   1 

65 Σιγκαπούρη 24 16 

66 Νότια Αφρική 2 6 

67 Νότια Κορέα   5 

68 Ισπανία 4 4 

69 Ελβετία 3 5 

70 Ταιβάν 2 13 

71 Ταϊλάνδη 1 5 

72 Τυνησία   1 

73 Τουρκία 22 229 

74 Ουγκάντα 1 3 

75 Ηνωμένο Βασίλειο 2 6 

76 Ουκρανία 4 25 

77 Ουρουγουάη   52 

78 ΗΠΑ 42 353 

79 Ουζμπεκιστάν   1 

80 Βενεζουέλα 39 1212 

81 Βιετνάμ   2 

82 Ζαΐρ   1 

83 Ζιμπάμπουε   3 

  556 3702 

Μέλη και φίλοι της ICF- Παρουσίαση χωρών  



Το ICF Connect είναι ένα πιο πρόσφατο πρότζεκτ της ICF. Ο στόχος είναι η ενδυνάμωση 
των υπηρεσιών των μελών με την παροχή ενός διαδικτυακού σημείου συνάντησης για όλα 
τα μέλη και φίλους της ICF. Οι χρήστες θα είναι ικανοί να εισάγουν και να διατηρούν προ-
σωπικές πληροφορίες, να μοιράζονται πόρους, να ξεκινούν και να συμμετέχουν σε συζητή-
σεις διαφόρων ενδιαφερόντων, να διαχειρίζονται τη συνδρομή τους και να εγγράφονται σε 
εκδηλώσεις της ICF. 
Το ICF Connect θα αξιοποιήσει την ανάπτυξη των μελών και των φίλων, θα ενισχύσει την 
υποστήριξη των υπαρχόντων Ενώσεων της ICF, θα προωθήσει την κοινοποίηση και συγ-
κριτική αξιολόγηση παγκόσμιων δεδομένων και πληροφοριών. Ο Utku Toprakseven και μια 
ομάδα από εθελοντές εξελίσσουν και προσαρμόζουν αυτήν την υπηρεσία μελών έτσι ώστε 
να ξεκινήσει ολοκληρωτικά πριν τα μέσα του ερχόμενου έτους. 
 

Χαρακτηριστικά για Γενικούς Χρήστες 
 Βάση Δεδομένων Μελών: Μια online βάση δεδομένων όλων των μεμονωμένων με-

λών, κατασκηνώσεων, ενώσεων και φίλων της ICF θα τους επιτρέπει  να ενημερώνουν 
το προφίλ τους και της λεπτομέρειες επικοινωνίας, προτιμήσεις μάθησης και εξέλιξης, 
καθώς και να ακολουθούν τις δραστηριότητες άλλων μελών.  

 Βιβλιοθήκη Πόρων: Ένας  online αποθηκευτικός χώρος για κατασκηνωτικά έγγραφα, 
συμπεριλαμβανομένων φακέλων, εικόνων και συνδέσμων τα οποία θα επιτρέπουν τα 
μέλη της ICF να βλέπουν και να μοιράζονται γνώσεις για επιλεγμένα θέματα.  

 Forum Μελών: Ένα διαδικτυακό forum θα διευκολύνει συζητήσεις, θα ακολουθεί συ-
νομιλίες και θα μοιράζεται ιδέες με άλλα μέλη της ICF για συγκεκριμένες περιοχές ενδι-
αφέροντος για προεπιλεγμένα θέματα και κατηγορίες.  

 Ημερολόγιο Εκδηλώσεων: Ένα διαδραστικό ημερολόγιο θα επιτρέπει τα μέλη της 
ICF να παρακολουθούν και να εγγράφονται σε όλες τις εκδηλώσεις της ICF, καθώς επί-
σης να έχουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες των εκδηλώσεων όπως η τοποθε-
σία, ημερομηνίες, χρεώσεις εγγραφής και για άλλους συμμετέχοντες. 

 

Άλλα χαρακτηριστικά για Διαχειριστές: 
 Διαχείριση Μελών 
 Ταμπλό Ανάλυσης: Προφίλ, ενασχόληση 
 

Τι συνέβη το 2015:  
 Ανάπτυξη και δοκιμή Beta 
 Παρουσίαση στο Συμβούλιο της ICF στο Σότσι το φθινόπωρο του 2015. 
 Διάδοση του ICF Connect στα μέλη του συμβουλίου 
 

Επόμενα Βήματα: Στρατηγικές, Επικοινωνία, Προώθηση και Μάρκετινγκ. 
 Ενημέρωση και διαχείριση των μελών και φίλων της ICF. 
 Ανακοίνωση του ICF Connect σε όλα τα μέλη με τις λεπτομέρειες της σύνδεσής τους. 
 Δημιουργία εκδηλώσεων και εγγραφών 
 Προώθηση και μάρκετινγκ 



