
 

1 
 

Communicatie naar leden en ouders  
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Contactbubbels 

> Iedereen die meegaat op scoutskamp zal worden ingedeeld in 2 bubbels. 

 

> Elke tak heeft zoals elke jaar zijn eigen hudo (wc). Enkel in dringende maten kan er gebruik gemaakt 

worden van een andere hudo binnen de bubbel. 

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

gebruiken.  

> De bubbels: 

- Vermijden onderling contact = bubble distancing 

- Houden 1,5 meter afstand indien contact nodig is  

- of gebruiken een mondmasker als de afstand niet wordt behouden  

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

spelen hier een belangrijke rol.  
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> Kookouders: 

- Kunnen enkel met eigen bubbel in contact komen + buiten de bubbel met mondmasker en 

voldoende afstand.  

- De kookouders kunnen koken voor de JVK. Zolang er een mondmasker en handschoenen 

worden gedragen door beide partijen wanneer er eten wordt afgehaald of gebracht. 

Algemeen 

> Personen die behoren tot de risicogroep mogen meedoen aan de activiteit of het kamp als hij 

toestemming heeft van de ouders, voogd (bij chronische ziektes onder controle door medicatie) en 

mits toestemming van de huisarts.  

Wanneer u zoon behoort tot deze risicogroep en meegaat op kamp, gelieve ons het doktersattest 

door te sturen. Zo zijn wij op de hoogte. (grl@scoutsperk.be)   

- Kinderen en jongeren met diabetes 

- Kinderen en jongeren met hartziektes, long- of nieraandoeningen 

- Kinderen en jongeren met een verzwakt immuunsysteem 

- Volwassenen ouder dan 65 jaar 

> Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van het kamp? Dan mag je niet (meer) 

deelnemen. Dat geldt voor iedereen die betrokken is: kinderen, jongeren, begeleiders, kookouders, 

enzovoort. (Ziek: hier wordt een van de symptomen van corona bedoelt.)  

Wanneer uw zoon niet zou kunnen meegaan door bovengenoemde maatregel, kan u 90% van het 

inschrijvingsgeld terugkrijgen. Waarom 90%? Op voorhand worden er een aantal inkopen en 

bestellingen gedaan afhankelijk van de inschrijvingen. Bij afwezigheid zullen deze niet of in mindere 

mate genuttigd worden. 
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> De begeleiders houden voor, tijdens en na de kampen en activiteiten gegevens van aanwezigen en 

medische fiches bij. Update de medische fiches van u zoon/zonen. Gelieve deze ook af te drukken en 

mee te geven met u zoon. De link naar het medische fiche kan u vinden onder het tabblad 

‘inschrijvingen’→ ‘handleiding individuele steekkaart’ 

> 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. Dit is 1 van de functies van de bubbelverantwoordelijke.  

Noodprocedure en permanentiesysteem 

 > Elke organisatie heeft een plek waarin deelnemers die mogelijks besmet zijn in afzondering kunnen 

zitten tot ze (door de ouders) worden opgehaald. Dit zal bij ons de EHBO-tent zijn. De volledige 

noodprocedure van de Ambrassade kan u vinden onze website. 

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

helpen waar nodig.  

> Bubbelverantwoordelijke: 

- Contactlogboek bijhouden 

(https://ambrassade.be/nl/attachments/view/20200526_contactlogboek) 

- Zorgen voor mogelijk besmette leden, leiders, externen 

- Dient eerste zorg toe voor kleine en grote kwetsuren 

- Heeft een rijbewijs 

Persoonlijke hygiëne 

> Extra de handen wassen, hoesten in de elleboog, niezen in een papieren zakdoek en deze direct in 

de vuilbak doen. Gelieve u zoon extra papieren zakdoeken, een persoonlijke handgel, 2 paar 

handschoenen en 5 mondmaskers mee te geven. Zorg daarbij dat u zoon zelfstandig een mondmasker 

kan opzetten. ( Ambrassade: info over het mondmasker 

https://www.facebook.com/watch/?v=220694196021576 ) 

> Handen worden gewassen voor en na het eten, voor en na een activiteitsblok en na elk 

toiletbezoek. Daarom zullen we extra plaatsen voorzien om handen te wassen en af te drogen met 

wc -/ keukenpapier. 

