
 

DRAAIBOEK 

GROEPSKAMP 2020 
 

Beste ouders en leden, 

In deze bundel vinden jullie de informatie al terug die we op dit moment hebben voor jullie. Als er 

meer info komt, zullen jullie deze zo snel mogelijk krijgen (we denken dan bijvoorbeeld aan het in-en 

uitladen van de camions , aankomstuur met de bussen etc).  

Wij hebben met de leidingsploeg samengewerkt aan een leuk kamp waarbij we alle leden en ouders 

zo goed mogelijk op hun gemak willen stellen. 

We begrijpen dat jullie als ouders ook veel vragen hebben, jammer genoeg gaan wij nog niet op al 

deze vragen een antwoord kunnen geven. Als jullie een dringende vraag hebben, mogen jullie deze 

altijd naar groepsleiding@scoutsborsbeek.be sturen. 

 

Hopelijk zien we elkaar dit jaar nog op een vergadering en anders tot op kamp! 

 

 

Een stevige linkerelleboog, 

De groepsleiding en de leidingsploeg 

 

 

 

 

 

 

mailto:groepsleiding@scoutsborsbeek.be


JEUGDWERKREGELS: WAT MAG EN WAT 

MAG NIET? 
 

Liefst zoveel mogelijk kinderen en jongeren mee op kamp, maar we moeten wel met enkele dingen 

rekening houden.  

 

RISICOGROEPEN EN ZIEK ZIJN 

 

Iedereen mag mee, met en zonder bijzondere noden, als dat veilig kan.  

De voorwaarden:  

o Behoort een deelnemer tot een risicogroep? Dan mag die meedoen aan de activiteit 

of het kamp als hij toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes 

onder controle door medicatie) of mits toestemming van de huisarts.  

o Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de 

activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken 

is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, enzovoort.  

 

AANWEZIGHEIDSREGISTERS, MEDISCHE FICHES EN TRACING  

 

o De begeleiders houden voor, tijdens en na de kampen en activiteiten gegevens van  
aanwezigen en medische fiches bij.  

o Er is ook een document dat de contacten tussen de deelnemers onderling en met 

externen bijhoudt. Blijkt dat iemand besmet is met corona, tijdens of na het kamp? 

Dan gebruiken de coronaspeurders deze documenten om te kijken wie gecontacteerd 

moet worden in functie van een mogelijke besmetting. 

  



HOE ORGANISEREN WE HET KAMP?  

We kunnen dit jaar niet zomaar met z’n allen door elkaar spelen, eten, slapen. De leiding 

maakt bubbels van maximum 50 deelnemers (kinderen, jongeren, begeleiding en eventueel 

omkadering inclusief). Voor ons betekent dat in praktijk een bubbel per tak. 

De bubbels gelden voor minstens 7 dagen. De jongste takken gaan maar 6 dagen op kamp. 

Het is dus aangewezen dat ze op 1 augustus niet meteen op een ander kamp vertrekken of in 

een grote groep activiteiten gaan doen. Wij loggen de contacten in die 6 dagen tijdens het 

kamp. De contacten op die zevende dag zijn volledig de verantwoordelijkheid van de ouders. 

We willen wel aandringen om die zoveel mogelijk te beperken. 

Binnen bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen 

mondmasker gebruiken.  

DE BUBBELS HEBBEN GEEN ONDERLING CONTACT = BUBBLE DISTANCING . 

• Er kunnen meerdere bubbels op 1 terrein aanwezig zijn. Je kamp/activiteit kan dus uit 

meerdere bubbels van maximum 50 personen bestaan.  Dat betekent voor ons dus per tak + 

hun leiding een bubbel. 

• Iedereen gaat bewust om met de bubbels: de deelnemers, maar ook externen, ouders,...  

• Ouders en andere externen kunnen niet zomaar in de bubbels. Social distancing en 

mondmaskers spelen hier een belangrijke rol. Dit zal bijvoorbeeld ook zo zijn bij het afzetten 

van je kind. We werken hier met een kiss-and-ride zone in een shiftensysteem zodat de 

kinderen van verschillende bubbels niet in contact komen met elkaar. Het is als ouder dus ook 

belangrijk dat je een mondmasker draagt bij het afzetten van je kind. Jij bent in dat geval een 

externe die geen direct contact met de bubbel mag hebben. Ook carpoolen valt hieronder. Je 

kan dus als ouder enkel je eigen kind afzetten omdat je dan geen contact hebt met de bubbel 

buiten met je eigen kind. Dit is natuurlijk onvermijdelijk. 