Πρεσβευτές 

Οι πρεσβευτές είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της διοικητικής στρατηγικής της ICF, οι οποίοι αυξάνουν 
τη συνεισφορά και την παρουσία των εθελοντών της ICF σε κάθε χώρα που υπάρχουν μέλη της ICF. 
Διάφορες χώρες έχουν υιοθετήσει διαφορετικούς μηχανισμούς, για την πρόταση, τον ορισμό και την 
εκλογή πρεσβευτών. Οι πρεσβευτές της ICF ασκούν τη θητεία τους την περίοδο (συνήθως τρία χρό-
νια) ανάμεσα στα Διεθνή Κατασκηνωτικά Συνέδρια. Οι πρεσβευτές αποδέχονται τις ακόλουθες υποχ-
ρεώσεις και ευθύνες:  
· Αντιπροσώπευση της πορείας της ICF μέσα στη χώρα εκ μέρους του συμβουλίου της ICF. 
 · Προώθηση συγκεντρώσεων και δημιουργία κοινοτήτων από μέλη της ICF εντός της χώρας τους.  
· Στρατολόγηση επιπλέον μελών της ICF και θυγατρικών εταιρειών εντός της χώρας τους. 
 · Ανάπτυξη δεσμών μεταξύ των μελών, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
ανταλλαγής κατασκηνωτών και στελεχών. 
 · Διοχέτευση νέων και πληροφοριών από τη χώρα στην ICF σε τακτική βάση.  
· Μετάδοση πληροφοριών για τις κατασκηνώσεις διεθνώς, καθώς και τα προγράμματα και τις υπηρε-
σίες των μελών της ICF εντός της χώρας τους.  
· Θητεία ως μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ICF στο επόμενο Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο 
στο οποίο περιλαμβάνεται η μετάδοση πληροφοριών και η εκλογή μελών της Διοίκησης της ICF. 
 · Εξασφάλιση τοπικών συν-διαχειριστών εντός της χώρας όταν κρίνεται κατάλληλο.  
· Συνδρομή στο έργο της ICF με όποιο τρόπο χρειαστεί. 

Καινούριοι Πρεσβευτές στρατολογούνται συ-
νεχώς. Η ICF εξελίχθηκε δραματικά σε μόνο 
μερικά χρόνια με μέλη και φίλους από 81 χώ-
ρες. Ένας από τους στόχους της ICF είναι να 
βρεθούν κατασκηνωτικοί ηγέτες που θα είναι 
πρόθυμοι να υποστηρίξουν την ICF ως πρεσ-
βευτές, όποτε είναι δυνατό, σε χώρες που 
αυτή τη στιγμή δεν διαθέτουν επίσημο πρεσ-
βευτή. Οι ερωτήσεις είναι ευπρόσδεκτες. Πα-
ρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Jeff Brad-
shaw, μέλος του Δ.Σ. της ICF/Συντονιστή 
τ ω ν  Π ρ ε σ β ε υ τ ώ ν  τ η ς  I C F 
(jbradshaw@campingfellowship.org). 

Κατάσταση Πρεσβευτών σε υπηρεσία (Δεκ. 2015) 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  Maree Feutrill  
 ΑΥΣΤΡΙΑ  Bernd Seidl    

 ΚΑΝΑΔΑΣ  Gabrielle Raill    
 ΚΙΝΑ   Dr. Aijun Nie     

 ΚΟΛΟΜΒΙΑ  Luis Enrique Garcia 

 ΚΡΟΑΤΙΑ  Mike Higginbotham  
 ΚΥΠΡΟΣ  Orhun Mevlit    

 ΑΓΓΛΙΑ/ΗΒ  Clive Clifford    
 ΓΕΡΜΑΝΙΑ   Jan Vieth    

 ΙΣΛΑΝΔΙΑ  Anna Margrét Tómasdóttir 

 ΙΑΠΩΝΙΑ  Shin Takahashi  
 ΜΑΛΑΙΣΙΑ  Granda Aing   

 ΜΕΞΙΚΟ  Genaro Ortiz Tirado  
 ΜΟΓΓΟΛΙΑ  Chultem Byambasuren 

 ΝΙΓΗΡΙΑ  Father Mark Obayi  
 ΠΑΚΙΣΤΑΝ  Muhammad Ali Rizvi  

 ΠΑΝΑΜΑΣ  Anamari Eskildsen    

 ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ  Larry Monzon     
 ΠΟΛΩΝΙΑ  Krzysztof Alchimowicz  

