
FAQ: OP KAMP MET 

CORONAMAATREGELEN 

 

Beste ouders, 

Er zijn nog enkele vragen van ouders binnengekomen die we nog niet hadden beantwoord in het draaiboek. Als 

aanvulling op het draaiboek dat we enkele weken geleden doorstuurden, hebben we deze FAQ opgesteld. Dat 

sluit natuurlijk niet uit dat er nog vragen kunnen opkomen bij jullie. We willen jullie dan ook aanmoedigen om 

deze steeds via mail te stellen! We verwijzen ook graag naar de website van Scouts & Gidsen Vlaanderen, daar 

staan ook een heel pak vragen beantwoord.  

We begrijpen dat sommige maatregelen niet meteen even praktisch lijken, maar om op kamp te mogen 

gaan, moeten we ons allemaal aan dezelfde richtlijnen houden. Ouders, leden en ook leiding en foeriers die 

bewust zich niet aan de opgelegde voorwaarden houden, worden meteen teruggestuurd naar huis. Vooral 

de maatregelen die wij op voorhand communiceren zijn hier heel belangrijk! We willen dus vriendelijk 

aandringen om alle richtlijnen goed te volgen! 

 

WAT ZIJN DE SPECIFIEKE HYGIËNE MAATRE GELEN DIE JULLIE GAAN HANTEREN OP 

KAMP? 

- HUDO: Op kamp zullen de leden nog steeds in openlucht naar het toilet gaan. Een hudo is dus nog 

steeds wat we voorzien als toilet op kamp. Dat zijn wel verschillende hudo’s per bubbel apart en die 

worden dagelijks ontsmet.  

- Handen wassen: De leden wassen zeker na elk toiletbezoek hun handen, voor en na elke 

maaltijd/tussendoortje, aan het begin en het einde van elke dag.  

- Slaaptenten: De tenten waar de leden in slapen worden voor hun aankomst volledig ontsmet en 

dagelijks goed verlucht. We voorzien ook dat alle leden genoeg slapen elke nacht. Een goede 

nachtrust is essentieel om weerbaar te blijven tegen ziektes.  

- Wasmoment: Wassen zal op het terrein gebeuren met douchezakken aangezien we nog niet zeker zijn 

dat we ons in het meer gaan mogen wassen. Bij deze wasplaats worden ook de contactoppervlakken 

dagelijks ontsmet.  

- Etenstijd: Het eten zal ook per bubbel gebeuren, steeds op dezelfde banken/tafels zodat ook daar 

geen gemeenschappelijk materiaal wordt gebruikt door meerdere bubbels. 

GAAT MIJN KIND NOG WEL DE KANS KRIJGEN OM NAAST ZIJN VRIEND/VRIENDIN TE 

SLAPEN ALS ZE IN EEN LATER BLOK AFGEZET MOET WORDEN?  

We weten dat dit een bezorgdheid kan zijn specifiek voor leden die voor de eerste keer mee op kamp gaan of 

bij de jongste takken in het algemeen. De leiding is bij de aankomst van de leden ervan op de hoogte dat 

sommige leden nog moeten aankomen. Als een lid dus in een latere shift afgezet moet worden doordat een 

broer/zus ook afgezet moet worden, dan zal de leiding hier zeker rekening mee houden. Zij zullen dan ook pas 

beginnen met het opmaken van de bedden en startactiviteiten wanneer alle leden zijn aangekomen.  



 

MOET IK EEN VELDBEDJE MEENEMEN OF IS EEN MATJE OOK GOED?  

Een veldbedje is het enige waarop de leden kunnen slapen dit jaar op kamp. Dat betekent niet dat we iedereen 

verplichten een veldbed te gaan kopen. Als je dit niet zou hebben, mag je een seintje geven aan de 

takleiding/groepsleiding. Wanneer wij een volledig aantal hebben, zoeken wij een alternatief bij een 

verhuurfirma. Dat betekent dus wel dat wij het concrete aantal ook tegen de deadline van de inschrijving 

moeten weten (14/06). Als je dit hierna pas zou laten weten, kunnen we niet garanderen dat we een veldbed 

kunnen voorzien. 

KAN IK EEN VELDBED LATEN DOORGEVEN TUSSEN BROERS/Z USSEN VAN OUDSTE EN 

JONGSTE TAKKEN? 

Ja, dat kan zeker! Als een kind een veldbed gebruikt tijdens het oudste takken kamp en daarna komt een 

broertje/zusje op jongste takken kamp, mag het veldbedje blijven staan voor hem/haar. Wij ontsmetten het 

veldbed dan voor het gebruikt wordt. Dit is ook zo bij de tenten waarin de leden slapen. Eerst slapen de oudste 

takken in de tenten die we opzetten, daarna de jongste takken, maar ertussen worden ze helemaal ontsmet en 

verlucht.  

GAAN ZE DIT JAAR OP TWEE/DRIEDAAGSE BI J ANDERE MENSEN SLAPEN? 