  



AANKOMST 

 

Jonggidsen 16/07 om 11u 

Jongverkenners 16/07 om 11u30 

Gidsen 16/07 om 12u 

Verkenners 16/07 om 12u30 

Kapoenen 25/07 om 14u 

Kabouters 25/07 om 14u30 

Welpen 25/07 om 15u 

ENKELE AFSPRAKEN: 

- We werken met een kiss-and-ride systeem. Het is dus niet de bedoeling om uitgebreid 

afscheid te nemen op het kampterrein. Doe dit thuis al zodat het afzetten zo vlot mogelijk 

verloopt en we de tijdsloten kunnen respecteren. Dit betekent dus ook voor de jongste takken 

dat de mama en de papa niet het bed van hun kind mogen opzetten, maar de leiding zal dit 

met grote zorg doen. 

- Voor kinderen met heimwee kan deze regeling een grote uitdaging zijn. Bereid je kind in dat 

geval al goed voor. Geef ook aan de leiding aan dat je kind heimwee kan hebben en dat dit 

misschien een struikelblok kan vormen op dat moment. Zo kan de leiding dit nog beter 

opvangen. Dit mag in de medische fiche vermeld worden. 

- Voor broers en zussen die niet in dezelfde bubbel terechtkomen vragen we om deze met de 

laatst mogelijke tak af te zetten. Bijvoorbeeld: Een jonggids en een verkenner worden in het 

tijdslot van de verkenners afgezet. Zo kan de jonggiverleiding de jonggids meteen opvangen 

en het contact vermijden. Zo ook bijvoorbeeld als een kapoen en kabouter broer/zus zijn. Dan 

worden ze beide in het tijdslot van de kabouters afgezet. 

- Ook bij aankomst aan de hangar zal er een gelijkende regeling gevolgd worden. We komen 

aan met bussen per bubbel aan de hangar. We gaan bus per bus uitstappen. Eén bus stapt 

volledig uit en vanaf dat die leden vertrokken zijn, mag de volgende bus afstappen. Ook hier is 

een vlotte, snelle afhaling van belang. We begrijpen dat de leden misschien willen napraten 

over hun kamp, maar om de leden/ouders van de laatste bus niet te lang te laten wachten, 

vragen we om meteen te vertrekken. Ouders die leden hebben in verschillende bubbels, 

zetten het kind dat eerst van de bus stapt al in de auto en wachten vervolgens op hun tweede 

kind. 

- Je kan enkel een heel kamp meegaan. Om contacttracing zo gemakkelijk mogelijk te 

documenteren zullen wij dit jaar geen leden vroeger laten vertrekken of later laten aankomen. 

Je kan dus enkel de volledige kampperiode mee. 

  



WIE MAG MEE OP KAMP?  

• In de bijlage hebben we een document toegevoegd waarin de verschillende risicogroepen 

beschreven staan. Neem deze goed door om er zeker van te zijn dat je kind niet tot een 

risicogroep behoort die niet mee kan. 

• Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om, als hun kind tot de risicogroepen 

behoort, dit zo aan te geven in de medische fiche en in te schatten of hun risico mits 

medicatie onder controle is. Bij twijfel hebben we liever dat een huisarts of behandelende 

specialist toestemming geeft.  

• Elke ouder is mee verantwoordelijk om geen zieke kinderen of jongeren mee te laten gaan 

op kamp. Dit geldt uiteraard niet voor alle chronisch zieken, wie een chronische ziekte met 

medicatie onder controle heeft kan mee, bij twijfel raadpleegt de ouder een arts.  

• Indien uw kind in de 5 dagen voor het kamp symptomen vertoont, mag het kind helaas 

niet mee. Als dit voor het vertrek van het kamp gemeld wordt aan de leiding of 

groepsleiding wordt het inschrijvingsgeld teruggestort. Vanaf dat het kind op kamp is en 

daar ziek wordt, wordt er geen inschrijvingsgeld teruggestort. 

• Ouders wordt geadviseerd geen spreiding van verschillend jeugdaanbod te plannen in 

dezelfde week. Jongeren wordt gevraagd vooral naar dezelfde jeugdwerking te gaan.  

• We gaan uit van het principe: iedereen kan mee, tenzij men ziek is of was of geen 

toestemming krijgt wanneer men tot een risicogroep behoort. Net als andere jaren staan 

het aanbod, de activiteiten en de kampen dus open voor alle kinderen en jongeren indien 

de draagkracht van de begeleidingsploeg dit aan kan.  

• Maak bij kinderen en jongeren met specifieke ondersteuningsnoden samen met hen en/of 

ouders en eventueel de huisarts proactief de afweging op welke manier alle maatregelen 

gevolgd kunnen worden. Werk hiervoor indien nodig redelijke aanpassingen uit, eventueel 

met een vaste begeleider voor de dagelijkse noden (van sanitaire hulp tot zonnecrème 

smeren).  