 ΡΟΥΜΑΝΙΑ  Ana Manițiu Ozmen  
 ΡΩΣΙΑ   Dr. Alexey Andreev  

 ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Kabelo Malefane    

 ΙΣΠΑΝΙΑ  Carolina Fleix     
 ΤΑΙΛΑΝΔΗ  Katherine Windsor  

 ΤΟΥΡΚΙΑ  Utku Toprakseven  
 ΟΥΓΚΑΝΤΑ  Alex Mushabe    

 ΟΥΚΡΑΝΙΑ  Olga Tsiupryk    
 ΗΠΑ   Steve Baskin    

 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ  Rafael Alvarado 

Η Πρεσβευτής Carolina Fleix  (Ισπανία)  εκπροσω-

πεί την ICF σε συνέδριο της  UNOSEL στη Γαλλία 

mailto:jbradshaw@campingfellowship.org


International Camp Director Courses (ICDC) 

Η Connie Coutellier (ΗΠΑ), Συντονιστής των ICDC και ο Andrew McGuckian (Αυστραλία) από 
το Δ.Σ. της ICF επιβλέπουν το πρόγραμμα αυτό. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν τριανταπέντε επι-
κεφαλείς εκπαιδευτές, εκπαιδευτές και βοηθοί εκπαιδευτών σε δέκα χώρες επιπλέον υπάρχουν 
πέντε ενεργά, καταρτισμένα μέλη προσωπικού. Παρόλο που υπάρχουν μερικές χώρες/ περιο-
χές που είναι αρκετά εξυπηρετημένες με επικεφαλείς εκπαιδευτές, όπως η Αυστραλία και η 
Νότια Αμερική, άλλες περιοχές χρειάζονται συνεχή υποστήριξη και παροχή επικεφαλών εκπαι-
δευτών. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα στην Κίνα και σε μερικές άλλες χώρες που η αγγλική γλώσ-
σα δεν ομιλείται αρκετά. Ένα ICDC και μια εκπαίδευση εκπαιδευτών έχει εγκριθεί για το Κα-
τασκηνωτικό Συνέδριο Ασίας Ωκεανίας στην Ιαπωνία το 2016. Ο Καναδάς και η Αυστραλία θα 
διεξάγουν επίσης ICDC στο τέλος του φθινοπώρου του 2016. 
 
Ο συντονιστής του ICDC συνεργάστηκε με εκπαιδευτές και διοργανωτές οργανισμούς για την 
παροχή των ακόλουθων σεμιναρίων το 2015: 
 Κίνα, Απρίλιος 2015- 30 συμμετέχοντες, Connie Coutellier, Andrew McGuckian, 

Tennant Kiu (εκπαιδευτές) 
 Αυστραλία, Σεπτέμβριος 2015- 14 συμμετέχοντες Paul Colagiuri (επικεφαλής) 
 Μεξικό, Νοέμβριος 2015- 30 συμμετέχοντες Simon Sambrano, Juan Mario Gutierrez 

(επικεφαλείς) and Blanca Jimenez (βοηθός) 
 Σιγκαπούρη, Δεκέμβριος 2015- 28 συμμετέχοντες Tennant Kiu, Andrew McGuckian, 

and Hank Yap (εκπαιδευτές) 

Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο 2017 

Η πρόοδος του επόμενου Διεθνές Κατασκη-
νωτικού Συνεδρίου στο Σότσι της Ρωσίας 
είναι σε εξέλιξη. Διαμορφωτικές συσκέψε-
ις ,με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο Kaganov 
έγιναν τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο με 
αποτέλεσμα την επιβεβαίωση συμμετοχής 
και υποστήριξης του Υπουργείου Παιδείας 
και Επιστήμης της Ρωσίας. 
Ο Alexander Dzheus, Εκτελεστικός Διευ-
θυντής της Κατασκήνωσης Orlyonok και 
πρώτος πρόεδρος της Ρωσικής Κατασκηνω-
τικής Ένωσης, είναι επίσης πρόεδρος του 
ICC το 2017. Η Κατασκήνωση Orlyonok 
συμφώνησε να αναλάβει το μεγαλύτερο 
μέρος της οργάνωσης του συνεδρίου με 
βοήθεια από κατασκηνωτική ηγεσία από τη 
Ρωσία. Οι John Jorgenson, Valery Kostin, 
και Jill Dundas υπηρετούν σε διάφορες ικα-
νότητες στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
επιτροπών.  
Το λογότυπο του συνεδρίου δείχνει ότι το 
ICC με μορφή πουλιού (περιστέρι της ειρή-
νης) δημιουργήθηκε βασισμένο σε ένα ρω-
σικό παραδοσιακό ξύλινο παιχνίδι σε σχήμα 
πουλιού. Συνοδεύεται από το θέμα του Συ-

νεδρίου: «Μοιράζοντας χαρά σε παιδιά από 
όλον τον κόσμο». 
Ένα ολόκληρο προωθητικό σχέδιο θα ε-
φαρμοστεί στην αρχή της άνοιξης του 
2016 και όλοι καλούνται να σημειώσουν τις 
ημερομηνίες: 15-19 Οκτωβρίου 2017. 
Ένα, πιθανώς δύο, προγράμματα ICDC και 
η συνάντηση του Συμβουλίου της ICF θα 
προηγηθούν του Συνεδρίου και αναμένον-
ται διάφορες ευκαιρίες μετά το συνέδριο, 
με Ρώσους αρχηγούς κατασκηνώσεων κα-
θώς και σε πιο παραδοσιακούς τουριστικο-
ύς προορισμούς.  
 



