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1. Uitgangspunten voor kamp 2020 
 

1.1. Uitgangspunten om in 2020 wel op kamp te gaan 
 

Tijdens kamp is de veiligheid en gezondheid van alle kampdeelnemers (kinderen en leiding) van zeer groot 

belang. Een kamp zorgt echter ook voor risico’s want een bezoek aan het bos geeft bijvoorbeeld risico’s op 

teken, wandelen en fietsen in het verkeer heeft  risico’s op ongevallen en slapen in een stapelbed zorgt 

nog wel eens voor een valpartij. De risico’s probeert de kampleiding ieder jaar zo veel mogelijk te beperken 

maar dit jaar is er door de Corona-situatie een gezondheidsrisico bij gekomen waar we tijdens de 

kampweek intensief rekening mee dienen te houden. Het risico op Corona-besmettingen op kamp zullen 

we zo veel mogelijk beperken en dit doen we door tijdens de kampweek rekening te houden met de 

voorschriften van de overheid, de afspraken die gemaakt zijn in het NL-protocol zomerkampen 

(www.wegaanopzomerkamp.nl), aangevuld met gezond verstand. 

 

De kampleiding heeft besloten dat het Hervormd Kamp Zoetermeer in 2020 door kan gaan onder de 

volgende basisvoorwaarden: 

1) Kamp gaat door voor alle kinderen, in alle leeftijden, die zich hebben aangemeld; 

2) Kamp wordt niet opgesplitst en verdeeld over meerdere kamplocaties; 

3) De onbeschrijfelijke kampsfeer mag door alle maatregelen niet of nauwelijks veranderen; 

4) Alle kampleiders staan achter het besluit om op kamp te gaan en accepteren dat er ondanks alle 

genomen maatregelen een hoger gezondheidsrisico is; 

5) Alle ouders/verzorgers van kampkinderen staan achter het besluit om hun kind(eren) op kamp te laten 

gaan en accepteren dat er ondanks alle genomen maatregelen een hoger gezondheidsrisico is; 

6) Tijdens kamp respecteren we de overheidsregels waaronder het voorschrift van de 1,5 meter 

afstandsregels voor kampdeelnemers van 18 jaar en ouder; 

7) Tijdens kamp zullen de kampdeelnemers geen, of zo min mogelijk, contact hebben met mensen buiten 

het kampterrein; 

8) Tijdens kamp heeft dagelijks een kampleiding de veranwoording om te waken over de afstandsregel 

en over strengere hygiëne tijdens kamp. 

 

1.2. Inkorten kampweek 2020 
 

De kampleiding heeft besloten om de kampweek in 2020 in te korten naar een kampweek van maandag 20 

tot en met zaterdag 25 juli. De reden hiervoor is dat het door de afstandsregels lastig is om een volledige 

kampweek te vullen met Corona-proof-activiteiten. Ook heeft de kampleiding op zondag 19 juli de 

mogelijkheid om in het kampgebouw en op het kampterrein de benodigde maatregelen en aanpassingen 

door te voeren. 

 

1.3. GO / NO-GO besluit kamp 2020 
 

Tot op het laatste moment voor kamp kan de kampleiding besluiten om het kamp niet door te laten gaan. 

Hierbij zijn met name de volgende situaties van belang: 

1) De actuele regelgeving van de (Rijks-)overheid geeft toch geen mogelijkheid om een kamp te 

organiseren, bijvoorbeeld de toestemming voor samenkomsten met 100 personen per 1 juli; 

2) Door ziekte is er onvoldoende ervaren kampleiding beschikbaar; 

3) Door slechte weersverwachtingen zullen de kampactiviteiten en de maaltijden voor een groot deel in 

het kampgebouw plaats moeten gaan vinden, waar voldoende afstand houden voor alle deelnemers 

niet mogelijk is en daardoor het risico op besmetting hoger wordt. 

http://www.wegaanopzomerkamp.nl/
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2. Voorafgaand aan kamp 
 

2.1. Communicatieplan met ouders (en verzorgers) en kampkinderen 
 

In de periode tot aan kamp zal met de ouders en de kampkinderen op verschillende manieren 

gecommuniceerd worden over kamp-2020. 

 28 mei: Informatiebrief m.b.t. het besluit om in principe wel op kamp te gaan. 

 14 juni: Kampvergadering kampleiding: Vaststellen ‘Protocol kamp 2020 in Corona-tijd’. 

14 juni: ‘HKZ-Protocol kamp 2020 in Corona-tijd’ beschikbaar voor ouders.  

14 juni Brief aan ouders met informatie over de opzet van kamp-2020. 

14 juni: Verzoek aan ouders om akkoordverklaring Kamp-2020 in te vullen. 

 Periode juni t/m kamp: Mogelijkheid om via mail en telefoon vragen te stellen aan de kampleiding. 

 Periode juni t/m kamp: Algemene vragen en antwoorden worden op de kampsite geplaatst, op een 

speciale Q&A-pagina. 

 5 juli: Bijeenkomst voor (nieuwe) ouders en kampkinderen om kennis te maken met de kampleiding 

en de laatste vragen te stellen. 

 5 juli: Brief met betrekking tot de betaling van het kampgeld. 

 12 juli: Brief over de procedure en de werkwijze van het brengen en ophalen van de kampkinderen 

naar en van het kampgebouw. 

12 juli: Voorbereidingsformulier voor ouders en kampkinderen. 

12 juli: Laatste kampbrief met de paklijst en alle overige kampinfo. 

 Bij een eventueel besluit om het kamp niet door te laten gaan worden de ouders hier over zo spoedig 

mogelijk geïnformeerd. 

Zie bijlage 1 voor schema communicatieplan. 

2.2. Ziek vlak voor kamp 
 

Wanneer een kampkind of een gezinslid in de periode voor kamp gezondheidsklachten heeft (gehad) 

volgen wij de op dat moment geldende voorschriften van de overheid:  https://lci.rivm.nl/leefregels. 
 

 Lichte verkoudheidsklachten: 

Heeft een kampkind in de 24 uur voor de start van kamp verkoudheidsklachten, zoals 

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

plotseling verlies van reuk of smaak, dan mag het kampkind niet op kamp. 

