
ZOMERKAMP 2020
Beste ouders en leden,
We hebben jullie geduld dit jaar heel 
erg op de proef moeten stellen. We 
gaan dit jaar op kamp in Zutendaal. 
Een kamp dat aan heel wat extra 
maatregelen moet voldoen die we ook
met jullie willen communiceren.

Elk kamp bestaat uit meerdere ‘bubbels’ van maximum 50 deelnemers 

(inclusief leiding). Kleinere takken kunnen samen een bubbel vormen. 

Binnen zo’n bubbel kunnen leden en leiding samenleven en spelen. Vooral 

met +12 jarigen onder elkaar beperken we nauw fysiek contact bij het 

spelen. Tussen de verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact 

met elkaar en houden we afstand. 

ZLW & SMK: 
18-25 juli

ZHD & ZWP & ZVK & LDS: 
25 juli-1 augustus

Elke bubbel is verplicht om de gegevens bij te houden van elk extern 
contact, hoe klein ook. Er is een duidelijke aanwezigheidslijst en een 
contactenlogboek waarin alles wordt genoteerd. Bijvoorbeeld wie wanneer 
en waar boodschappen deed.

Om zoveel mogelijk externe contacten te vermijden, schrappen we 
activiteiten zoals meerdaagse trektochten. Om die reden is ook bezoek 
op kamp niet toegestaan.

Deelnemers die vijf dagen of minder voor vertrek ziek worden, blijven thuis. 
Bij twijfel vragen we dat ouders de huisarts consulteren.

Wanneer iemand ziek wordt tijdens het kamp, is er een duidelijk 
stappenplan: onmiddellijke afzondering met 1 leid(st)er en ouders die hun 
zoon of dochter zo snel mogelijk komen ophalen.

We hanteren de verder gekende standaard richtlijnen zoals handhygiëne, reinigen 
van contactoppervlakken, extra rust, verluchting van tenten, zorgvuldige afwas en 
verplichte mondmaskers voor + 12 jarigen buiten de kampplaats (we vragen om 
mondmaskers van thuis uit mee te geven met je kind). 

Wij voorzien een online kampinfo-avond op 27 juni om 19u30 die wij ten zeerste 
aanraden te volgen. Deze is dankzij Scouts en Gidsen Vlaanderen volledig gratis, veilig en 
makkelijk te volgen via een link die jullie doorgestuurd krijgen. Dan kunnen er ook vragen 
gesteld worden.