Η επιτροπή έρευνας της ICF συνεχίζει να διευκο-
λύνει και να ελέγχει την συνεχή έρευνα στην παγ-
κόσμια κατασκηνωτική κοινωνία: 
 Η κατασκηνωτική εμπειρία: Μαθαίνοντας στην 

ύπαιθρο, εκδόσεις Routledge International 
Handbook of Outdoor Studies (2016), γράφτη-
κε από τους προέδρους έρευνας της ICF Deb 
Bialeschki και Stephen Fine, μαζί με τον Troy 
Bennett, Απόφοιτος ACA Βοηθός Έρευνας. Το 
κεφάλαιο παρέχει ένα γενικότερο πλαίσιο για 
την εξερεύνηση της αξίας της κατασκηνωτικής 
εμπειρίας με το να τονίζει σημαντικές ερευνητι-
κές συνεισφορές για εκμάθηση στην ύπαιθρο, 
ιδέες και τρέχοντα θέματα και κατευθύνσεις για 
το μέλλον. 

 Κατά την προετοιμασία του AOCC το 2016 η 
Διεθνής Κατασκηνωτική Ένωση της Ιαπωνίας 
εξέδωσε μια Έκκληση για Παρουσιαστές. Το 
λευκό βιβλίο για την κατασκήνωση προετοιμά-
ζεται για διανομή σε όλη την Ιαπωνία. Πολλές 
απαντήσεις έχουν ήδη σταλεί από μέλη της ICF. 
Το λευκό βιβλίο θα συμπεριλάβει μερικές σελί-
δες στα αγγλικά έτσι ώστε να παρουσιάσει την 
κατασκήνωση στην Ιαπωνία. 

 Η έρευνα από το Novosibirsk State Pedagogical 
University της Ρωσίας είναι σε εκκρεμότητα. 

 Τα αποτελέσματα της έρευνας της ICF από το 
Clemson University είναι σε εκκρεμότητα.  

 Η έρευνα από το Καναδικό Κατασκηνωτικό 
Προσωπικό, Mandi Baker, Υποψήφιος Διδάκ-
τωρ, Τμήμα Τουρισμού, Αθλητισμού and Διεύ-
θυνσης Ξενοδοχειακών Μονάδων και Griffith 
Accommodation, Griffith University, Αυστραλία, 
θα είναι έτοιμη την άνοιξη του 2016 

 Τρέχοντα Ερευνητικά Πρότζεκτ στη Τουρκία: 
 Ερευνητής/Συντονιστής Έρευνας:  Δρ. Muberra 

Celebi. Τα ερευνητικά πρότζεκτ στην Τουρκία 
τα έχει αναλάβει το Abant Izzet Baysal Univer-
sity με την Ερευνητική Ομάδα: Δρ.Meliha Ata-
lay Noordegraaf, Δρ.Burak Gurer, Δρ.Zuhal Kil-
inc, Δρ.Melike Esentas,-Dr.Selhan Ozbey, 
Δρ.Pınar Guzel, Δρ.Yeser Eskicioglu, Δρ.Hulya 
Unlu, Ertan Tabuk., Αυτεπίγνωση και εξέλιξη 
ηγετικών ικανοτήτων μαθητριών που συμμετέ-
χουν στις κατασκηνωτικές δραστηριότητες νέ-
ων. Μελέτη περίπτωσης κατά τη διάρκεια της 
Κατασκήνωσης Νέων του Υπουργείου Νέων και 

Αθλητισμού, Ερευνητής Δρ. Melike Esentas, 
Διδακτωρική Διατριβή, 2015, Celal Bayar Uni-
versity 

Έρευνα Πρώτη: Ο βασικός στόχος της έρευνας 
είναι να εξεταστούν οι κατασκηνώσεις εξωτερικών 
χώρων για νέους στα πλαίσια διοικητικών διαστά-
σεων και να προταθεί ένα μοντέλο για την Τουρ-
κία 
Έρευνα Δεύτερη: Στόχος: Ανάπτυξη ηγετικών 
ικανοτήτων των εθελοντών υπαίθριων κατασκη-
νώσεων και του Εκπαιδευτικού Πρότζεκτ  Εθελον-
τών για το 2016-2018: Εξέταση και Σύγκριση της 
Διοικητικής Δομής των Υπαίθριων Κατασκηνώσε-
ων Για Νέους (Τουρκία, Η.Π.Α., Ρωσία, Καναδάς, 
Ευρώπη, και Αυστραλία) 
 Κοινοποίηση του «2016 ACA Φόρουμ Έρευνας 

Βιβλίο Αποσπασμάτων (ως υπερσύνδεσμος) 
στην ιστοσελίδα για την έρευνα της ICF. 

