
 

 

 

 

 

 

Protocol: Op zomerkamp in 2021  

Tweehek Jeugdvakanties  
 

De gezondheid en veiligheid van onze deelnemers en begeleiders is onze topprioriteit.  

Daarom hebben wij, samen met onze branchevereniging een plan ontwikkeld voor het 

organiseren van onze zomerkampen in 2021. In bijgaand document vind je zowel de 

maatregelen die opgesteld zijn volgens de branchevereniging en de specifieke maatregelen 

die gelden voor de zomerkampen van Tweehek Jeugdvakanties. 

 

Advies! 

In verband met de recente ontwikkelingen omtrent het coronavirus willen wij alle deelnemers 

dringend adviseren om zich kort voor de vakantie te laten testen. Immers, alle manieren om 

risico’s verder uit te sluiten dragen bij aan ons en jullie doel: een onvergetelijke vakantie! 

 

Testen kan gratis bij de GGD of Testen voor Je Reis (www.testenvoorjereis.nl). Mocht het niet 

lukken om op tijd een PCR-test uit te voeren dan raden wij aan om een afspraak te maken voor een 

antigeentest bij Testen voor Toegang (www.testenvoortoegang.nl). 

 

We doen een dringend verzoek op de verantwoordelijkheid van deelnemers en ouders om hieraan 

mee te werken. 

 

Let op: Zomerkampen kunnen alleen plaatsvinden wanneer het coronavirus onder 

controle blijft. Versoepelingen of verzwaringen van de Nederlandse coronamaatregelen 

kunnen leiden tot een aanpassing van dit protocol.  

 

 

Lees de protocollen goed door zodat een ieder op de hoogte is van de maatregelen en de 

zomerkampen op een zo leuk en gezond mogelijke wijze kunnen plaatsvinden. 

  

https://vinea.us17.list-manage.com/track/click?u=3e393d35969ab43288dd65b3d&id=906d4e0ff9&e=192c693003
https://vinea.us17.list-manage.com/track/click?u=3e393d35969ab43288dd65b3d&id=595cf6ebe9&e=192c693003
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Protocol Tweehek Jeugdvakanties 
Jaarlijks gaan enkele honderdduizenden kinderen en jongeren op kamp. Ondanks alle beperkingen - 
die er ook dit jaar nog zijn - door het coronavirus, staan velen te trappelen om ook in 2021 een 
fantastisch kamp te beleven. Met verantwoorde maatregelen kunnen kampen met en zonder 
overnachtingen veilig georganiseerd worden. In dit protocol staat het belang van kinderen enerzijds 
en het voorkomen van besmettingen anderzijds voorop. 
 
Waarom zijn de zomerkampen zo belangrijk?  
De coronapandemie is voor elk kind intens. Afgelopen jaar is duidelijk geworden dat samen spelen 
met vriendjes en vriendinnetjes en avonturen beleven – los van het gezin - belangrijker en 
waardevoller is dan ooit. Op kamp gaan met leeftijdsgenoten draait daarbij om het uitgedaagd 
worden grenzen te verleggen en talenten te ontdekken. Tijdens kampen zijn kinderen niet alleen 
fysiek bezig, maar ontwikkelen ze ook vaardigheden zoals verantwoordelijkheid nemen, uitdagingen 
aangaan en samenwerken met kinderen van verschillende achtergronden. Samenleven tijdens een 
kamp is van belang voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren en draagt bij 
aan de positieve gezondheid. 
 
Protocol voor veilig op kamp gaan. 
Hoewel het vaccineren is gestart en er volop wordt getest, hebben we in 2021 nog steeds te maken 
met maatregelen van de overheid om verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Deze maatregelen 
zijn in dit protocol toegespitst op het organiseren van zomerkampen. Hierbij is goed gekeken naar de 
feedback vanuit de organisatoren, begeleiders en kinderen die op zomerkamp zijn geweest in 2020. 
Waar mogelijk zijn afspraken vereenvoudigd of verduidelijkt.  
 