> Voor +12 is het dragen van een mondmasker noodzakelijk wanneer social distancing met externe 

personen niet mogelijk is. 

Toegelaten activiteiten 

> Bij voorkeur vinden activiteiten plaats in openlucht en op het eigen terrein. 

> Uitstappen kunnen, maar dan moet je erop voorzien zijn dat je met anderen in contact kan komen. 

Ga je op uitstap naar een plek waar veel andere mensen zijn? Houd je dan aan de voorwaarden van 

die locatie.  

> Vermijd contact met externen, ook wanneer je het terrein verlaat. Dus GEEN BEZOEKDAG voor 

ouders dit jaar, geen vlaggenroof bij de andere jeugdbeweging, …  

https://ambrassade.be/nl/attachments/view/20200526_contactlogboek
https://www.facebook.com/watch/?v=220694196021576
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> Bij +12 is er meer aandacht voor de aard van de activiteit. Intensief contact, elkaar insmeren met 

zonnecrème of schminken zijn af te raden. 

> Rust speelt een belangrijke rol in het tegengaan van het virus. Daarom zal de platte rust, na het 

middageten, strikter worden. Dit wordt een vast rustmoment van minimum 30 minuten waarbij er 

kan geslapen, gelezen, getekend of geschreven worden met de nodige stilte en individualiteit. Zo is 

de kans kleiner op oververmoeidheid. 

Voorbereiding op het kamp 

Al het materiaal (tenten, spelmateriaal, EHBO, …) wordt ruim 2 weken voor het inladen van de 

vrachtwagen opgesplitst tijdens een werkdag door de leiding. Vanaf dan is alles dus verdeeld voor 

elke bubbel. Op de eerste dag van de voorbereidingen zal alles volgens de 2 bubbels gebeuren. → 

Elke bubbel heeft materiaal aangewezen gekregen dat zij op de vrachtwagen moeten zetten, afhalen 

en eventueel opzetten (tenten). 

De bagage zal in 2 shiften kunnen afgezet worden. De bagage van de eerste bubbel kan van 17u tot 

19u afgezet worden. De bagage van de tweede bubbel kan van 19u tot 21u afgezet worden. Wanneer 

er bagage wordt afgezet van de beide bubbels kan dit tussen 19u en 21u. 

 Op het kamp zal iedere tak een briefing krijgen van de hoofdleiding. Hierin staan alle regels, 

afspraken en maatregelen die tijdens het kamp zullen moeten gevolgd worden. 

De brieven 

o worden anders bedeeld. Er wordt 3 dagen gewacht vooraleer deze worden 

uitgedeeld. Anticipeer hier eventueel op.  

o worden op voorhand meegegeven met de leiding in een plasticzak. De leiding geeft 

de brieven zelf af op afgesproken datum. 

Naar het kamp 

De bubbels zullen afzonderlijk de trein nemen. Zo zullen de welpen eerst vertrekken met de trein, de 

jvk nemen een trein later. Wanneer er jongverkenners worden afgezet wanneer de welpen 

vertrekken, zal er leiding aanwezig zijn om ze op te vangen.  

De verkenners vertrekken een dag op voorhand met de fiets zoals elk jaar. Zij proberen de afstand in 

1 keer te overbruggen. Hieromtrent zijn acties uitgeschreven om dit haalbaarder te maken.  

De kapoenen komen zondag 2 augustus met de trein. Hun bagage wordt bij het vertrek aan het 

station van Vilvoorde verzameld in 1 auto van een leider.  

Naar huis gaan 

Dit gebeurt op dezelfde manier als in het heengaan. De kapoenen en welpen nemen samen de trein 

terug. Een trein later zullen de jvk de trein nemen. De verkenners vertrekken ‘s ochtends met de 

fiets.  

 

 