• In sommige situaties zal voor de hieronder volgende maatregelen extra aandacht nodig 

zijn voor kinderen en jongeren met bijzondere noden (bv. wat intensief contact of hygiëne 

betreft) en er zullen soms uitzonderingen nodig zijn. We gaan hiervoor graag in overleg 

met de huisarts, ouders en kind/jongere zelf om de situatie en mogelijkheden in te 

schatten. We proberen met zo veel mogelijk kinderen en jongeren aan jeugdwerk te doen 

deze zomer. Er is veel mogelijk binnen de veiligheidsmaatregelen, kinderen en jongeren 

staan steeds centraal binnen het jeugdwerk.  

 

  



PERSOONLIJKE HYGIE ̈NE  

HYGIE ̈NE EN JEUGDWERK IS NIET ALTIJD DE BESTE COMBINATIE. MAAR DIT JAAR IS HET 

NOODZAKELIJK.  

• Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek: dat blijft 

ook tijdens de jeugdwerkzomer nodig.  

•  Voor +12 is het dragen van een mondmasker in contact met externen noodzakelijk. Dit 

betekent dat zij telkens hun mondmasker zullen moeten opzetten als ze van het terrein gaan 

met hun leiding. Ook al is een mondmasker bij de -12 jarigen niet verplicht, toch willen we dat 

ieder lid er minstens 1 meeneemt met zijn of haar naam in. 

• Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Onze leidingsploegenzorgen 

ervoor dat de nachtrust van iedereen gerespecteerd wordt. 

 

MAATREGELEN OP KAMP 

• Sanitair is gescheiden per bubbel. 

• Elke bubbel heeft zijn eigen speelterrein/materiaal. Bij het doorgeven van het materiaal wordt 

het ontsmet.  

• Afzonderlijke slaaptenten per bubbel.  
• Aparte wasgelegenheid per bubbel. Ook het eetmoment zal per bubbel zijn. We eten in 

shiften en telkens op dezelfde plaats die goed wordt verlucht. Zo wordt er geen materiaal 
doorgegeven.  

• Kinderen onder 12 jaar zijn minder een bron van besmetting en zijn minder vatbaar voor het 

virus. Kinderen en jongeren die ouder zijn dan 12 jaar vormen een groter gevaar voor 

besmetting. Bubbels hoeven geen rekening te houden met deze leeftijdsgrens, maar in een 

bubbel waar deelnemers –12 en +12 samen spelen, past men de regels toe die van toepassing 

zijn op +12. Dit zal zo zijn voor onze jonggivertakken. 

• De fysieke scheiding tussen de bubbels zal op het kampterrein ook worden aangeduid. Maak 

dus al aan je kind duidelijk dat het absoluut niet de bedoeling is om buiten de eigen zone te 

gaan. Ook broers en zussen/goede vrienden/familie uit andere bubbels kan je op het kamp 

niet zomaar een knuffel gaan geven. Leden uit jongere takken hebben vaker last van heimwee 

en kunnen soms troost vinden bij een broer/zus/vriendin uit een andere tak. Dit zal helaas niet 

mogen dit kamp. Als je kind heimwee zou hebben, kan je op voorhand al even uitleggen dat 

het geen contact mag opzoeken met de leden van andere bubbels, maar de leiding kan hier 

natuurlijk wel belangrijke rol in spelen als vertrouwenspersoon.  

 



 NOODPROCEDURE EN PERMANENTIESYSTEEM  

• Wordt er iemand ziek op kamp of tijdens de activiteit? Dan vallen wij terug op een uitgebreide 

noodprocedure. Het kind wordt dan in een isolatietent gezet. Er is 1 EHBO verantwoordelijke 

voor ons kamp die instaat voor de zorg van alle zieken. Deze persoon zal natuurlijk bij het 

behandelen van elk kind ook de nodige preventieve maatregelen nemen.  

• Elk kamp heeft een plek waarin deelnemers die mogelijks besmet zijn in afzondering kunnen 

zitten tot ze (door de ouders) worden opgehaald. We verwachten bij de inschrijving dus ook 

dat u akkoord bent met het feit dat u of een noodcontact tijdens de periode dat uw kind op 

kamp is , steeds bereid en beschikbaar zijn om uw kind op te halen bij symptomen. 

• Ook de permanentiediensten van koepels, organisaties en gemeentebesturen staan klaar om 

te helpen waar nodig.  Wij hebben vanuit Scouts & Gidsen Vlaanderen de nodige 

ondersteuning, maar ook onze gemeente en de lokale gemeente daar zullen wij zeker 

contacteren. 
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