Dit protocol is samengesteld door organisaties aangesloten bij het Steunpunt KinderVakanties, YMCA 
Nederland, Scouting Nederland, Jong NL Limburg, Jeugdwerk Limburg, christelijke kampen (CCI-NL), 
Jantje Beton, NUSO, NJR (Nationale Jeugdraad) in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) 
en onderschreven door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 
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Algemeen 

Wie mag mee op zomerkamp?  
Iedereen mag mee op kamp. Hierbij geldt dat de maximumleeftijd voor deelnemers 18 jaar is. Er 

geldt geen leeftijdsbeperking voor begeleiding, kookstaf of andere begeleiders of functies verbonden 

aan het kamp. Ook kinderen met een beperking en/of kinderen uit een risicogroep kunnen mee op 

kamp. Overleg hierover met de ouders. Bij twijfel kunnen ouders overleggen met de huisarts. 

Begeleiders van 18 jaar of ouder die mee willen op kamp en in een risicogroep vallen kunnen ook 

mee. Voorwaarde is dat zij én de andere begeleiders en deelnemers op kamp, zich extra bewust zijn 

van de risico’s en de maatregelen strikt naleven, conform het advies van het RIVM voor 

risicogroepen.  

Iedereen die mee wil op kamp moet alle vragen van de RIVM Gezondheidscheck met ‘Nee’ kunnen 

beantwoorden. Bij aankomst op het kamp wordt een gezondheidscheck gedaan. Wanneer één van de 

vragen met JA wordt beantwoord, mag de begeleider of deelnemer niet deelnemen aan het kamp.  

Bij de check worden de controlevragen van het RIVM gesteld:  

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak?  

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?  

3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een test) en is dit in de afgelopen 7 dagen 

vastgesteld?  

4. Ben je in quarantaine omdat je:  

- een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld? 

- bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied? 

- bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app? 

Kinderen en begeleiders met bekende chronische luchtwegklachten zoals astma of hooikoorts zonder 

koorts en benauwdheid kunnen wel mee op kamp. De informatie hierover moeten ouders aangeven 

op het gezondheidsformulier. Bij verergering van de bekende klachten of het ontstaan van nieuwe 

klachten, moeten deelnemers met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts wel 

naar huis. 

Preventief gebruik van snel- of zelftesten  

Het preventief gebruiken van snel- of zelftesten voorafgaand of tijdens het kamp kan door een 

organisator niet verplicht worden gesteld. Dit heeft als belangrijkste reden dat jeugdactiviteiten, 

waaronder kampen, wettelijk gezien zonder coronatoegangsbewijs (test- of vaccinatiebewijs) 

toegankelijk zijn. Voor deelnemers tot en met 17 jaar geldt daarnaast dat zij ook zonder 

coronatoegangsbewijs de anderhalve meter los mogen laten. Daarom volstaat de gezondheidscheck 

en blijft de gezondheidscheck leidend voor toegang tot het kamp.  

In verband met de recente ontwikkelingen omtrent het coronavirus willen wij alle deelnemers 

dringend adviseren om zich kort voor de vakantie te laten testen. Immers, alle manieren om 

risico’s verder uit te sluiten dragen bij aan ons en jullie doel: een onvergetelijke vakantie!  
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Advies! 

In verband met de recente ontwikkelingen omtrent het coronavirus willen wij alle deelnemers 

dringend adviseren om zich kort voor de vakantie te laten testen. Immers, alle manieren om 

risico’s verder uit te sluiten dragen bij aan ons en jullie doel: een onvergetelijke vakantie! 

 

Testen kan gratis bij de GGD of Testen voor Je Reis (www.testenvoorjereis.nl). Mocht het niet 

lukken om op tijd een PCR-test uit te voeren dan raden wij aan om een afspraak te maken voor een 

antigeentest bij Testen voor Toegang (www.testenvoortoegang.nl). 

 

We doen een dringend verzoek op de verantwoordelijkheid van deelnemers en ouders om hieraan 

mee te werken.  

https://vinea.us17.list-manage.com/track/click?u=3e393d35969ab43288dd65b3d&id=906d4e0ff9&e=192c693003
https://vinea.us17.list-manage.com/track/click?u=3e393d35969ab43288dd65b3d&id=595cf6ebe9&e=192c693003
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Aanwezigheidsregister / nachtregister  
Het bijhouden van een nachtregister is verplicht. Zo is precies duidelijk wie er mee was op kamp en 

kan bij een eventuele besmetting nagegaan worden met wie er contact moet worden opgenomen. In 

het register houd je ook bij met wie – anders dan de deelnemers – contact is geweest. 