 Zwaardere verkoudheidsklachten: 

Heeft een kampkind of een gezinslid van een kampkind verkoudheidsklachten plus koorts van 38 

graden Celsius of hoger en/of benauwdheid dan mag het kampkind niet naar kamp. 

 COVID-19 vastgesteld: 

Is in het gezin van een kampkind COVID-19 vastgesteld dan mag het kampkind niet naar kamp, tenzij 

de GGD hier toestemming voor geeft. 

 

In alle gevallen vragen wij de ouders om de kampleiding op de hoogte te brengen van (recente) 

verkoudheids-klachten in het gezin zodat we de kampkinderen tijdens kamp extra kunnen controleren op 

koorts. 

2.3. Vooraf testen van de kampleiding bij verkoudheidsklachten 
 

Wanneer in de weken voor kamp bij een kampleider verkoudheidsklachten optreden zal een afspraak 

gemaakt worden met de GGD om een Corona-test te laten uitvoeren. Wanneer bij een test wordt 

vastgesteld dat een kampleiding besmet is met het Coronavirus zal deze kampleiding, en eventuele 

gezinsleden, niet met kamp mee gaan. 

https://lci.rivm.nl/leefregels
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2.4. Voorbereidend gesprek tussen ouders en kampkinderen 
 

Van de ouders wordt verwacht dat voorafgaand aan kamp er een gesprek plaats vindt tussen de ouders en 

de kampkinderen over kamp 2020. Doel van dit gesprek is dat de kampkinderen al voor kamp bekend zijn 

met de gewijzigde kampregels die dit jaar zullen gelden. Afhankelijk van de leeftijd van het kampkind 

kunnen de belangrijkste punten uit dit protocol, die specifiek voor het kampkind van belang zijn, 

besproken worden. Het is uiteraard niet de bedoeling dat een kampkind voor kamp al onzeker of bang 

wordt en het gesprek zal dus luchtig en positief gevoerd dienen te worden. Termen als ‘strafcorvee’, ‘niet 

mee mogen doen met het programma’ of ‘eerder naar huis moeten’ passen daarom niet in dit gesprek. Op 

de eerste dag van kamp zal de kampleiding met de kampkinderen een zelfde gesprek voeren en waar nodig 

gedurende de kampweek dit nog herhalen. 
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3. Tijdens kamp 
 

3.1. Brengen en halen van kampkinderen naar en van kamp 
 

In deze Corona-tijd is het vanaf 1 juli toegestaan om de kampkinderen met een touringcar naar kamp 

te brengen en weer op te halen, maar zal in de bus een mondkapje verplicht zijn. Ook zal er bij het 

vertrek en de aankomst in Zoetermeer een grote groep ouders, kinderen, kampleiding en andere 

belangstellenden op een parkeerplaats verzamelen. Dit is in deze tijd niet gewenst. 

De kampkinderen zullen om die reden door de eigen ouders naar en van de kamplocatie gebracht en 

gehaald worden.  Het is ook toegestaan dat kampkinderen met een ander gezin mee rijden.  

Tot en met 12 jaar gelden daarvoor geen beperkingen, maar vanaf 13 jaar geldt bij meerijden met een 

ander gezin wel het overheidsadvies een mondkapje te dragen. 

 

Alle kampkinderen zullen maandagochtend naar het kampgebouw gebracht worden. Het is niet 

toegestaan om een kampkind later te brengen. Eventueel eerder ophalen is wel toegestaan. 

 

Om het brengen en halen gecontroleerd te laten plaats vinden zullen de ouders verzocht worden om 

in vastgestelde tijdsblokken van 30 minuten bij de kamplocatie te arriveren en ter plaatse de 

aanwijzingen van de kampleiding te volgen. 

 

Bij de kamplocatie zullen de volgende maatregelen genomen worden. 

 Bij de ingang van het kampterrein, nabij de weg, zal een kampleiding (met veiligheidshesje) 

staan om de doorstroom van ouders en overig verkeer te begeleiden en om de ouders veilig 

in de wachtrij te plaatsen. 

 Op de parkeerplaats van het kampgebouw zal een ‘rotonde’ gemaakt worden. 

 Ouders rijden gedoseerd het kampterrein op en volgen de rotonde.  

 Halverwege de rotonde ontvangt de kampleiding, op afstand, de kampkinderen en de ouders, 

wordt de bagage, medicijnen en overige belangrijke zaken in ontvangst genomen en de 

laatste zaken besproken. 

 Er zullen tegelijkertijd maar 2 auto’s zijn waar personen uit- en instappen. De volgende auto’s 

wachten op hun beurt. 

 De ouders zullen op het parkeerterrein afscheid nemen, maar zullen verder niet het terrein 

op gaan. 

 Kampkinderen verzamelen op het kampterrein en de kampleiding brengt de bagage direct 

naar de slaapzaal van het kampkind. 

 Er is een extra parkeerterrein aan de achterzijde van het gebouw, die gebruikt kan worden als 

er teveel auto’s tegelijk arriveren. 

 

Tijdshifts (op basis van circa 36 auto’s): 

1) 10:00 tot 10:30 uur 12 auto’s met A-kinderen en A&B-kinderen (broer en zus) 

2) 10:30 tot 11:00 uur 12 auto’s met B-kinderen 

3) 11:00 tot 11:30 uur 12 auto’s met B-kinderen 

 

Benodigde materialen: 

 Afvinklijst kampkinderen en invullijst voor ontvangst medicijnen 

 Veiligheidshesjes, pionnen en info-bord (rotonde) 

 Tafels 

 Labels + Tyraps + stiften (om de bagage te labelen) 
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3.2. Communicatie ouders-kind tijdens kamp 
 

Veel kampkinderen zullen tijdens kamp een mobiele telefoon mee hebben. Toch vragen wij de ouders 

om tijdens kamp niet of zo min mogelijk met de kampkinderen te communiceren. Een dringend 

verzoek aan ouders om alle communicatie met betrekking tot ziekte in het gezin en de familie via de 

kampleiding te laten verlopen. De kampleiding is 24/7 telefonisch bereikbaar op het kamp-

noodnummer 087-7847643.  