Nee, dit jaar wordt er geen twee/driedaagse georganiseerd. Dit is verboden vanuit Scouts & Gidsen 

Vlaanderen. Elke bubbel moet verplicht 1 slaapplek hebben heel het kamp lang en daarbij is het heel 

waarschijnlijk dat leden in contact komen met mensen buiten hun bubbel als ze op twee/driedaagse gaan. De 

leden kunnen wel op dagtocht gaan met hun leiding. De leiding zal dan altijd kiezen voor een route waarbij het 

contact met een externe persoon onwaarschijnlijk is.  

MOET IK ALS OUDER ECHT EEN MONDMASKER DRAGEN BIJ HET AFZETTEN VAN MIJN 

KIND? 

Ja, dat is verplicht vanuit Scouts & Gidsen Vlaanderen. Wij volgen dan ook elke richtlijn zo goed mogelijk op. 

Wij willen dan ook aandringen om dit zeker op te volgen bij het afzetten van je kind op kamp. Wij doen heel 

hard ons best om alles in goede banen te laten verlopen en dat kan alleen maar vlotter gaan als alle partijen 

goed samenwerken. 

WAAR VUL IK DE MEDISCHE FICHE IN? 

Leden (of hun ouders) kunnen zelf een login aanmaken op de Groepsadministratie en de individuele steekkaart 

online invullen. Enkel leiding en de leden zelf kunnen die informatie raadplegen.  

 

Individuele steekkaart Scouts en Gidsen Vlaanderen - Handleiding voor ouders 

 De individuele steekkaart bevat gegevens over elk actief scoutslid en vervangt de vroegere medische fiche. 

Deze informatie draagt bij aan een veilige en persoonlijke begeleiding van alle leden en wordt vertrouwelijk 

behandeld door de leidingsploeg. Om deze gegevens up-to-date te houden hebben we natuurlijk input nodig 

van de ouders. Meerderjarige leiding kan hun gegevens zelf beheren. Sinds enkele jaren is de individuele 

steekkaart digitaal te vinden op de Groepsadministratie-website van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het 



voordeel is dat de gegevens slechts éénmalig ingevuld moeten worden. Ze blijven bewaard op de online 

Groepsadministratie en moeten de volgende jaren enkel gecontroleerd worden. Indien nodig kan je als ouder 

zelf gegevens wijzigen. De takleiding kan dan alles afprinten of informatie van jullie kinderen opzoeken via 

computer of smartphone.  

Hieronder vind je een stappenplan om jouw kind in te schrijven en om de individuele steekaart aan te vullen.  

Stap 1 Surf naar https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/  

Stap 2 Meld je aan. Voor velen zal dit de eerste keer zijn op deze website dus moet je je kind eerst registreren. 

Voor elk kind maak je apart een login aan, het is immers de bedoeling dat ze hun gegevens zelf beheren als ze 

oud genoeg zijn. Als je al een gebruikersnaam hebt kan je meteen naar stap 5.  

Stap 3  

 

Vul alle velden correct in: - voornaam van het kind - achternaam van het kind - e-mailadres ouders (mag bij 

meerdere kinderen het zelfde emailadres zijn) - gebruikersnaam (gebruik voornaam.achternaam als 

gebruikersnaam, zo vergeet je deze nooit) - lidnummer: Dit vind je op de lidkaart van Scouts en Gidsen 

Vlaanderen. Dit lidnummer kan je ook opvragen bij de groepsleiding (dit lidnummer hebben jullie enkele weken 

geleden ontvangen bij de uitleg van de fotogroep, maar als je die gegevens niet meer hebt kan je ze steeds 

opnieuw opvragen bij ons!) 

Stap 4 Als je alle gegevens correct hebt ingevuld klik je vervolgens op 'Scouts en Gidsen Vlaanderen-login' 

aanmaken Je ontvangt een mail om je wachtwoord in te stellen. Na het bevestigen is je account aangemaakt en 

kan je de steekkaart invullen.  

Stap 5 Meld je aan met het lidnummer of gebruikersnaam en je wachtwoord.  

https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be/groepsadmin/client/


 

Stap 6 Op deze pagina kan je de persoonlijke gegevens van je kind en de woonplaats en contactgegevens van 

de ouders invullen. Je kan meerdere adressen aanmaken, en meerdere contactpersonen (klik op ‘+’) Let wel op 

dat je steeds op de knop opslaan drukt als je een wijzing wilt doorvoeren!  

Stap 7 Vul de individuele steekkaart zo volledig mogelijk in. Vergeet je gegevens niet op te slaan! De individuele 

steekkaart is nu helemaal in orde, de leiding kan deze altijd raadplegen wanneer nodig.  

STEL JE GAAT NAAR HUIS OMDAT JE SYMPTOMEN HEBT EN WORDT VE RVOLGENS 

GETEST OP CORONA WAARUIT BLIJKT DAT JE HET NIET HEBT. MAG JE DAN DAARNA 

TERUGKEREN OP KAMP?  

Nee dit mag niet. Je kan immers thuis door contact met huisarts, of ouders opnieuw corona krijgen. De bubbel 

moet 7 dagen aangehouden blijven. 

MOGEN OUDERS DE KINDEREN BRENGEN OF AFHALEN? MAG CARPOOLEN?  

Als je met de auto gaat, mogen ouders niet carpoolen. Elk gezin mag wel de verschillende kinderen van het 

gezin afzetten in één en dezelfde wagen.  
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