Deelnemerslijsten zijn, door begeleiders, op te vragen bij de organisatie van Tweehek 

Jeugdvakanties. 

 

Gezondheidsformulier  
Ouders vullen verplicht alle gezondheidsvragen in tijdens het boekingsproces. Hierop staan de 

contactgegevens, meerdere telefoonnummers, eventueel medicijngebruik en/of allergieën en/of 

aandoeningen. Hierbij wordt ook gevraagd naar aandoeningen die dezelfde symptomen als het 

coronavirus veroorzaken zoals astma en hooikoorts. Ouders leveren hierover extra informatie aan 

die op hun kind van toepassing is. 

 

Op kamp in kampbubbels  
Om veilig samen te kunnen spelen en verspreiding van het virus tijdens kamp zo klein mogelijk te 

maken gaan we op kamp in Kampbubbels. Deze Kampbubbels gelden voor het gehele kamp.  

In de kampbubbel 

• De Kampbubbel gaat in vanaf het moment dat je als volledige groep samen bent, dus bij 

aankomst op het kampterrein.  

• De Kampbubbel heeft geen minimum- of maximumgrootte. Alle deelnemers op locatie 

Tweehek bevinden zich in één kampbubbel. Alle deelnemers op locatie Lentehof bevinden 

zich in één kampbubbel.  

• Wil of kan een deelnemer maar een deel van het kamp mee? Neem dan contact op met 

Tweehek Jeugdvakanties en vraag naar de mogelijkheden.  

• Deelnemen aan meerdere kampen is mogelijk, mits de vragen van de gezondheidscheck met 

‘Nee’ zijn beantwoord bij aanvang van het volgende kamp.  

Afstand houden 

- Alle deelnemers in de bubbel kunnen naast elkaar spelen, zitten, slapen, enz.  

- Begeleiding hoeft geen afstand te houden bij kinderen t/m 12 jaar.  

- Begeleiding houdt 1,5 meter afstand tot jongeren van 13 t/m 18 jaar.  

- Begeleiding onderling houdt 1,5 meter afstand.  

Bubble distancing 

We zullen het contact met mensen van buiten de bubbel zoveel mogelijk proberen te voorkomen en 

beperken. Alle deelnemers en begeleiders houden afstand tot externen, zoals instructeurs. Bij 

activiteiten buiten het kampterrein of -accommodatie wordt contact met anderen gemeden. Bezoek 

van ouders/verzorgers is niet mogelijk omdat de kampbubbel hiermee onvoldoende in stand wordt 

gehouden. Ten allen tijde geldt: vermijd de drukte!  
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Noodprocedure  
Hoe goed de voorbereidingen ook zijn en hoe goed de protocollen op kamp worden nageleefd, er 

kan altijd iemand ziek worden. Daarvoor zijn deze voorzorgsmaatregelen en noodprocedurestappen. 

Zorg dat je op de hoogte bent van deze stappen.  

 

Bij ziekteverschijnselen op zomerkamp  

• Let op ziekteverschijnselen (ook niet-coronaklachten). Een jongere zal dit niet altijd snel laten 

blijken, hij/zij weet immers dat hij/zij naar huis zal moeten. Ziekteverschijnselen zijn: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of 

plotseling verlies van reuk of smaak (zonder neusverstopping).  

• Ga realistisch met deze verschijnselen om: een keertje niezen omdat je op een droog en zanderig 

terrein zit, is geen ziekteverschijnsel, evenals niezen door hooikoorts. Blijf wel alert.  

• Bij deze ziekteverschijnselen wordt de zieke deelnemer van de groep geïsoleerd op de daarvoor 

ingerichte plaats. Organiseer het wachten zo, dat het niet een te negatieve ervaring is voor de 

deelnemer.  

• De ouder/verzorger wordt ingelicht en haalt de deelnemer direct op.  

• Heeft een begeleider ziekteverschijnselen, dan meldt hij/zij dit direct aan de medebegeleiders en 

bij de organisatie en gaat naar huis. Indien hij/zij wordt opgehaald, dan wordt gewacht in de 

isolatieruimte.  

• De deelnemer of begeleider gaat bij thuiskomst direct in quarantaine en neemt contact op met de 

eigen huisarts. Het advies is om te laten testen op het coronavirus (via huisarts of GGD).  