3.3. 1,5 meter afstandsregels 
 

Regels van de overheid: 

 Volwassenen van 18 jaar en ouder dient  1,5 meter afstand tot een ander persoon te houden.  

 Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te 

houden.  

 Kinderen van 13 tot en met 16 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar 

wel tot volwassenen. 

 

Afspraken tijdens kamp: 

 Kinderen van kamp A hoeven geen rekening te houden met afstandsregels. 

 Kinderen van kamp B zullen enkel afstand houden tot de kampleiding, behalve tijdens sport-, 

spel- en bewegingsactiviteiten. 

 De kampleiding hoeft geen 1,5 meter afstand te houden bij kampkinderen van kamp A maar 

zal de contacten wel beperkt houden. 

 De kampleiding zal wel afstand houden bij kampkinderen van kamp B, maar tijdens sport-, 

spel- en bewegingsactiviteit hoeft de leiding geen afstand te houden tot de kampkinderen. 

 

Maatregelen tijdens kamp: 

Om ons zo veel als mogelijk aan de 1,5 mtr regel voor de kampleiding te houden zullen diverse 

maatregelen genomen worden. 

1) Er zal een apart toilet voor de kampleiding gereserveerd zijn (toilet naast de keuken). 

2) Tijdens ontbijt, lunch en avondeten in de eetzaal zal de kampleiding niet bij de kampkinderen  

van kamp B aan tafel zitten maar 1,5 meter afstand houden. 

3) Slaapzalen worden ingedeeld door de kampleiding en de kampleiding slaapt op minimaal 1,5  

meter afstand van kampkinderen en andere kampleiding. 

4) Kampkinderen hebben overdag zo min mogelijk toegang tot de slaapzalen  

(uitzondering middagrust voor kamp A). 

5) Geen toegang tot de keuken voor kampkinderen, alleen tijdens corvee. 

6) Tijdens kamp is één kampleiding aangesteld als gebouw coördinator en alleen deze  

kampleiding heeft contact met de gebouweigenaar. 

7) Tijdens kamp is er dagelijks 1 kampleiding verantwoordelijk om enkel te letten op de  

afstandsregels, controle op hygiëne en op verkoudheidsklachten en ziekte.  

3.4. Extra hygiëne 
 

Regels overheid en regels op kamp: 

Vanuit de overheid is er het advies gegeven om heel vaak je handen te wassen en om te hoesten en 

niezen in je elleboog, je neus te snuiten in een papieren zakdoek en niet met je handen aan je gezicht 

te zitten. Deze adviezen volgen wij ook op kamp. 

 

Maatregelen tijdens kamp: 

 Regelmatig handen wassen 

o bij het opstaan 
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o voor en na het ontbijt, de lunch en het avondeten 

o voor en na een spel/activiteit 

o voor en na een toiletbezoek 

o voor het naar bed gaan 

Tijdens kamp zullen we de mogelijkheid bekijken of er buiten een drive-thru-handenwaspunt 

gemaakt kan worden, met een waterslang, een teil, een jerrican en een zeeppomp. 

 Tussendoor (bijvoorbeeld in het bos) desinfectie van handen. De leiding komt langs met 

desinfectiemiddel. 

 Het gebruik van slippers is verplicht. Voor een betere hygiëne is het niet toegestaan om op 

blote voeten door het kampgebouw te lopen. Dit geldt ook als een kampkind ’s nachts naar 

het toilet gaat. 

 Tijdens kamp zal er veel en vaak schoongemaakt worden. Zie hoofdstuk 3.10 t/m 3.13. 

 Tussendoor limonade drinken doen we met bekers die we slechts 1 maal gebruiken, of met 

plastic wegwerpbekers. De kampleiding schenkt de limonade in. 

 

Tijdens kamp is er dagelijks 1 kampleiding verantwoordelijk om enkel te letten op de afstandsregels, 

controle op hygiëne en op verkoudheidsklachten en ziekte.  

3.5. Ziek tijdens kamp 
 

Tijdens kamp zullen de kampkinderen en de kampleiding doorlopend in de gaten gehouden worden 

door de betreffende kampleiding die de taak heeft om die dag de Corona-maatregelen op kamp te 

bewaken. Onderdeel van deze taak is het monitoren van verkoudheidsklachten bij kampkinderen en 

kampleiding. Hierbij wordt gemonitord op neusverkoudheid, loopneus, regelmatig niezen (niet zijnde 

hooikoorts), keelpijn, lichte hoest en koorts. Wij vragen de kinderen om deze klachten ook bij de 

kampleiding te melden. 

Bij constatering van verkoudheidsklachten zal het Calamiteitenplan gebruikt worden. 

Het Calamiteitenplan is beschreven in hoofdstuk 5 van dit protocol. 

 

De ouders van de kampkinderen dienen tijdens de kampweek bereikbaar en stand-by te zijn voor 

eventueel telefonisch contact en eventueel ophalen van een ziek kampkind. 

 

Op kamp aanwezige materialen: 

o Infrarood-koortsthermometer 

o Wegwerphandschoenen 

o Wegwerpschorten 

o Mondneusmaskers type IIR (medisch) 

o Veiligheidsbrillen 

o Desinfectiemiddelen 

3.6. Slapen tijdens kamp 
 

Dit jaar zal de kampleiding vooraf een vaste slaapzaal-indeling maken waarbij voor ieder kind, en 

iedere kampleiding, een bed wordt aangewezen. Ook wordt bij ieder bed aangegeven wat het 

hoofdeinde is. Tussen de bedden zal zo veel als mogelijk ruimte vrij gehouden worden. 

Op de slaapzalen van kamp A kan een bed voor een kampleiding gereserveerd worden. 

Deze zal minimaal 1,5 meter op afstand van de bedden van de A-kinderen zijn. 

Op de slaapzalen van kamp B zal geen kampleiding slapen. 

Op de slaapzalen van de kampleiding zullen alleen de bedden op 1,5 meter afstand van elkaar gebruikt 

worden. 
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Naast de slaapzalen zullen op het kampterrein mogelijk ook slaaptenten voor de kampleidng geplaatst 

worden waar de 1,5 meter afstand ook wordt toegepast. 

