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Coronaregels en -aanpassingen kampweekend 
Voor de veiligheid van alle deelnemers en leiding is het niet toestaan om mee te gaan op kamp indien:  

• je in de 24 uur voor het kamp (milde) verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, niezen, keelpijn, lichte 
hoest, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reus of smaak) hebt gehad.  

• een gezinslid/huisgenoot koorts/benauwdheidsklachten heeft; of er in de afgelopen 7 dagen bij jou of 
een gezinslid/huisgenoot het coronavirus is vastgesteld; of je in de afgelopen 14 dagen contact hebt 
gehad met een gezinslid/huisgenoot met het coronavirus terwijl hij/zij nog klachten had; of je in 
quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld. 

Bij constatering van ziekte of bovengenoemde verkoudheidsklachten bij aanvang of tijdens het kamp neemt 
de kampleiding meteen contact op met de ouders/verzorgers om de deelnemer direct op te komen halen. 

Tijdens het hele kamp werken we met een Kampbubbel: 

• Onderling contact tussen deelnemers binnen de bubbel is toegestaan (bv. bij spellen, eten, slapen etc.). 

• De leiding houdt wel 1,5 meter afstand tot de deelnemers en tot elkaar. Zij mogen wel meedoen aan 
spellen zonder 1,5 m afstand te houden. 

• Spellen en activiteiten vinden plaats op afgebakend (eigen) terrein. Er worden geen activiteiten 
ondernomen waarbij de deelnemers in contact komen met mensen buiten de Kampbubbel. 

• Tussentijds de Kampbubbel verlaten (als je eerder naar huis moet) is mogelijk, maar het is niet mogelijk 
om later aan te sluiten bij het kamp (ook niet voor leiding). 

Ouders/verzorgers mogen het kampterrein helaas niet betreden. Het brengen en halen van deelnemers 
gebeurt in een ‘Zoen en Zwaai’ zone buiten het kampterrein. 

De activiteiten tijdens het kamp vinden zo veel mogelijk in de buitenlucht plaats (ook bij minder goed weer). 
Indien er activiteiten binnen plaatsvinden, gebeurt dit altijd in goed geventileerde ruimtes. Ook de 
slaapruimtes worden extra geventileerd. Ontbijt, lunch en diner gebeurt zowel in de gezamenlijke ruimte 
als buiten onder de overkapping, zodat er voldoende ruimte is voor de leiding om afstand te bewaren. 
Neem dus wat extra (warme) kleding mee. 

Er worden natuurlijk extra hygiënemaatregelen genomen tijdens het kamp: extra handwasmomenten 
rondom activiteiten en eten. Extra schoonmaak van sanitair, contactoppervlakken en spelmateriaal. 

Er is gekozen voor een kampweekend van 2 dagen vanwege het wegvallen van een aantal mogelijke 
activiteiten (in het dorp/in de duinen) en vanwege de extra druk op de leiding (geen instroom/bezoek van 
leiding tijdens het kamp). 

Tijdens en na het hele kampweekend is er één Corona-verantwoordelijke die aanspreekpunt is voor ouders, 
leiding en deelnemers bij vragen of mogelijke ziekte. 

Er wordt een aanwezigheidsregister en slaapregister bijgehouden voor de GGD. Mocht er achteraf iemand 
positief getest worden op Corona, kan de GGD hiermee contactonderzoek uitvoeren en wordt door de GGD 
besloten of er eventuele nadere tests of quarantaine maatregelen noodzakelijk zijn. 

Bij de inschrijving moeten relevante medische gegevens doorgegeven worden. Meldt daarbij ook zaken als 
hooikoorts, chronische neusverkoudheid etc. zodat er tijdens het kamp geen onduidelijkheid ontstaat over 
‘klachten’. 

In verband met reeds gemaakte (reserverings)kosten kan bij annulering niet tot terugbetaling van het reeds 
betaalde inschrijfgeld worden overgegaan, tenzij er sprake is van zeer bijzondere omstandigheden. Dit ter 
beoordeling van het bestuur. Bij annulering vanwege ziekteverschijnselen is de intentie om (een gedeelte 
van) het inschrijfgeld terug te betalen, dit wordt achteraf door het bestuur bepaald op basis van de 
gemaakte kosten. 

 