• Indien na een test blijkt dat het om een coronabesmetting gaat, dan wordt er waarschijnlijk bron- 

en contactonderzoek uitgevoerd door de GGD.  

• In principe hoeven niet alle deelnemers in de Kampbubbel naar huis of in quarantaine, tenzij de 

GGD hier aanleiding toe ziet. Zij nemen hier in dit geval contact over op met de organisator. Het is 

ook mogelijk dat de ouder/verzorger hierover contact opneemt met de organisator, na overleg met 

en instructie van de GGD. 

Bij klachten na het zomerkamp 

Krijgt iemand ná kamp klachten? Dan laat hij/zij zich testen. De GGD neemt contact op voor bron- en 

contactonderzoek en informeert de deelnemer over wat hij/zij en zijn/haar omgeving moet doen. De 

organisatie verstrekt desgewenst het aanwezigheidsregister aan de GGD zodat deelnemers en 

begeleiders in het kader van bron- en contactonderzoek kunnen worden geïnformeerd. 
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Communicatie  

Voor, tijdens en na het zomerkamp is goede communicatie naar jongeren, ouders en andere 

betrokkenen heel belangrijk om een veilig en verantwoord kamp te organiseren.  

Voorbereiding op zomerkamp 
Het protocol is te vinden op onze website en op de persoonlijke pagina’s van alle deelnemers. 

Ouders, deelnemers en begeleiders zijn dus te allen tijde op de hoogte van de maatregelen die 

gelden voor de Zomerkampen van 2021.  

Als ouder dien je de regels en maatregelen vooraf te bespreken met de deelnemer, zodat de 

deelnemer weet wat hem te wachten staat. Hoe werkt het met de Kampbubbels? Welke regels 

gelden er? Het is daarnaast belangrijk dat ouders stand-by zijn tijdens het zomerkamp. Indien een 

deelnemer ziekteverschijnselen heeft, dien de deelnemer zo snel mogelijk te worden opgehaald. 

Raadpleeg ook de aangepaste meeneemlijst i.v.m. eventuele Covid-19 aanpassingen.  

Communicatie bij (mogelijke) besmetting op zomerkamp  
De organisatie Tweehek Jeugdvakanties bereid zich voor op eventuele communicatie bij een 

mogelijke besmetting op het zomerkamp. Bij een positieve test tijdens of na afloop van het 

zomerkamp zullen ouders, deelnemers en begeleiders worden ingelicht. Iedereen kan dan alert zijn 

op eventuele klachten die in de dagen daarna ontstaan.  
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Logistiek 
De locatie  

De locatie is een van de belangrijkste factoren om de Kampbubbel goed in stand te kunnen houden 

en het kamp veilig te kunnen draaien.  

 

Algemeen 

- Doe zoveel mogelijk activiteiten buiten. 

- Zorg voor voldoende natuurlijk ventilatie van de slaapzaal en andere ruimtes. Goed 

ventileren is nodig voor her verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezonde 

binnenklimaat.  

- De slaapkamers en -zalen worden minimaal 1 keer per dag ca. 10-15 minuten gelucht. Dit 

doen we door de deuren en ramen tegen elkaar open te zetten.  

- Er is een extra partytent buiten geplaatst, zodat er meer activiteiten buiten kunnen 

plaatsvinden, ook wanneer het weer wat minder is.  

Slapen 
Tijdens het zomerkamp is een goede nachtrust belangrijk, al is het maar om fit en gezond te blijven.  

- Kinderen en jongeren kunnen in een groep slapen. We zorgen voor voldoende natuurlijke 

ventilatie in alle slaapkamers en -zalen. Het gebruik van stapelbedden is toegestaan.  

- Begeleiders slapen volgens het vier-ogen principe bij de deelnemers op de slaapkamer of 

slaapzaal. Hierbij houden we 1,5 meter afstand tussen de begeleiders. Het is ook mogelijk om 

apart in een (zelf meegebracht) tentje te overnachten of indien mogelijk in een aparte kamer 

in de kampeerboerderij.  

Vervoer 
- Deelnemers en begeleiders kunnen met elkaar meerijden in auto’s. Deelnemers mogen ook 

met andere ouders meerijden, bijv. bij het carpoolen naar de kampeerboerderij. Vanaf 13 

jaar geldt het advies een mondkapje te dragen.  