Ventilatie is ook gedurende de nacht belangrijk en om die reden zullen alle ramen en alle deuren open  

gezet worden (met uitzondering van branddeuren). De open ramen zullen voorzien worden van een 

klamboe. De deuren worden opgezet met een wig. 

3.7. Uitbreken 
 

Uitbreken is net als andere kampjaren niet toegestaan. Tijdens een zomerkamp wordt voldoende 

nachtrust geadviseerd, voor zowel kampkinderen als kampleiding en omdat alle deuren van de 

slaapzalen gedurende de nacht geopend zullen zijn zal uitbreken zorgen voor herrie en onrust in het 

kampgebouw en dit is ongewenst. 

3.8. Ontbijt, lunch en avondeten 
 

We proberen we zoveel mogelijk buiten te eten en er zullen op het terrein een groot aantal 

partytenten geplaatst worden waar onder we tafels en stoelen plaatsen. 

Ook bestaat de mogelijkheid om in groepjes op het veld te picknicken. 

 

Normaal gesproken zetten we bij ontbijt en lunch brood en beleg op tafel en smeren de 

kampkinderen zelf hun boterhammen. Het is ook mogelijk om vooraf boterhammen klaar te maken 

en deze kant-en-klaar uit te delen.  

 

Omdat er meerdere mogelijkheden zijn zal er tijdens de kampweek, bij iedere maaltijd, bekeken 

worden wat op dat moment de beste optie is. 

 

Leiding aan tafel: 

Op kamp is er normaal gesproken de regel dat de kinderen van kamp A in hun eigen groepje met de 

groepsleiding aan een tafel gaan zitten. Dit zal dit jaar beperkt zijn tot maximaal 1 kampleiding per 

tafel. Doordat de kampleiding wel 1,5 mtr afstand tot de B-kinderen dient te houden zal de 

groepsleiding dit jaar niet bij kamp B aan tafel zitten.  

 

Opscheppen tijdens het avondeten: 

Het opscheppen tijdens het avondeten zal dit jaar niet anders gaan dan in andere kampjaren, behalve 

dat de kampleiding afstand houdt en aan 1 kant van de opscheptafel zal blijven staan. 

 

Bord, beker en bestek: 

De kampkinderen zullen eigen bord en bestek mee nemen. 

 

3.9. Afwassen van borden en bestek 
 

Het afwassen van de borden, bestek en bekers zal net als andere jaren plaats vinden in een afwasteil 

die buiten wordt geplaatst. Dit jaar zullen er vaak 2 afwasteilen geplaatst worden. Het afwassen zal 

gebeuren door de kampkinderen,  volgens het corveerooster.  

 

Een kampleiding coördineert deze afwas, op afstand. 

3.10. Schoonmaken van de eetzaal of de eettafels buiten, na de maaltijd. 
 

Voor het leeghalen en schoonmaken van de tafels en de stoelen, na een maaltijd, zal net als andere 

kampjaren een corveerooster worden opgesteld. 
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De taken zijn: 

 Leeghalen van de tafels en alles naar de keuken brengen. 

 Tafels afnemen met schoonmaakdoek en schoonmaakmiddel. 

 Stoelleuningen afnemen met schoonmaakdoek en schoonmaakmiddel. 

 Vuilnisbakken in het dagverblijf en op het buitenterrein legen. 

 

Een kampleiding coördineert deze afwas op afstand. 

3.11. Afwassen in de keuken na het avondeten. 
 

Voor het afwassen in de keuken na het avondeten zal, net als andere kampjaren, een corveerooster  

worden opgesteld. 

Alleen de kampkinderen van kamp B zullen hier voor ingeroosterd worden. 

 

De kampleiding coördineert de afwas en helpt hierbij waarbij afstand houden niet mogelijk is.  

3.12. Schoonmaak van sanitair, dagverblijf en slaapzalen. 
 

Het dagelijks schoonmaken van de sanitaire ruimten de vloer van het dagverblijf en de slaapzalen zal 

net als andere jaren door de kampleiding worden uitgevoerd. Hier zal een rooster voor worden 

opgesteld. Het schoonmaakprogramma zal dit jaar uitgebreid worden naar: 

 

1. Ochtend, voor het opstaan van de kampkinderen: 

a. Deurklinken, trapleuningen en lichtschakelaars schoonmaken. 

b. Kranen en wc-knoppen schoonmaken. 

2. Ochtend 

a. Gehele sanitaire ruimten schoonmaken en dweilen. 

b. Slaapzalen vegen en dweilen. 

c. Deurklinken en trapleuningen schoonmaken. 

3. Middag 

a. Dagverblijf vegen en dweilen (Kamp B helpt mee). 

b. Deurklinken en trapleuningen schoonmaken. 

4. Avond, voor naar bed gaan: 

a. Gehele sanitaire ruimten schoonmaken en dweilen. 

b. Deurklinken, trapleuningen en lichtschakelaars schoonmaken. 

5. Nacht, voordat de leiding naar bed gaat: 

a. Kranen en wc-knoppen schoonmaken. 

De kampleiding reinigt na ieder douche- of toiletgebuik de douche of de toiletruimte nog een extra 

keer. 

3.13. Gebruik van Sanitair-ruimten 
 

Bij het opstaan en bij het naar bed gaan zullen de 2 sanitaire ruimten gesplitst zijn in: 

 1 ruimte voor ‘de vrouwen’. 

 1 ruimte voor ‘de mannen’. 

 

Overdag worden deze 2 sanitaire ruimten gesplitst in: 

 1 ruimte voor kamp A (geen 1,5 meter afstand houden). 

 1 ruimte voor kamp B en de kampleiding (wel 1,5 mtr afstand houden). 

 Ook 1 is er 1 apart toilet beschikbaar voor de kampleiding (in opslagruimte). 