Έρευνα list-serve: Το παγκόσμιο list-serve είναι 
διαθέσιμο για όλους τους επαγγελματίες που ενδι-
αφέρονται για την έρευνα και αξιολόγηση που 
σχετίζεται με την ανάπτυξη των νέων και της κα-
τασκηνωτικής εμπειρίας. Αιτήματα μπορούν να 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ο ύ ν  σ τ ο  d b i a -
leschki@acacamps.org 
Η επιτροπή θα εμπλακεί σε μελλοντικές συζητήσε-
ις που σχετίζονται με τα επερχόμενα ερευνητικά 
συνέδρια, ενδεχόμενα πρότζεκτ, καθώς έρευνα 
βασισμένη στο διαδίκτυο και πόροι αξιολόγησης 
και πληροφοριών, χρήσιμα για τους επαγγελματί-
ες κατασκηνωτές.  
 

 

Έρευνα 
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Υποτροφία Bill Bowker 

Η χρηματοδότηση αυτή, που εγκαθιδρύθηκε στη μνήμη ενός μακροχ-

ρόνιου φίλου της ICF, σχεδιάστηκε για να βοηθήσει μέλη της ICF να 

συμμετάσχουν σε Διεθνή Κατασκηνωτικά Συνέδρια ή σε άλλες σημαν-

τικές επαγγελματικές ευκαιρίες εξέλιξης. Η χρηματοδότηση αυτή απε-

υθύνεται σε υποψήφιους από χώρες χωρίς τους πόρους και την υποσ-

τήριξη ενός επίσημου κατασκηνωτικού συλλόγου και μ’ αυτόν τον 

τρόπο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των οργανωμένων κατασκηνωτι-

κών εμπειριών και συλλόγων όπου κανένα δεν υπάρχει.  

Βραβεία 

Το βραβείο Abbott Fenn Druzhba είναι το πιο σημαντικό βραβείο της ICF. Είναι μια ιδιαίτερη αναγνώριση 
προς ένα άτομο, κατασκήνωση ή οργανισμό που έχει κάνει μια σημαντική και διαρκή συνεισφορά στη διεθνή 
κατασκήνωση. 
Το βραβείο της Πεταλούδας αναγνωρίζει ένα άτομο, κατασκήνωση ή οργανισμό που έχει κάνει συνεισφορές 
σε διεθνές επίπεδο για τους αγώνες της κατασκήνωσης (π.χ. περιβαλλοντολογικά, ανθρωπιστικά ή εκπαιδευτι-
κά) σε ένα βάθος χρόνου. 
Επιστολές Αναγνώρισης Προσφοράς απονέμονται σε άτομα ή οργανισμούς για το παραδειγματικό τους 
έργο σε κάποιο συγκεκριμένο πρότζεκτ που σχετίζεται με την παγκόσμια κατασκηνωτική κοινότητα. 
Οι φόρμες υποψηφιότητας και τα κριτήρια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ICF. 

Ειδικά Προγράμματα και Συνέδρια 

Ηνωμένες Πολιτείες: Κάθε χρόνο, πριν από το ετήσιο Εθνικό Συμβούλιο του Συλλόγου Αμερικανικών Κατασ-

κηνώσεων, η ICF οργανώνει μια περιοδεία σε τοπικές κατασκηνώσεις και υπαίθρια προγράμματα για διεθνείς 

επισκέπτες παρέχοντας μια έκθεση δραστηριοτήτων για νέους και την ευκαιρία να δικτυωθούν και να γνωρίσο-

υν άλλους επαγγελματίες κατασκηνωτές. Το 2015, η περιοδεία 23 συμμετεχόντων οργανώθηκε από την Linda 

Pulliam και τη Gwynn Powell και την κατασκήνωση Quest Thunderbird σαν οικοδεσπότη. Η ομάδα επισκέφτηκε 

κατασκηνώσεις και προγράμματα νέων στη Νέα Ορλεάνη. Ο Jim Cain διευκόλυνε μια συνεδρίαση γνωριμίας για 

να ξεκινήσει η περιοδεία. 

Μογγολία:   Ένα Διεθνές Εργαστήρι με τίτλο «Παιχνίδια σε όλο τον κόσμο» με εισηγητή τον Jim Cain, έλαβε 

χώρα για ομαδάρχες, μεθοδολόγους και δασκάλους στο Διεθνές Κέντρο Νέων «Nairamdal” στο Ουλάν Μπατόρ 

το Μάιο του 2015. Οι συμμετέχοντες ήταν από τη Ρωσία, την Κίνα, το Καμερούν, τον Καναδά, την Αυστραλία 

και τις ΗΠΑ.   