- Het vervoer met een touringcar wordt afgestemd op de regels die gelden voor het 

touringcarvervoer.  
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Aankomst en vertrek 
Zomerkampen op locatie Tweehek 
De aankomst- en vertrekdagen zullen dit jaar iets anders gaan, dan andere jaren.  
- Deelnemers uit de leeftijdscategorie 9 t/m 12 jaar mogen aankomen tussen 14:00 en 15:00 uur.  
- Deelnemers uit de leeftijdscategorie 13 t/m 16 jaar mogen aankomen tussen 15:15 en 16:15 uur.  
- Deelnemers uit de leeftijdscategorie 16 t/m 18 jaar mogen aankomen tussen 16:30 en 17:00 uur.  
 
Bij het oprijden van het terrein wordt u opgewacht door één van de begeleiders. Zij zullen samen 
met u de gezondheidscheck van het RIVM doorlopen. Door dezelfde begeleider wordt jullie een plek 
aangewezen waar jouw ouders de auto moeten parkeren. We vragen jullie om in de auto te wachten 
tot er een begeleider naar jullie toe komt om jullie welkom te heten. Natuurlijk is er ruimte om nog 
even met deze begeleider te kletsen en rustig afscheid te nemen van elkaar. Het is dit jaar helaas niet 
mogelijk om een rondleiding te geven door de groepsaccommodatie of over het terrein. 

Op de vertrekdag mogen de deelnemers opgehaald worden op de volgende tijden:  
- Deelnemers van 9 t/m 12 jaar tussen 09:00 uur en 10:00 uur. 
- Deelnemers van 13 t/m 16 jaar tussen 10:00 en 11:00 uur. 
- Deelnemers van 16 t/m 18 jaar tussen 10:00 en 11:00 uur.  
Voor de vertrekdag geldt hetzelfde als de aankomstdag, de ouders krijgen een parkeerplek 
toegewezen en wachten bij de auto tot de begeleiders en deelnemer(s) naar hen toekomen. Ook hier 
is weer ruimte om even met elkaar bij te praten over de week en te zeggen: “Tot volgend jaar!” 

Gamekampen op locatie Lentehof 
Voor onze locatie Lentehof geldt dat we de aankomsttijden verruimen, hier mogen de deelnemers 
aankomen tussen 14:00 uur en 17:00 uur. Ook hier geldt dat de ouders een parkeerplek aangewezen 
krijgen en even in de auto moeten wachten tot er een begeleider bij jullie komt. Er volgt dan een 
gezondheidscheck, zoals beschreven in het protocol. Natuurlijk is er ruimte om nog even met deze 
begeleider te kletsen en rustig afscheid te nemen van elkaar. Het is helaas dit jaar niet mogelijk om 
een rondleiding te geven door de groepsaccommodatie of over het terrein. 

Op de vertrekdag mogen de deelnemers op Lentehof opgehaald worden tussen 09:00 uur en 11:00 
uur. Voor de vertrekdag geldt hetzelfde als voor de aankomstdag, de ouders krijgen een parkeerplek 
toegewezen en wachten bij de auto tot de begeleiders en deelnemer(s) naar hen toekomen. Ook hier 
is weer ruimte om even met elkaar bij te praten over de week en te zeggen: “Tot volgend jaar!” 

Alle bovenstaande maatregelen nemen wij om Covid-19 buiten onze kampbubbels te houden. Het 

is natuurlijk niet de bedoeling dat deze maatregelen jouw positieve kampervaring belemmeren. 

Heb jij moeite met afscheid nemen en worden bovenstaande maatregelen jouw echt te veel? 

Neem dan contact met ons op, dan kijken we graag samen met jou naar een oplossing!  

 

Enkele geldende maatregelen op de aankomst- en vertrekdag zijn: 

- Alle ouders/verzorgers dienen bij de auto te blijven en afstand te houden van andere ouders en 

begeleiders.  

- Zorg ervoor dat je op tijd bent en binnen de genoemde tijdvakken, zo kunnen we drukte vermijden.  
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Hygiëne en gezondheid  

Persoonlijke hygiëne 
Als het gaat om persoonlijke hygiëne gelden de basisregels die voor iedereen in Nederland van 

toepassing zijn: 

- Was je handen goed met water en zeep. Droog daarna je handen goed. 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.  

- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten, gooi deze daarna weg en was je handen.  