 

In de sanitaire ruimte staan zeeppompjes en zijn papieren handdoekrollen. 
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3.14. Douchen 
 

Kamp A-kinderen 

In de kampweek zal er minimaal 2 keer een moment zijn dat alle A-kinderen na elkaar gaan  

douchen. De kampleiding van kamp A zal dit coördineren en bij de jongste kinderen assisteren bij het 

haren wassen en snel afdrogen. De kampleiding zal hierbij binnen 1,5 meter van de kampkinderen 

komen. 

 

Kamp-B-kinderen 

Voor de kinderen van kamp B zullen diverse momenten ingepland worden op te kunnen douchen. 

Op deze momenten kan steeds een  aantal kampkinderen gebruik maken van de douches. 

3.15. Gebruik van dagverblijf 
 

Het dagverblijf en de speelruimte kunnen tussen het ontbijt, lunch en avondmaaltijd gebruikt worden 

door de kampkinderen voor bijvoorbeeld tekenen en knutselen of tafelvoetbal en tafeltennis. 

De 1,5 mtr afstand blijft hierbij voor de kampleiding van toepassing. 

3.16. Medicijngebruik 
 

Net als andere kampjaren zal de kampleidng met de taak medicijncoördinator het medicijngebruik van 

de kampkinderen verzorgen. De medicijnkast zal op een strategische plek in het kampgebouw geplaats 

worden zodat er voldoende ruimte is rondom de medicijnkast en de medicijnkast niet in een veel 

gebruikte looproute staat. Tijdens het uitreiken en weer terugplaatsen van medicijnen uit en in de 

medicijnkast houdt de kampleiding zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand en voorafgaand wordt 

handen gewassen. 

Medicijnen-potjes en tubes worden gereinigd voor het terugplaatsen in de medicijnkast. 

3.17. EHBO 
 

Net als andere jaren zal 1 kampleiding de EHBO-zaken oppakken en coördineren. 

Inhoudelijk zal hier ten opzichte van andere kampjaren niets aan wijzigen.  

De 1,5 meter afstandregel is bij EHBO-handelingen niet van toepassing en indien nodig zijn extra 

persoonlijke beschermings-middelen voor ‘patiënt’ en verzorger beschikbaar. 

 Persoonlijke bescherming:  

o Voor en na de verzorging handen wassen. 

o Zoveel mogelijk afstand houden. 

o Indien mogelijk de EHBO-handelingen door de ‘patiënt’ zelf laten doen (Pleister). 

o Indien nodig mondneusmasker en wegwerphandschoenen gebruiken. 

o Na afloop de gebruikte EHBO-materialen reinigen (desinfecteren).  

 

Indien mogelijk zullen de EHBO-handelingen in een aparte ruimte uitgevoerd worden en niet in het 

zicht van andere kampkinderen. 

3.18. Zonnebrand en Aftersun 
 

Bij zonnig weer zorgt de kampleiding voor zonnebrand en aftersun. Het verdelen hiervan kan op 1,5 

meter afstand, door handen naar elkaar uit te steken. Goed insmeren kan echter niet op 1,5 meter 

afstand. Omdat het belang van goed en volledig insmeren heel belangrijk is kiezen wij als kampleiding 

er voor om in dit geval kortstondig binnen de 1,5 meter afstand van de kamp-A-kinderen te komen.  

De kinderen van kamp B kunnen zichzelfof elkaar goed insmeren. 
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3.19. Teken-controle 
 

Omdat het kamp dit jaar korter duurt dan andere jaren en de kampleiding afstand dient te houden tot 

de kampkinderen van kamp B zal er tijdens dit kamp niet zo vaak en grondig op teken gecontroleerd 

worden. De kampkinderen van kamp B worden gevraagd om zichzelf te controleren op teken. 

Wanneer een teek ontdekt wordt zal deze door de kampleiding verwijderd worden waarbij extra 

beschermingsmiddelen niet nodig zijn, maar reinigen we  voor en na het verwijderen van de teek extra 

goed de handen.  

Aan alle ouders wordt verzocht om bij thuiskomst een tekencontrole te houden. De ouders krijgen hier 

voor informatie mee, bij het ophalen van de kampkinderen.  

3.20. Naar de huisarts of ziekenhuis 
 

Wanneer een bezoek aan een huisarts of een ziekenhuis noodzakelijk is zal er 1 kampleiding met het 

kampkind naar de huisarts of ziekenhuis gaan. Met het kampkind zullen vooraf goede afspraken 

gemaakt worden over de werkwijze. Desinfectie van de handen voor iedere autorit zal plaatsvinden en 

ook zal de auto na afloop schoongemaakt worden (deurgrepen, etc.). Afhankelijk van de situatie en de 

omstandigheden zullen ook mondneusmaskers gebruikt worden. 

3.21. Middagrust 
 

Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zal na de lunch een middagrust ingepland worden. 

Kinderen van kamp A zullen tijdens de middagrust op de slaapzaal zijn. Kinderen van kamp B gaan ook 

naar de slaapzalen of ze zullen in kleine groepjes in de eetzaal, de speelzaal of verdeeld over het 

kampterrein gaan zitten. Er wordt dan niet rondgelopen, herrie gemaakt of bijvoorbeeld gesport. 

Tijdens kamp bekijkt de kampleiding wat op dat moment het beste uitkomt. 

 

3.22. Wandelen van en naar het bos 
 

Bij een activiteit in het bos zal er een deel van de route over de openbare weg afgelegd worden. 

Kamp A en kamp B kan hierbij in 1 grote groep wandelen waarbij de kampleiding 1,5 meter afstand 

houdt. 

3.23. Zwemmen tijdens kamp 
 

Zwemmen in een binnenzwembad is met een groep van circa 65 personen niet toegestaan. 

Zwemmen in een buitenzwembad of zwemmeer is enkel mogelijk als: 

1) het weer goed genoeg is, 

2) het vervoer van en naar de zwemlocatie veilig kan plaatsvinden (lopen of auto’s?),  

3) er op het terrein van de buitenlocatie voldoende ruimte beschikbaar is om ons te houden aan 

de 1,5 meter regel ten opzichte van andere bezoekers, 

4) De contacten met andere personen op de zwemlocatie tot een minimum beperkt blijven. 