Συνάντηση Προέδρων Κατασκηνωτικών Ενώσεων (M.A.P.E.)  
 

Κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Κατασκηνωτικού Συνεδρίου, γίνεται επίσης μία συνεδρίαση για την 

πληροφόρηση προέδρων και διευθυντικών στελεχών εθνικών και τοπικών συλλόγων. Κατά τη διάρ-

κεια των μεσολαβούντων ετών, επικοινωνίες στέλνονται στα μέλη της MAPE με σχετικές πληροφορί-

ες. Ο Pablos Casas, πρόεδρος της AMC (Μεξικανική Κατασκηνωτική Ένωση) ανέλαβε να επικοινωνή-

σει με όλα τα μέλη της MAPE σε μορφή έρευνας και άμεσης επικοινωνίας. Η επόμενη τακτική συ-

νάντηση θα γίνει κατά τη διάρκεια του ICC2017 στο Σότσι της Ρωσίας.  



Ένωση Κατασκηνώσεων Ασίας Ωκεανίας 

Η Ένωση Κατασκηνώσεων Ασίας Ωκεανίας (AOCF) δημιουργήθηκε 

από μέλη της ICF από συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου. Τα μέλη 

της ICF από τις ασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Τουρκί-

ας και της Ρωσίας αλλά και από τις ωκεάνιες χώρες του ειρηνικού, 

περιλαμβανομένης της Αυστραλίας, θεωρούνται όλα μέλη. Τα μέλη 

της AOCF είναι επίσης μέλη της ICF. Η AOCF δημιουργήθηκε κατά τη 

διάρκεια μιας σύσκεψης ασιατών συμμετεχόντων στο έκτο ICC που 

έλαβε χώρα στη Μελβούρνη της Αυστραλίας το 2003. Ήθελαν να 

φέρουν κοντά ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την κατασκήνωση 

με ένα επιπλέον ενδιαφέρον προς την Ασία και να εστιάσουν προς την ανάπτυξη της κατασκήνω-

σης στην Ασιατική περιοχή. Η κύρια δραστηριότητα της AOCF προωθεί ένα Κατασκηνωτικό Συ-

νέδριο Ασίας Ωκεανίας (AOCC) κάθε τρία χρόνια (το οποίο λαμβάνει χώρα πριν από το ICC). Όλοι 

οι επαγγελματίες κατασκηνωτές και υποστηρικτές είναι ευπρόσδεκτοι ανεξάρτητα από τον τόπο 

κατοικίας τους καθώς όλοι κερδίζουν από τις πολιτιστικές και επαγγελματικές ανταλλαγές που 

λαμβάνουν χώρα. Η AOCF επίσης χορηγεί έναν αριθμό από διεθνείς εκδηλώσεις το 2015, οι ο-

ποίες περιλαμβάνουν και το Διεθνές Φεστιβάλ Κατασκηνωτικών Παιχνιδιών που θα γίνει το Μάιο 

στην Μογγολία με οικοδεσπότη το Διεθνές Κέντρο Παιδιών του Nairamdal. Για περισσότερες πλη-

ροφορίες σχετικά με την AOCF και τις δραστηριότητές της, παρακαλούμε επικοινω- νήστε με τον 

τρέχων Πρόεδρο της AOCF και μέλος του Δ.Σ. της ICF, Bill Oakley (Αυστραλία). 

6ο Κατασκηνωτικό Συνέδριο Ασίας Ωκεανίας 

Το 2000, έγινε στην Ιαπωνία το 5ο Διεθνές Κατασκηνωτικό Συνέδριο 
στο Τόκυο. Το 2016, η διεθνής κατασκηνωτική κοινότητα θα συναν-
τηθεί από 28 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου στο Τόκυο για το 6ο Κατασκη-
νωτικό Συνέδριο Ασίας Ωκεανίας. Το θέμα του Συνεδρίου είναι 
«Κοινωνική Δραστηριότητα, Κατασκήνωση για μια καλύτερη κοινωνί-
α» με εστίαση στις μοναδικές συνεισφορές στην εξέλιξη των νέων 
ανθρώπων κάτι που μπορεί να γίνει με μια οργανωμένη κατασκηνωτι-
κή εμπειρία. Η τοποθεσία είναι το National Youth Centre στο Τόκυο, 
το οποίο προηγουμένως ήταν η τοποθεσία του Αθλητικού Χωριού για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1964. 
Το έτος 2016 σηματοδοτεί επίσης την 50η επέτειο της ίδρυσης του 

Εθνικού Κατασκηνωτικού Συλλόγου της Ιαπωνίας (NCAJ), ένα ορόσημο που θα εορταστεί στο 

Συνέδριο. Κάποια άλλα σημαντικά γεγονότα περιλαμβάνουν τη σημαντική πρόοδο που έγινε στην 

ανάπτυξη και τη διοίκηση των Κατασκηνώσεων Αντιμετώπισης της Απώλειας/Θλίψης για τα παιδι-

ά που προσβλήθηκαν από τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι που χτύπησαν το βόρειο 

Honshu το 2012. Πριν το Συνέδριο, ένα International Camp Directors Course (ICDC) σχεδιάζεται 

να υποστηρίξει τη ραγδαία ανάπτυξη των οργανωμένων κατασκηνώσεων στην Κίνα και την Ανα-

τολική Ασία.  