- Schud geen handen. 

 

Om dit goed uit te voeren op zomerkampen hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

- Er zijn een aantal ‘vaste’ handwasmomenten, bijvoorbeeld voor en na elke maaltijd, maar ook na 

het buitenspelen, na toiletbezoeken en bij vieze/plakkerige handen.  

- In elke sanitaire ruimte is voldoende handzeep en papieren doekjes aanwezig.  

- Verspreid door en rond de accommodatie zijn verschillende plekken gecreëerd waar deelnemers en 

begeleiders gebruik kunnen maken van desinfecterende handgel of desinfecteren doekjes.  

Mondkapjes 
Het dragen van mondkapjes is voor kinderen tot en met 12 jaar niet verplicht. Omdat een 

groepsaccommodatie over het algemeen geen openbare ruimte is, is het dragen van een mondkapje 

voor de overige aanwezigen ook niet verplicht. Houd rekening met de mondkapjesplicht op overige 

plaatsen, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen. 

 

Sanitair  
Voldoende en schoon sanitair draagt bij aan de hygiëne en gezondheid. In beide accommodaties is 

voldoende sanitair aanwezig. Begeleiders maken gebruik van een andere toiletgroep dan de 

deelnemers.  Het sanitair word regelmatig schoongemaakt door onze schoonmaakploeg. Daarnaast 

zullen de begeleiders er voor zorgen dat de plekken die veel gebruikt worden/aangeraakt worden, 

extra worden schoongemaakt.  

 

Eten, drinken en koken  

Het coronavirus verspreidt zich niet via eten en drinken, maar veilig voedselgebruik is wel belangrijk 

om te voorkomen dat mensen ziek worden en daardoor naar huis moeten. We werken dan ook via 

de volgende uitgangspunten: 

- Zorg voor goede handhygiëne. 

- Er zijn voldoende koelkasten aanwezig. 

- Er is aandacht voor voedselveiligheid én de hygienemaatregelen, zowel bij het bereiden van 

de maaltijden, als wanneer de deelnemers zelf gaan koken.  

- Deelnemers mogen niet van elkaars bord eten, van elkaars bestek gebruik maken of uit 

dezelfde beker drinken.  

- Begeleiders begeleiden het opscheppen van het eten en het inschenken van het drinken.  

- Borden, bestek en bekers worden goed gereinigd en grondig afgedroogd met een schone 

theedoek.  
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EHBO  
Een ongeluk zit in een klein hoekje. EHBO kunnen verlenen is daarom essentieel. Eerste hulp 

verlenen is geen probleem en absoluut toegestaan binnen de maatregelen. Elk zomerkamp heeft zijn 

eigen EHBO-koffer, daarnaast zijn er algemene EHBO-koffers beschikbaar in de keuken, 

begeleidersruimte en op kantoor. Uitbreidingen voor de EHBO-koffer zijn:  alcoholgel (60% alcohol), 

ontsmettingsmiddel, niet-medische mondkapjes. 

 

Belangrijk is dat zieke deelnemers of begeleiders niet thuishoren op het zomerkamp. Ongeacht of het 

(vermoedelijk) corona betreft of niet.  

 

 

Activiteiten  
 

Het zomerkamp ziet er door de maatregelen anders uit. Ook als het gaat om activiteiten. Alle 

activiteiten dien zoveel mogelijk buiten plaats te vinden. Daarnaast vinden de activiteiten zoveel 

mogelijk plaats op eigen terrein met de eigen kampbubbel.  

 

Externen 
Bij activiteiten met een externe binnen de kampbubbel - zoals een workshopleider - geldt dat deze 

externen aan alle maatregelen van dit kampprotocol moeten voldoen. Daarnaast houdt deze 

persoon altijd 1,5 meter afstand tot alle deelnemers en begeleiders.  

Activiteiten buiten de kampbubbel.  
Activiteiten buiten de kampbubbel kunnen in sommige gevallen wel plaatsvinden. Zo maken we 

afspraken met de locaties waar wij als zomerkamp naartoe gaan. We zullen in dat geval alleen met 

onze kampbubbel aanwezig zijn of het is mogelijk om ruime afstand te houden van andere personen 

die daar aanwezig zijn. We zullen ten alle tijden contact met externen vermijden, de rustige 

momenten kiezen en de kampbubbel in stand houden.  

 