 

Als alternatief bestaat de mogelijkheid om: 

 zwembaden op te zetten op het kampterrein, 

 te zwemmen in de beek naast het kampterrein. 

 

Pas tijdens kamp zal de kampleiding definitief besluiten of we wel of niet gaan zwemmen. 

3.24. Kampvuur 
 

Het houden van een kampvuur is dit jaar mogelijk, uiteraard rekening houdend met de normale regels 

voor kampvuren. Alleen de kampleiding dient hierbij afstand te houden tot de kampkinderen. 



Protocol Kamp tijdens Coronatijd  

 
15 

3.25. Zingen tijdens kamp 
 

Op dit moment is nog onduidelijk in hoeverre zingen in groepen bijdraagt aan de verspreiding van het 

Corona-virus. Om die reden zal er tijdens kamp niet in groepen gezongen mogen worden. 

Afhankelijk van de situatie ter plaatse kan er besloten worden om tijdens een kampvuur wel 

kampliedjes te zingen. 

3.26. Bonte Avond 
 

Het houden van de Bonte Avond met een groot publiek voor alle acts, en dansen, zingen en feesten in  

het dagverblijf, is dit jaar niet verantwoord. 

De mogelijkheden voor een alternatieve Bonte Avond in de buitenlucht kan een optie zijn. 

Tijdens de kampweek zullen de mogelijkheden en beperkingen bekeken worden waarna besloten 

wordt op welke wijze de Bonte Avond georganiseerd kan worden.  

Aandachtspunten hierbij zijn: 

 Het weer op vrijdagavond. 

 Gebruik van veel partytenten. 

 Splitsen van de groep in meerdere podia (Stage A & Stage B). 

 Silent disco. 

 Afscheid nemen van 16-jarigen op 1,5 meter afstand .  

 Bonte-Avond-Afterparty. 

3.27. Sport & spel-materiaal 
 

Er zal dit jaar een beperte hoeveelheid Sport&Spel-materialen meegenomen worden naar kamp. 

Afhankelijk van het gebruik van de Sport&Spel-materialen zullen deze gedurende de kampweek  

extra gereinigd worden. 

3.28. Kampwinkeltje 
 

Dit jaar zullen we op de laatste kampdag geen bezoek brengen aan het dorp en hebben de 

kampkinderen dus geen mogelijkheid om in het dorp te shoppen, maar het kampwinkeltje zal wel 

georganiseerd worden. Aan de ouders wordt gevraagd om gelijktijdig met het overmaken van het 

kampgeld ook een vast bedrag van € 3,00 over te maken voor zakgeld. 

 

Tijdens kamp zal er 3 maal een kampwinkeltje georganiseerd worden waarbij ieder kind een aantal 

punten heeft om van alles uit te zoeken. 

Bijvoorbeeld: Zakje chips = 2 punten, blikje cola = 4 punten, Mars/Twix = 3 punten, etc.. 

 

Het zakgeldbedrag van € 3,- is een gemiddeld bedrag. Niet ieder kind zal dit bedrag opmaken en 

andere kinderen zullen wat meer gebruiken. De kampleiding zal dit in hoofdlijnen in de gaten houden. 

Om praktische redenen is besloten om aan het eind van de kampweek teveel of te weinig verbruikt 

zakgeld niet te verrekenen. De kampkinderen krijgen dus geen zakje met kleingeld als ze minder 

hebben uitgegeven dan de € 3,-. 

3.29. Post 
 

Omdat het kamp dit jaar korter duurt dan een normale kampweek zijn er een aantal praktische 

problemen met betrekking tot ontvangen en verzenden van post. 

 

Post ontvangen: Aan de ouders wordt gevraagd om post voor de kampkinderen zo vroeg mogelijk te 

versturen, bij voorkeur op zaterdag 18 juli of op maandag 20 juli. Eventueel kunnen de ouders de post 

op maandagochtend, bij het brengen van de kinderen, aan de kampleiding overhandigen. De 
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kampleiding zorgt dan dat de post in de kampweek wordt uitgedeeld (Tip: Zet op de envelop de dag 

dat de post uitgedeeld mag worden). 

 

Post verzenden: Door de kortere week zal pas in de laatste 2 dagen van kamp de post van de 

kampkinderen naar de brievenbus gaan en waarschijnlijk zal deze post pas op zaterdag of dinsdag na 

kamp bezorgd worden. Om praktische redenen zal tijdens kamp besloten worden of post van de 

kampkinderen wordt verzameld en dat deze op zaterdag, bij het ophalen van de kampkinderen, aan de 

ouders wordt overhandigd, of dat deze toch nog wordt verzonden. De ouders ontvangen dan de post 

voor de ouders zelf, maar ook de post voor de broers en zussen, oma’s en opa’s, tantes en ooms, 

buren en vage kennissen. 

 

Bijkomend voordeel: Deze praktische oplossingen zorgen ook voor een besparing op postzegels. 

3.30. Bezoek tijdens kamp 
 

Tijdens kamp zal er in principe geen bezoek van personen van buiten kamp plaats vinden. 

Enkel noodzakelijk bezoek kan in overleg met de kampleiding plaatsvinden waarbij er per bezoek 

afspraken gemaakt zullen worden over de werkwijze (o.a. tijdstip en vaste contactpersoon 

kampleiding). 

 

3.31. Aanwezigheidsregister 
 

Tijdens de kampweek wordt een Aanwezigheidsregister bijgehouden waarin bijgehouden wordt wie er 

op het kampterrein is geweest en wie met welke externe personen contact heeft gehad. 

Het Aanwezigheidsregister wordt tot 4 weken na kamp bewaard en zal op verzoek van de GGD aan de 

GGD overhandigd worden. 

3.32. Ophalen van kampkinderen na afloop van kamp 
 

Net als bij het brengen van de kampkinderen zullen de ouders verzocht worden om in vastgestelde 

tijdsblokken van 30 minuten bij de kamplocatie te arriveren. 

Bij de kamplocatie zullen de volgende maatregelen genomen worden. 

 Bij de ingang van het kampterrein, nabij de weg, zal een kampleiding (met veiligheidshesje) 

staan om de doorstroom van ouders en overig verkeer te begeleiden en om de ouders veilig 

in de wachtrij te plaatsen. 

