
 

Op het kamp van de 44ste worden alle voorgeschreven maatregelen genomen, dit houdt het 
volgende in: 
 

Voor het kamp 
● Tussen aanvang van 2 jeugdwerk-kampen moet minstens 7 dagen tussen zitten. 
● als een kind of leider symptomen heeft in de 5 dagen voor aanvang van het kamp 

mag hij/zij niet mee. Dit is de verantwoordelijkheid van de ouders.  
● Materiaal wordt op voorhand ingedeeld per bubbel en wordt zo min mogelijk 

uitgewisseld, als dit wel gebeurd wordt het ontsmet. 
● Voor deelnemers vanaf de wolven moeten er voldoende mondmaskers meegegeven 

worden met de leden, voor in het geval ze in contact komen met buitenstaanders en 
transport. Dit mogen zelf genaaide maskers zijn, als u dit niet kan voorzien gelieve dit 
te laten weten. Ander mogelijks extra materiaal wordt nog gecommuniceerd. 

● We kopen ontsmettingsmiddel, papieren handdoeken, alcoholgel etc. in grote 
hoeveelheden aan. Het is dus (tenzij we in de toekomst anders communiceren) niet 
nodig om dit met je kind mee te geven. 

● ouders zijn verantwoordelijk over het meesturen van hun kind op kamp. 
● Elke tak vertrekt op zijn normale datum. 2e jaars Jogi’s en givers vertrekken dus nog 

steeds op voorkamp. 
● Het meegeven van thermometers zoals vermeld in de bevraging is niet nodig. 
● Er bestaat de mogelijkheid dat u uw kind moet brengen naar scoutskamp, dit wordt 

momenteel nog bekeken en wordt bij beslissing ook gecommuniceerd. 
 
 
 

Op het kamp 
● Bubbels 

○ Maximum 50, NIET 51 
■ mits 50+ zullen takken worden opgesplitst, maar er wordt nog verder 

bekeken hoe precies na de inschrijvingen.  
○ Leiding is deel van de bubbel 
○ Elke bubbel heeft duidelijk afgebakende zones waar andere bubbels niet 

komen. 
○ Slapen gebeurt altijd op de wei/in het gebouw binnen eigen bubbel. 
○ Extra activiteiten met overnachting, 2-daagse, 3-daagse, vlottentocht en 

fietstocht mogen niet doorgaan (zie vorig punt). Er wordt momenteel een 
alternatief gezocht voor deze activiteiten. 

○ Binnen een bubbel moeten de maatregelen van social distancing niet gevolgd 
worden. Contact met de buitenwereld wordt zoveel mogelijk gemeden, als dit 
er toch is gebeurt dit volgens de richtlijnen (+12 draagt een mondmasker en 
houdt 1,5 m afstand) 

○ intensief lichamelijk contact wordt bij +12 zoveel mogelijk vermeden. 
○ Leden verlaten onder geen enkele omstandigheden het terrein zonder leiding 

(dit geldt ook voor de oudere takken). 



 

● Waarschijnlijk gaan welpen in tenten slapen aangezien het gebouw niet geschikt is 
voor (minstens) 2 bubbels van die omvang. 

● Kookploeg: 
De kookploeg zal eten voorzien dat op een hygiënische manier klaargemaakt is. Ook 
zullen ze dit op een hygiënische manier aan de leden afgeven. De kookploeg vormt 
zo dus zijn eigen bubbel. 

● Op kamp zullen de handen stelselmatig gewassen worden. Dit gebeurt onder het oog 
van de leiding zodat niemand er aan ontsnapt. Voor en na elk spel, voor en na het 
eten of tussendoortje ‘s ochtends en ‘s avonds en voor en na elk toiletbezoek. 

● Contact oppervlaktes zoals deurklinken, kranen, tentpalen, toiletbrillen, hudo’s... 
worden regelmatig gekuist. Ook materiaal wordt regelmatig ontsmet, als dit door 
meerdere bubbels gebruikt moet worden wordt dit ook elke keer gereinigd. 

● In geval van een mogelijke besmetting moet de deelnemer van het kamp 
waarschijnlijk opgehaald worden, de exacte noodprocedure wordt nog 
gecommuniceerd door Scouts & Gidsen Vlaanderen, dus later hierover meer. 

● Er wordt per bubbel een EHBO verantwoordelijke aangeduid die zich zal ontfermen 
over mogelijk zieken (met de nodige bescherming). 

● Er wordt een quarantaine-hoek voorzien. Dit zal een gezellig hoekje worden waar bij 
vermoeden van besmetting de zieke persoon in kwestie kan vertoeven.  

● Er geldt een algemeen zoenverbod, ook binnen dezelfde bubbel. 
● Er zal per bubbel een logboek bijgehouden worden waarin alle contacten buiten de 

bubbel (boswachter, fourage) worden bijgehouden. Zo kunnen we eventuele tracing 
na en tijdens het kamp te bevorderen. 

● Totemisatie verloopt aangepast en zal de bubbelregel volgen. 
 

na het kamp 
● Na het kamp is er normaal gezien niets speciaal, de terugtocht naar huis wordt wel 

nog bekeken en gecommuniceerd, mogelijks is dit met komen halen. 
● bagage ophalen zal op een andere manier verlopen om bubbel menging na kamp te 

te vermijden 
 
 
Voor verdere informatie over de maatregelen op kamp kan u de volgende sites raadplegen: 
 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/corona/de-zomerkampen 
 
https://ambrassade.be/files/attachments/.2961/COM_20200522_zomerplan_jeugdbeweging
en_DEF.pdf 
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