2015 Year End Operating Statement 

     

  Actuals Budget 
Variance        

Budget to Actuals Notes 

  Jan - Dec 2015 

Income 

   Book Sales 111.27   (111.27)   

   Cdn Account-Foreign Exchange 619.96   (619.96)   

   Congress Revenue 0.00   0.00 no Congress in 2015 

   Foreign Currency Exchange 1,240.37   (1,240.37) conversion of US Acct to Cdn $ 

   ICDC-Course Revenue 1,815.00 2,100.00 285.00   

   ICF Tours-ACA Conference 3,180.00   (3,180.00) net of expenses is loss of 121.55 

   Membership Fees 9,665.76 8,005.00 (1,660.76)   

   Merchandise Revenue 640.00   (640.00) net of expenses is $320 

   Fundraising 0.00 6,000.00 6,000.00   

Total Income 17,272.36 16,105.00 (1,167.36)   

Expenses 

   Administration 0.00 0.00 0.00   

      Bank Charges 134.64 100.00 (34.64)   

      Insurance 2,975.40 2,200.00 (775.40) increase higher than anticipated 

      Paypal Fees 241.97 0.00 (241.97) 
previously accounted against 
cost line 

      Software 10,071.96 11,500.00 1,428.04 cost of ICF-Connect 

   Total Administration 13,423.97 13,800.00 376.03   

   Board Operating 593.49 3,200.00 2,606.51 
no meeting costs at Orlyonyk or 
Sochi 

      Board Travel to Member 
Countries 2,000.00 2,500.00 500.00   

      Recognition 684.98 1,000.00 315.02   

   Total Board Operating 3,278.47 6,700.00 3,421.53   

   Communications 0.00 420.00 420.00   

      Website 5,086.45 3,370.00 (1,716.45)   

   Total Communications 5,086.45 3,790.00 (1,296.45)   

   Cost of Goods Sold 320.00 0.00 (320.00) 
value of cost of merchandise 
revenue 

   History Project 0.00 0.00 0.00 
all costs now netted through 
book sales 

   ICF Tours-ACA Conference 
Costs 3,301.55 0.00 (3,301.55) see note on revenue 

   International Hosting 203.43 0.00 (203.43)   

   Ambassador Allowance 0.00 2,000.00 2,000.00   

   Research Project 0.00 500.00 500.00   

   Legal Fees 1,695.00 0.00 (1,695.00) specific to Not for Profit Act work 

Total Expenses 27,308.87 26,790.00 (518.87)   

Net Income/(Loss) (10,036.50) (10,685.00) (648.49) Favourable variance to budget 



2015 Year End Balance Sheet 

As of December 31, 2015 

  

ASSETS  

   Current Assets  

      Bank Accounts  

         BMO-CDN ACCOUNT 57,224.45 

         BMO-US ACCOUNT 16,805.52 

         BMO-US Exchange 6,222.83 

         Cash Transactions 0.00 

      Total Bank Accounts $  80,252.80 

      Accounts Receivable  

         Accounts Receivable 1,197.61 

      Total Accounts Receivable            $    1,197.61 

      Other current assets  

         Merchandise Inventory 2,270.00 

         Prepaid Expenses 605.27 

      Total Other current assets            $     2,875.27 

   Total Current Assets       $   84,325.68 

TOTAL ASSETS          $   84,325.68 

  

LIABILITIES AND EQUITY  

   Liabilities  

      Current Liabilities  

            Accounts Payable 0.00 

         Total Accounts Payable          $            0.00 

         Other Current Liabilities  

            Deferred Membership Revenue 0.00 

               2013 0.00 

               2014 0.00 

               2015 0.00 

               2016 7,803.42 

               2017 5,437.19 

               2018 164.30 

               2019 0.00 

            Total Deferred Membership Revenue $   13,404.91 

      Total Current Liabilities $   13,404.91 

      Long-Term Liabilities  

         Bill Bowker Scholarship 21,271.29 

         Butterfly Fund 1,780.70 

         Druzhba Fund 1,344.60 

      Total Long-Term Liabilities $   24,396.59 

   Total Liabilities $   37,801.50 

   Equity  

      Opening Balance Equity 37,256.58 

      Retained Earnings 19,304.11 

      Net Income -10,036.51 

   Total Equity     $    46,524.18 

TOTAL LIABILITIES AND EQUITY $    84,325.68 



ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ICF 
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    President 
John Jorgenson 