 Op de parkeerplaats van het kampgebouw zal een ‘rotonde’ gemaakt worden. 

 Ouders rijden gedoseerd het kampterrein op en volgen de rotonde.  

 Halverwege ontvangt de kampleiding de ouders en roept de betreffende kampkinderen op. 

 Er zullen tegelijkertijd maar 2 auto’s zijn waar personen uit- en instappen. De volgende auto’s 

wachten op hun beurt. 

 De leiding overhandigt de bagage en eventueel medicijnen en post van de kampkinderen aan 

de ouders. 

 Ook ontvangen de ouders informatie voor een door de ouders te houden tekencontrole. 

 

Tijdshifts (op basis van circa 36 auto’s): 

4) 10:00 tot 10:30 uur 12 auto’s met A-kinderen en A&B-kinderen (broer en zus) 

5) 10:30 tot 11:00 uur 12 auto’s met B-kinderen 

6) 11:00 tot 11:30 uur 12 auto’s met B-kinderen 

 

Benodigde materialen: 

 Afvinklijst kampkinderen en afvinklijst voor teruggave medicijnen 
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 Informatie over tekencontrole thuis 

 Post van de kampkinderen 

 Veiligheidshesjes 

 Pionnen en info-bord (rotonde) 

 Tafels 
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4. Na afloop van kamp 
 

4.1. Ziek na kamp 
 

Wanneer in de 1
e
 weken na kamp bij een kampkind een Corona-besmetting wordt vastgesteld zal de 

GGD hoogstwaarschijnlijk een bronnen- en contactonderzoek starten. Vanuit de kampleiding zal aan 

de GGD alle medewerking worden verleend waarbij de GGD, na een verzoek van de GGD, inzage krijgt 

in de activiteiten en de deelnemers van kamp en zal de GGD inzage krijgen in het 

Aanwezigheidsregister. Ook zullen alle ouders van de kampkinderen vanuit de kampleiding hier over 

geïnformeerd worden. Vanwege privacy zal hier zorgvuldig mee omgegaan worden. 

4.2. Financiële afhandeling van kamp-2020 
 

Voor kamp 2020 is, net als in andere kampjaren, een begroting opgesteld waarin de te verwachten 

inkomsten en uitgaven zijn begroot. Deze begroting is gebaseerd op een kamp in een normale situatie. 

Als gevolg van diverse onzeker factoren is het zeer complex om voor het aangepaste kamp een 

betrouwbare begroting op te stellen. Er zullen flinke financiële meevallers zijn (geen bus) maar er 

zullen ook extra uitgaven zijn (extra schoonmaakmiddelen en medische beschermingsmiddelen) en 

ook de vaste sponsorbijdragen vallen mogelijk weg. 

De kampleiding heeft besloten om de kampbijdrage voor de kampkinderen niet aan te passen en  

vragen de ouders om de vooraf opgegeven kampbijdrage over te maken.  

 

Na afloop van kamp zal het financiële kampoverzicht opgesteld worden waarbij vastgesteld zal worden 

in hoeverre kamp-2020 positief of negatief is afgesloten. Bij een negatief saldo zal in eerste instantie 

bekeken worden in hoeverre de financiële reserves van kamp ingezet kunnen worden, en vervolgens 

zullen er andere mogelijkheden onderzocht worden. Bij een positief saldo van € 200,- (circa € 4,- per 

kampkind) of meer zullen de ouders een evenredig deel van de kampprijs teruggestort krijgen. 

4.3. Reünie 
 

Enkele maanden na kamp wordt traditioneel de kampreünie georganiseerd. Of en hoe deze reünie dit 

jaar ook plaats kan vinden is op dit moment nog niet te beantwoorden. Afhankelijk van de Corona-

situatie in de herfst van dit jaar, en de op dat moment geldende maatregelen van de overheid, zal de 

kampleiding een besluit nemen over de kampreünie. 
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5. Calamiteiten-plan ‘Ziek met verkoudheidsklachten’ 
 

 Lichte verkoudheidsklachten  

= neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. 

 Zwaardere verkoudheidsklachten  

= verkoudheidsklachten plus koorts van 38 graden Celsius of hoger en/of benauwdheid. 

 

5.1. Lichte verkoudheidsklachten bij 1 kampkind of 1 kampleiding. 
 

 Verzorging: Kampleiding Danielle (EHBO) zal de dagelijkse begeleiding van de zieke 

verzorgen. 

 Slaapkamer en toilet: Voor de zieke kampdeelnemer zal, bij voorkeur in een apart gebouw, 

een aparte slaapkamer en een apart toilet worden vrijgemaakt. 

 Contact met anderen: Er mag niet meer meegedaan worden met het kampprogramma en 

ook niet met de gezamenlijke maaltijden. De zieke zal op ruime afstand van alle andere 

kampdeelnemers blijven.  

 Contact met huisarts: Pas wanneer lichte verkoudheidsklachten over gaan in zwaardere 

verkoudheidsklachten. 

 Contact met ouders van het zieke kampkind: Direct wanneer het kampkind apart is genomen 

van de rest van de kampdeelnemers. 

 Kampkind op laten halen door ouder: Zo spoedig mogelijk en in overleg met de kampleiding. 

 Kampleiding vertrekt naar huis: Direct. 

 Persoonlijke bescherming:  

o Zoveel mogelijk afstand houden. 

o Voor en na de verzorging handen wassen. 

o Slaapkamer, toilet, deurklinken etc. extra reinigen en desinfecteren.  

o Indien nodig mondneusmasker en wegwerphandschoenen gebruiken. 

5.2. Lichte verkoudheidsklachten bij meerdere kampkinderen. 
 

Aanvullende maatregelen op de genoemde maatregelen in 5.1: 

 Verzorging: Extra kampleiding zal assisteren bij de begeleiding van de zieken. 

 Slaapzaal: De aparte slaapzaal zal ingericht worden zodat de bedden van de zieken op ruimte 

afstand van elkaar staan. 

 Persoonlijke bescherming:  

o Extra aandacht voor schoonmaken en desinfecteren. 