  

    

    Represent ICF in all matters 
 

 

  
  

    Chair Board and Annual/General Meetings (and 
any other meetings like MAPE and General 

Assembly at Congresses 

  
  

    Chair the Executive Committee discussions 
 

 

  
  

    Liaise as needed with various members of 
Advisory Council 

 

  
  

Past President 
Valery Kostin 

President Elect 
 

Vice President 
Fahrettin Gozet 

General Secretary 
Linda Pulliam 

Treasurer 
Jill Dundas 

Advise President and Board as needed. 
Serves for one full year at the start of 

President’s first term 

Elected one full year before end of              
President’s term 

  

Supplementary responsibility for some member of 
the Board 

Record and circulate minutes of all meetings 
Handle all matters of finance for the 

association 

Participate in all Executive and Board 
meetings 

Participate in all Executive and Board 
meetings 

Appointed or elected from the current members of 
the Board once all positions are filled (i.e. after 

General Assembly) 
Handle all business coming to Headquarters 

Provide an annual financial statement for 
Annual Report 

Serves ex-officio – (no vote) Serves ex-officio – (no vote) 
Participate as a member of the Executive 

Committee on matters of day to day (between 
meeting) business 

Participate as needed in Exec Committee 
discussions 

Participate as needed in Exec Committee 
discussions 

    
Provide Presidential responsibilities when the 

President is not available 

 

Produce an Annual Report for distribution 
at large 

Participate on committees requiring 
financial advice 

Advisory 
Council 

Internal 
Partners 

Ambassadors 
(General Assembly) 

  

External 
Partners 

Associations  
Network 

A 
D 
V 
I 
S 
O 
R 
Y  

All Previous Members of Steering 
Committee/Board 

Sub-groups, special interest groups and sub-
organizations within ICF One ambassador elected or appointed per country 

from the total ICF membership within that 
country. Liaison directly to Executive Committee 

and Board at General Assembly to provide 
direction and advice. Ambassadors meet at a 

General Assembly at each Congress to elect three 
Members at Large that ‘balance’ the Board. 

Other international camping organizations Member Association Presidents 

Members emeritus Liaison directly to Executive Committee 
Other like-minded organizations who are not 

current affiliates or members 
Member Association Executives 

Liaison directly to Executive Committee   Liaison directly to Executive Committee MAPE - Meeting at Congress or as needed. 

Communications 
Carole Cheley 

Member-at-Large 
Tulsheg Tuvshin 

Membership  
Alexia Sideri 

Member-at-Large 
Anton Denisov 

Ambassador General 
Jeff Bradshaw 

Member-at-Large 
Don Cheley 

 

 

 

 

 

B 

O 

A 

R 
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Website  Congress MAPE Meeting Registrar Russian Camping Assn. Congress General Assembly Awards 

E-Newsletter  
Regional balance  and  
cultural perspective on 

Board 
Member Services 

Regional balance  and cultural 
perspective on Board 

Ambassador Communication 
Regional balance  and cultural 

perspective on Board 

Media Kits & packages   Special Task Forces and Projects  Contact Management Special Task Forces and Projects  Association Liaison   

ICDC Oversight 
Andrew McGuckian 

Member-at-Large 
Fumio Morooka 

Program  
Gwynn Powell 

Congress Oversight 
 

Member-at-Large 
Bill Oakley 

Development 
Gonzalo Veloz 

ICDC Communications with 

Connie Coutellier 
AOCC Awards Future Bid Coordinator Constitution Branding 

Curriculum Development 
Regional balance  and cultural 

perspective on Board 
Research Next Congress Liaison  

Regional balance  and cultural 
perspective on Board 

Strategic Partnerships 

ICDC Archiving and Records  Special Task Forces and Projects  Special Program Projects Special Task Forces and Projects  AOCF  

Retiring from the Board - Sako Tanaka; Not present  at time of photo - Fumio Morooka 



Για περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες της ICF επισ-
κεφτείτε την ιστοσελίδα: www.campingfellowship.org Για να γίνετε 

πιο ενεργό μέλος στο έργο της ICF επικοινωνήστε μαζί μας στο: 
info@campingfellowship.org  

ΔΣ ICF - 2014-2017 

Πρόεδρος Πρώην Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γενική Γραμματέας

Ταμίας Επικοινωνία Προγράμματα Επιχειρησιακή Ανάπτυξη

Αρχείο Μελών Γενικός Πρεσβευτής Μέλος

Μέλος Μέλος Μέλος Μέλος

Most Board Photographs: Gabrielle Raill 

Επίτιμα Μέλη 
   Armand Ball    Jenny Bowker  
   Dick Chamberlain   Jack Pearse (αποθανών) 
   Sachiko (Sako) Tanaka 