5.3. Zwaardere verkoudheidsklachten bij 1 kampkind of 1 kampleiding. 
 

Aanvullende maatregelen op de genoemde maatregelen in 5.1 en 5.2: 

 Slaapkamer en toilet: De zieke kampdeelnemer zal een eigen slaapkamer krijgen en mag 

deze enkel, onder begeleiding, voor toiletbezoek verlaten. 

 Contact met anderen: De contacten met andere kampdeelnemers worden beperkt tot enkel 

contact met 1 kampleiding. 

 Persoonlijke bescherming:  

o Wegwerphandschoenen 

o Wegwerpschorten 

o Mondneusmaskers type IIR (medisch) 

o Veiligheidsbrillen 
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5.4. Zwaardere verkoudheidsklachten bij meerdere kampkinderen en/of kampleiding. 
 

Aanvullende maatregelen op de genoemde maatregelen in 5.1, 5.2 en 5.3: 

 Verzorging: Indien nodig zal er een beroep gedaan worden op een aantal beschikbare back-

up-kampleiders die naar de kamplocatie komen om te assisteren. 

 Slaapkamer en toilet: Indien mogelijk voor iedere zieke deelnemer een aparte slaapzaal 

vrijmaken. Indien dit niet mogelijk is zal een slaapkamer ingericht worden zodat de bedden 

van de zieken op ruimte afstand van elkaar staan. Mogelijk zullen er provisorisch extra 

afscheidingen tussen de bedden aangebracht worden (bijvoorbeeld zeil). 

 Persoonlijke bescherming: In overleg met de huisarts en GGD zal bekeken worden of 

aanvullende beschermingsmiddelen ingezet kunnen worden. 

5.5. Testen op COVID-19 door GGD. 
 

Het uitvoeren van een Corona-test door de GGD bij een kampkind zal niet door de kamleiding worden 

georganiseerd. De ouders kunnen hun kampkind door de GGD laten testen nadat het kampkind is 

opgehaald. 

5.6. Medische beschermingsmiddelen m.b.t. verkoudheid en Corona. 
 

Op kamp aanwezige materialen en beschermingsmiddelen: 

 Infrarood-koortsthermometer 

 Wegwerphandschoenen 

 Wegwerpschorten 

 Mondneusmaskers type IIR (medisch) 

 Veiligheidsbrillen 

 Desinfectiemiddelen 

5.7. Huisartsen, huisartsenpost en GGD. 
 

Huisartsenpost ‘T Gasthuis 

Spoed-telefoonnummer: 0492-363840 

Telefoon algemeen: 0492-363232 

Adres: Vicaris van der Asdonckstraat 11, 5421 VB Gemert 

 

Huisartsenpraktijk Palissade 

Spoed-telefoonnummer: 0492-361509 

Telefoon algemeen: 0492-361332 

Adres: Julianastraat 2-006, 5421 DB Gemert 

 

Avond- en weekenddienst  

Wordt geregeld vanuit de Spoedpost in Helmond 

Spoed-telefoonnummer: 0900-8861 / 088-8765151 

Adres: Elkerliek ziekenhuis, Wesselmanlaan 25, 5707 HA Helmond 

 

GGD Zuidoost-Brabant 

Altijd eerst contact met de huisarts. 

Telefoon: 088 0031 100  
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6. Wijzigingen in dit protocol t.o.v. Protocol 14 juni 2020. 
 

6.1. Hoofdstuk 1.1 - Uitgangspunten om in 2020 wel op kamp te gaan 
Punt 6) Tekst gewijzigd met betrekking tot afstand houdenvoor kampdeelnemers van 13 jaar naar 18 jaar.  

Tekst verwijderd: De kampkinderen van 11 en 12 jaar, die ingedeeld zijn bij kamp B, zullen zich tijdens de 

kampweek ook aan de 1,5 meter afstandsregels houden, ondanks dat de overheid dit niet voorschrijft. 

6.2. Hoofdstuk 3.1 - Brengen en halen van kampkinderen naar en van kamp 
Tekst gewijzigd met betrekking tot de busreis en met betrekking tot meerijden met een ander gezin. 

Tijdslots aangepast. 

6.3. Hoofdstuk 3.3 - 1,5 meter afstandsregels 
Teksten gewijzigd. 

6.4. Hoofdstuk 3.6 - Slapen tijdens kamp 
Teksten gewijzigd. 

6.5. Hoofdstuk 3.7 - Uitbreken 
Tekst gewijzigd. 

6.6. Hoofdstuk 3.8 - Ontbijt, lunch en avondeten 
Teksten gewijzigd. 

Tekst gewijzigd met betrekking tot het meenemen van eigen bord en bestek. 

6.7. Hoofdstuk 3.9 - Afwassen van borden en bestek 
Tekst gewijzigd. 

6.8. Schoonmaken van de eetzaal of de eettafels buiten, na de maaltijd. 
Tekst gewijzigd. 

6.9. Hoofdstuk 3.11 - Afwassen in de keuken na het avondeten. 
Tekst gewijzigd. 

6.10. Hoofdstuk 3.14 - Douchen 
Tekst gewijzigd. 

6.11. Hoofdstuk 3.16 - Medicijngebruik 
Tekst gewijzigd. 

6.12. Hoofdstuk 3.17 - EHBO 
Tekst gewijzigd. 

6.13. Hoofdstuk 3.18 - Zonnebrand en Aftersun 
Tekst gewijzigd. 

6.14. Hoofdstuk 3.19 - Teken-controle 
Tekst gewijzigd. 

6.15. Hoofdstuk 3.22 - Wandelen van en naar het bos 
Tekst gewijzigd. 

6.16. Hoofdstuk 3.24 - Kampvuur 
Tekst gewijzigd. 

6.17. Hoofdstuk 3.29 – Post verzenden 
Tekst toegevoegd dat tijdens kamp besloten wordt of we de post op zaterdag overhandigen aan de ouders  

of toch gaan versturen. 
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7. Bijlage 1: Communicatieplan, periode 28 mei t/m 20 juli ‘20. 
 

 

 

 

 

 

 


